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Usnesení
4. mimořádného zasedání ÚV KSČM dne 22. října 2016 v Praze
Ústřední výbor Komunistické strany Čech a Moravy po projednání:
I.
1.
2.
3.
4.

Stanovisko k aktuální politické situaci.
Hospodářskou směrnici KSČM 2017.
Postup a časový harmonogram k dopracování a přijetí HS KSČM v návaznosti na přijaté novely zákona
č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a hnutí a volebního zákona č. 247/1995 Sb..
Postup při výběru kandidátů pro volby do PSP ČR v roce 2017.

II.
1.
2.
3.

Schvaluje

Bere na vědomí

Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM.
Předběžné politické hodnocení výsledků krajských a senátních voleb 2016.
Dopis s. Věry Klontzy Jaklové a s. Aleše Huberta ÚV KSČM.

III. Ukládá
1. Předložit analýzu finančních nákladů po zapracování bodu I./9 Hospodářské směrnice.
Termín: 17. 12. 2016
Zodpovídá: P. Šimůnek
2. Dopracovat hodnocení výsledků voleb o poznatky KV a OV KSČM v senátních obvodech i o informace
o vývoji při sestavování krajských koalic a přeložit ho zasedání ÚV KSČM.
Termín: 17. 12. 2016
Zodpovídá: J. Dolejš
3. Realizovat schválený postup při výběru kandidátů pro volby do PSP ČR v roce 2017 na schůzích ZO,
nominačních okresních i krajských konferencích.
Termín: dle schválených termínů
Zodpovídá: J. Dolejš, P. Šimůnek, předsedové OV,
KV a ZO KSČM

IV. Stanovuje
termín 5. zasedání ÚV KSČM na 17. prosince 2016 s programem:
Vyhodnocení diskuse 3. a 4. zasedání ÚV KSČM.
Zpráva z jednání VV ÚV KSČM od 3. zasedání ÚV KSČM a kontrola plnění usnesení 3. a 4. zasedání
ÚV KSČM.
Návrh Rámcového plánu práce VV ÚV a ÚV KSČM na I. pol. 2017.
Hodnocení výsledků voleb do krajských zastupitelstev a Senátu PČR.
Přístupy KSČM k problematice odpadového hospodaření.
Přístupy KSČM k Transatlantické smlouvě o volném obchodu (TTIP), jejímu projednávání s cílem
prosadit její transparentní projednávání.
Rámcový návrh volební kampaně k volbám do PS PČR v r. 2017, návrh metodiky a harmonogramu
úkolů.
Principy permanentní kampaně KSČM.
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Uvítání babího léta se vydařilo
Kandidáti KSČM zvali k volbám
Na páteční odpoledne, dne 23. září 2016, připravili členové Městského výboru Komunistické strany Čech a
Moravy společně s Okresním výborem na Náměstí Míru v Bruntále oslavu BABÍHO LÉTA spojenou
s předvolebním mítinkem. Počasí přálo a krásné slunečné odpoledne si užili všichni, kteří na slavnost přišli.
Naše město Bruntál navštívili a osobně se účastnili pořádané akce 1. místopředseda ÚV KSČM soudruh
Petr Šimůnek a poslanec PS PČR za KSČM soudruh Leo Luzar, kteří bruntálské občany pozdravili a
diskutovali s nimi na aktuální téma Volby 2016.
Občané se setkali s kandidátem na senátora za KSČM volebního obvodu č. 64 Mgr. Ladislavem
Sekaninou a kandidáty do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za KSČM – Pavlem Bačgoněm, Fotisem
Fotopulosem, Ing. Jitkou Hanusovou, Janou Soudkovou, Cyrilem Srubjanem a Martinem Špalkem.
Kandidáti se občanům představili a informovali je o dosavadních aktivitách a také o dalších plánech v
dalším volebním období.
Pořadatelé nezapomněli také na zábavu. Známé DUO AKORD z Rýmařova, Ludmila Sigmundová a
Vladimír Bulko, zpříjemnilo odpoledne hudbou a zpěvem. Děti si zaskotačily ve skákacím hradu a využily i
malování na obličej. Nechyběl stánek s propagačním materiálem k volbám, o které byl velký zájem a rozdávali
je osobně kandidáti.
Celkem 98 občanů podepsalo petici proti rozmisťování cizích vojsk, základen a zbraní na našem území, proti
vysílání našich vojáků na ruské hranice a pro referendum o členství v NATO.
Skladbou „Komunisté“ si pořadatelé s účastníky pátečního odpoledne připomněli Statise Prusalise, který
zůstal veřejně věrný svému přesvědčení, komunistickým ideálům, do konce svého života – 13. srpna 2016.
Poděkování za příjemné setkání patří všem pořadatelům, vystupujícím, kandidátům, ale i občanům města
Bruntálu a okolí, kteří s námi páteční odpoledne prožili.
(VP; foto DK)
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To nejbrutálnější vystoupení proti EU,
mladou českou političku nepoznáte: Šílené, spláčete! Uprchlíci, Ukrajina, Ransdorf. Přiznávají, že máme
pravdu, ale potichu
Severočeské Litoměřice o víkendu (24. 09.) hostily tzv. Litoměřický odborný seminář. Jde o konferenci předních
levicových osobností, kterou pořádá ústecká organizace KSČM. Seminář zahájil ústecký komunistický hejtman Oldřich
Bubeníček a s nečekaně ostrou kritikou EU na akci vystoupila
europoslankyně Kateřina Konečná, která vedení Unie brutálně ztrhala v celé
řadě oblastí. Záznam z konference zprostředkovala občanská iniciativa Ne
základnám.
Ústecký hejtman Oldřich Bubeníček v úvodu semináře pohovořil o
probíhající volební kampani. Sám totiž obhajuje hejtmanský post. Postěžoval
si, že opozice v kampani řeší věci, které ze dvou třetin vůbec nesouvisejí s
krajem, a samospráva nemá prý absolutně žádnou možnost je ovlivnit.
Podobné je to podle něho se sliby, že po volbách všichni vyřeší problém s
tzv. sociálně vyloučenými lokalitami.
Češi pracují více hodin než Němci, ale za méně peněz
Ekonomka Ilona Švihlíková vystoupila s ostrou kritikou naší ekonomické transformace v 90. letech. Podle ní jsme
měli ze všech zemí při začátku transformace ty nejlepší podmínky, které ovšem byly během několika let naprosto
promarněny. Docentka Švihlíková rozebírala rovněž rozdíly mezi Českem a Německem. Třeba skutečnost, že Češi pracují
v průměru více hodin než Němci, ale za mnohem menší mzdy.
Následoval obsáhlý přípěvek komunistické europoslankyně Kateřiny Konečné, která hned v počátku rozesmála sál.
Využila totiž nabídku a vzala si na místě Švihlíkové knihu Jak jsme se stali kolonií. „Nemám vůbec čas chodit do
knihkupectví, takže jsem zrovna jeden výtisk ukradla, ale Ilonka určitě dodá další a řekne vám, kde se dají sehnat. Já tím
budu provokovat Teličku se Štětinou (europoslance za ANO, resp. TOP 09, pozn. red.) cestou do Bruselu v letadle,
protože většinou sedíme vedle sebe. Moc se na to těším a bezpochyby z toho budou nadšeni,“ rýpla si na dálku do svých
kolegů z Evropského parlamentu.
„Jak říkal Štěpán Kotrba, když jsme se viděli u vchodu do sálu: hlavně tu Evropu neobhajuj. Tak já vám slibuji, že ji
obhajovat nebudu. Z druhé strany se pokusím, abychom si uvědomili, že je velmi jednoduché říci, že v EU být nechceme,
je velmi jednoduché vyzývat k vystoupení, ale pokud nebudeme mít plán B a schopné lidi, kteří by tento plán realizovali,
bude to velmi složité,“ konstatovala Konečná.
Vzápětí se pustila do ostré kritiky. „EU za několik posledních let je obrovskou ukázkou selhání, neakceschopnosti,
nekompetentnosti, zkorumpovanosti a poslední dobou mám pocit, že evropským elitám, které tohle předvádějí, to vlastně
přestalo vadit. Berou to jako fakt a že je to v pohodě. Jsou tady tři krize a my to musíme stále dokola opakovat, aby k
tomu už v budoucnu nedošlo. Je to určitě krize uprchlická, která začala už mnohem dříve, než dorazila první velká vlna
migrantů do Evropy,“ uváděla europoslankyně.
Připomněla, že už v roce 2013 přijížděly stovky lidí na italský ostrov Lampedusa, a v té souvislosti citovala Konečná
slova starosty sicilské Catanie. „Prohlásil, že pokud něco neuděláme, bude to katastrofa. Buď něco zásadního udělá
italská vláda a EU, nebo se budeme potýkat s obrovskou katastrofou kolosálních rozměrů. Pokud máme problémy s
příchodem 50 tisíc lidí, představte si, co se stane, když jich přijde až 600 tisíc,“ nastínila.
Místo řešení neposloucháme nic jiného než kvóty, kvóty, kvóty, zlobí se Konečná
„Důsledky rozvratu zemí Blízkého východu a Afriky jsou nasnadě. Jsou tady a již před rokem 2013 evropské elity
zhruba od počátku tzv. arabského jara věděly, že přijdou. Nikdo nedělal nic, nemluvilo se o tom. Bylo o tom zakázáno
mluvit a všichni čekali, jak se to vyvine. Navíc tzv. nařízení o zahájení azylového řízení v zemích EU, to je známý Dublin
III, je absolutně neschopný. To jsou takové ty kostičky, které se snažíme vrhat evropským občanům, abychom tvrdili, že
něco opravdu děláme. Dublin III v podstatě nechává veškerou zodpovědnost na Řecku a Itálii a všichni dlouho víme, že
nejsou schopny zvládat azylová řízení. Místo toho, aby Evropská komise přišla s nějakým novým právním řešením,
poslední tři roky neposloucháme nic jiného než kvóty, kvóty, kvóty. O tom bude ještě určitě mluvit Luboš Blaha, protože
oni na Slovensku to jako předsednická země vůbec nemají jednoduché. Oni teď za nás všechny v rámci Visegrádské
čtyřky vysvětlují, že nejsme nesolidární, ale že jsme normální, protože o tom to všechno je,“ rozjela se komunistická
europoslankyně.
Podělila se také o zážitky z europoslanecké frakce GUE/NGL (Evropská sjednocená levice a Severská zelená
levice). „S kvótami to tam vůbec nemáme jednoduché. Dva roky jsme tam poslouchali, jak jsme nesolidární, jak jsme zlí,
jak těm Němcům nechceme pomoct a neumíme udělat nic pozitivního. Kdysi ještě s Mílou Ransdorfem, který se v tom
velmi angažoval, jsme jim vysvětlovali, že to není pravda. A říkali jsme: vy spláčete! Vy nemáte to řešení, vy je nebudete
umět integrovat, vy nejste schopni migranty pojmout. Poslední tři měsíce za námi chodí a, sice neoficiálně, ale přiznávají,
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že jsme měli pravdu. Takže to není tak, že se my sbližujeme s nimi, ale oni naše názory začali považovat za relevantní. To
je hrozně důležitý zvrat,“ míní.
„Úplně zoufalý krok, který EU v rámci uprchlické krize udělala, je jakákoli snaha o dohodu s Tureckem. Totální
blbost. Nemůžete se domlouvat s diktátorem, nemůžete se domlouvat s člověkem, který nechá vyvraždit velkou část
svého obyvatelstva, myslím Kurdy. Využívá puče k čistkám v armádě, k čistkám úplně všude. Uzavírat s ním dohodu je
úplná blbost. Turecko se stává autoritativním režimem se vším všudy. S takovým režimem se nedá domlouvat, protože
stojí na úplně jiných hodnotách, než jsme zvyklí my. A nejenže se s Tureckem chce Evropa domlouvat, ještě tam posílá
šest miliard eur z kapes nás všech,“ sdělovala Konečná s nepochopením.
Zásadní podle Kateřiny Konečné je i to, že uprchlická krize rozhodně neskončila. Čekají nás prý obrovské problémy,
a to nejen v oblasti migrace z rozvrácených zemí. Zásadní roli budou podle jejích slov hrát také klimatické změny. „Svět
se začne měnit a bude víc a víc území, která se stanou neobyvatelná. A obrovský šedesátimilionový proud migrantů, který
dnes po světě pochoduje, se bude zvětšovat, i kdybychom se na hlavu stavěli. Na to se prostě musíme připravit,“ varovala.
„Druhým příkladem nezvládnutí krizí EU je pochopitelně krize v otázce Řecka, které bylo obětováno jako cíl
soukromých bank. Evropskou unii nenapadlo nic inteligentnějšího, než vytvořit šílenou trojku, což je Evropská centrální
banka, Mezinárodní měnový fond a Evropská komise. Místo toho, aby Řecku reálně pomohly, se tyto instituce scházely
bez něho, diktovaly úsporná opatření a škrty a dnes je na tom Řecko hůř než kdykoli předtím. A věřte mi, že ani premiér
Tsipras není schopen s tímto stavem nic udělat, protože je v kleštích finančního kapitálu a je velmi složité se z toho
vymanit. Chování k Řecku ukázalo, že reprezentace EU bude hájit banky na úkor života obyčejných lidí,“ je přesvědčena
poslankyně Evropského parlamentu.
Ukrajina po zásahu EU je na tom hůře než za druhé světové války
Dalším příkladem nefunkčnosti EU je podle Konečné krize na Ukrajině. „Tehdejší polský ministr zahraničí Sikorský
prohlašoval, jak všichni musíme být kamarádi, jak Ukrajinu k sobě chceme. Naslibovali jsme, co jsme mohli, a jediné, o
co šlo, bylo odpoutat Ukrajinu od Moskvy a připoutat ji k Evropské unii. To zčásti vypadlo z hlav ukrajinských oligarchů,
kteří měli pocit, že si budou rozdělovat evropské peníze, a zčásti to bylo z hlav evropských státníků, kteří zase měli pocit,
že když se budeme zabývat někým jiným a budeme pomáhat, budeme vypadat hezky, a samozřejmě šlo také o obrovské
množství nerostného bohatství a majetku, který jsme si chtěli rozdělit. Dnes po zásahu EU je na tom Ukrajina
hospodářsky hůř, než byla v době druhé světové války. To je výsledek opatření, na kterém se Evropská unie zcela cíleně
už od roku 2008 podílela,“ nenechala na Bruselu nit suchou.
„A aby toho všeho nebylo málo, je třeba zmínit obrovskou nezaměstnanost ve Španělsku a Portugalsku, krizi
italských bank, kde všichni čekáme, kdy to přijde, ale všichni víme, že to musí spadnout, protože je to ekonomicky
neudržitelné. Takže další silná ekonomika EU se evidentně zhroutí,“ prohlašovala Konečná za souhlasného přikyvování
ekonomky Švihlíkové.
Komunistická politička nezapomněla zmínit ani chystané schvalování dohody CETA, což je dokument mající zavést
volný obchod mezi Evropskou unií a Kanadou. Tuto dohodu hodlá podle Kateřiny Konečné EU schválit bez účasti
jednotlivých národních parlamentů. „Přestože se to týká všech občanů členských států, je Evropská komise schopná to
schválit mrknutím oka,“ sdělila v protikladu s tím, že tyto dohody, u kterých se uvádí, že mohou být výsledkem tvrdého
lobbingu velkých nadnárodních korporací, je EU schopna protlačit velmi rychle a z druhé strany není schopna najít
funkční řešení migrační krize.
„Pracujeme s něčím, co je úplně šílené, nikomu z nás to nejde do hlavy a je to úplně špatně. Dala jsem si to do
několika bodů: byrokratizace, neodpovědnost, nedemokratičnost, příliš velký vliv velkých států, neoliberální ideologie a
politická závislost na USA. To jsou predikce toho, co dnes máme, a to je něco, s čím musíme pracovat. Bude velmi
složité tohle všechno rozbourat. Po tom všem, co jsem uvedla, byste řekli, tak z EU vystoupíme a bude nejlepší, když
Unie zanikne. Mě tohle samozřejmě také napadá. Jak tam žiji, velmi často mě napadá, zda to má ještě smysl a zda jsme
schopni s tím pohnout. Trošku se ale bojím, že pokud nedojde k přetvoření EU na něco nového, může jít o cestu z bláta
do louže. V Evropě potřebujeme platformu, kde se budeme domlouvat s ostatními státy. Potřebujeme místo ke spolupráci.
Jinak nám hrozí obrovsky vzrůstající síla nahnědlých hnutí,“ obává se Kateřina Konečná.
Důležité prý je, aby došlo k navrácení kompetencí zpět na úroveň národních států. „Zároveň ale musíme mít lidi,
kteří po navrácení kompetencí budou vědět, jak s nimi nakládat ne pro blaho nadnárodního kapitálu, ale pro blaho lidí.
Národní parlamenty musejí dostat právo vetovat směrnice, které odporují zájmům a přáním jejich občanů. Při
následujících reformách po Brexitu tohle musíme požadovat,“ vyzývala.
Evropské občanské iniciativy prý stejně Evropská komise nebere vážně. „Hrozně jsme se radovali, že když dáme
napříč Evropou proti něčemu dohromady milion podpisů, tak to Komise vezme vážně. Bere vážně kulové. Když na
něčem sjednotíte miliony lidí, oni musejí vědět, že to má smysl. A Evropská komise, místo aby to vzala vážně, si s
evropskými občanskými iniciativami vytřela zadek. To je realita dneška. Má to být tak, že když dáte dohromady dostatek
podpisů, tak ne že Komise bude chtít ještě něco řešit, má prostě nastat konec, shození ze stolu, tečka,“ sdělovala Konečná.
Tím ovšem její výčet problémů Evropské unie neskončil. „Dalším nezbytným krokem k reformě je nezávislá
evropská zahraniční politika oproštěná od zájmů USA. Bez toho to nepůjde. Musíme se odstřihnout od toho, že prezident
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Obama něco vyhlásí a my to dva týdny po něm zopakujeme. To je neakceptovatelné. Několikrát v životě jsem si říkala, že
nemůže být hůř. Teď už si to raději neříkám. Ne že nemůže být hůř. V politice to platí naopak. Špatné elity se mění za
ještě horší elity!“ neustávala drsná kritika.
Evropská komise prý slouží hlavně velkým korporacím a tomu je rovněž třeba učinit přítrž. Pakliže se změnit
současnou podobu EU nepovede, možná podle ní bude lepší, aby EU skončila a možná se transformovala k něčemu
jinému. „Jen se bojím, aby nešlo o divoký proces, který skončí krveprolitím. Každopádně je třeba říct, že Evropa reformu
zoufale potřebuje,“ zakončila komunistická europoslankyně Kateřina Konečná své vystoupení na nedávném
Litoměřickém odborném semináři.
Zdroj: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/To-nejbrutalnejsi-vystoupeni-proti-EU-mladou-ceskou-politickunepoznate-Silene-splacete-Uprchlici-Ukrajina-Ransdorf-Priznavaji-ze-mame-pravdu-ale-potichu-Zhrouceni-455479

Třešničkové odpoledne v
Albrechticích
V sobotu 10. září 2016 v odpoledních hodinách uspořádala ZO KSČM v Městě Albrechticích pro své členy
a sympatizanty Třešničkové odpoledne. Tato akce se konala na myslivecké chatě Anna v Městě Albrechticích a
byl to už druhý ročník. Celkem se tohoto odpoledne zúčastnilo 21osob z toho 10 členů ZO a 11 sympatizantů.
Bylo připravené občerstvení, grilovalo se, probírala se politická situace a také se hrál petanque. Tato
společenská hra spočívá v házení koulí na cíl a ten, který je nejblíže tak vyhrává. Soutěže se zúčastnili všichni
přítomní a někteří v zápalu hry dokonce zapomněli na bolavá záda. Nešlo ani tak o vítězství, ale abychom se
společně pobavili. Počasí nám přálo a byl krásný slunečný den. Akce byla ukončena až kolem 22 hodiny.
Touto cestou děkuji všem účastníkům, ale především těm, kteří se podíleli na přípravě a organizaci této
vydařené akce.
Martin Špalek
Předseda ZO KSČM
Město Albrechtice
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Úspěchu ve svém oboru dosáhnete, pokud nevíte, jestli to, co děláte, je práce nebo zábava.
Warren Beatty

Přečti a pošli dál !!!
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K 78 výročí Liptaňské tragédie
Dne 22. září 2016 se sešli členové Klubu Českého Pohraničí s členy KSČM v obci Liptáň, aby uctily
památku zavražděných příslušníků „Stráže obrany státu“. Mimo členy KČP byli přítomní i členové KSČM a
občané obce Liptáň.
U památníku, který byl nově upraven z pomníku obětem 1. sv. války promluvila k přítomným členům KČP
z Bruntálu, Krnova, Města Albrechtic , Opavy a místním občanům, starostka Liptáně paní Klimošková.
Podrobně probrala tragédii před 78. lety v této obci.
Poté se odebrali účastníci vzpomínkové akce do míst, kde se celá tragická událost odehrála. Přítomní byli
mile překvapeni nově upravenou bývalou budovou stanice „SOS“ a novým pomníčkem před ní. Zde přednesli
krátké projevy členové
KČP z Krnova.
Přítel
Hadaš
upozornil na souvislosti
roků 1938, 1939 a
1945. V nynější době
potomci těchto událostí
a jim podobných v
českém
celém
pohraničí, vydávají za
ublížené a postižené.
Dnešní moc ať už na
vládní úrovni nebo na
úrovni měst či obcí,
jako příkladně Plzeň,
Brno a další je k jejich
požadavkům vstřícná
nebo shovívavá. O
požadavcích
těchto
německých občanů, odsunutých za činnost před válkou a během ní varoval v roce 1945 tehdejší prezident
Československé republiky Dr. Edward Beneš slovy, že se budou chtít vrátit a sebe budou vydávat za oběti a
české občany za viníky.
Přítel Halabala z KČP Bruntál upozornil na roli vojenského paktu NATO a jeho úlohu při migrační krizi.
Vyzval také přítomné k podepisování petice za odchod z tohoto sdružení iniciovaný KSČM. Všichni přítomní
se shodli na tom, že my „NEZAPOMÍNÁME.“
J. Hadaš
Dne 22. září 1938 večer okolo 18. hod. liptaňští ordneři strhli krumpáčem z nádražní budovy tabuli s českým textem Liptaň a
nahradili ji tabulí s německým nápisem Liebenthal. Poté asi stohlavý dav táhl k četnické stanici, kde bylo družstvo SOS. Ordneři vnikli
do budovy a stříleli jako šílení. O život přišlo všech šest příslušníků SOS v Liptani.
Padli v boji proti přesile několika desítek zfanatizovaných nacistů. Splnili do písmene
slova přísahy obránců vlasti..
Ani opilí a otrlí nacisté se na své dílo zkázy nedokázali dívat déle než několik
minut. Zabouchli za sebou dveře a za hulákání táhli při světle pochodní do hospod.
Obchodník dobytkem Franz Gorlich se stal hostitelem. Pilo se, řvalo a hajlovalo ve
všech šesti liptaňských hospodách až do rána. Pozoruhodné však bylo, že již o 22.
hodině téhož večera vychvaloval německý vysílač Breslau liptaňské soukmenovce,
že započali „záslužné dílo", které je hodné následování i v jiných místech čsl.
pohraničí. Na četnické stanici v Liptani zatím leželo v krvi šest mrtvých vlastenců. Ale
Liptaň stále ještě byla součástí Československa. Mrtvé bylo nutné odklidit. V pátek
23. září 1938 brzy ráno byly mrtvoly obětí převezeny na slámě nákladním autem
mlékaře Schafera za hranice do Německa do nedalekých Hlubčic (Leobschiitz). Tam
byly později v rohu hřbitova tajně a bez jakékoliv piety pochovány.
V roce 1945 byly ostatky finančníků Františka Čecha a Inocence Dostála po
exhumaci převezeny do Československa. V dnešních polských Hlubčicích odpočívají
ve společném hrobě vrchní strážmistr Rudolf Mokrý, vrchní respicient fin. stráže
Ludvík Svoboda a strážmistr Vilém Leher.
Obětem německého zločinu byl po válce na návsi v Liptani i na společném hrobě v Hlubčicích postaven památník.
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Krádeží byla privatizace, ne znárodnění!
Církevní restituce jsou podvod!
Václav Jumr popisuje jak to ve skutečnosti bylo a je s církevním majetkem a oprávněností jeho navrácení.
Dochází k závěru, že krádež nenastala v roce 1948, ale po roce 1989, kdy byl majetek rozkraden, privatizován.
Více než kdykoliv předtím, v souvislosti s obdarování Vatikánu částí české země a více než
tučným měšcem, což je nazýváno církevními restitucemi, se na trhu agitací objevuje slovo krádež. Tato
bohu nelibá činnost je pochopitelně připisována komunistům, protože „socani vždycky kradli“ (z lidové
tvořivosti na Novinkách). Protože už v oné době jsem byl členem komunistické strany (a doufám, že
jsem jím dosud), cítím se osobně dotčen osočením z činnosti, které jsem se za celý život vyhýbal jako
příslovečný čert kříži. Osobuji si tedy právo se ke krádeži, resp. krádežím jadrně vyslovit.
1) Krádeží je nemravné zmocnění se cizího majetku k vlastnímu prospěchu. Pokud mě paměť
neklame, půda a lesy, které spravovala katolická církev ještě po únoru 1948, podléhala usnesení
Národního shromáždění o znárodnění. Postupovalo se podle hesla, které bylo vysloveno již dávno před
komunisty, že půda patří těm, kdo na ní pracují.Pokud je dnes znárodnění jakéhokoliv majetku vydáváno nepříčetně za
krádež, pak se po 2. světové válce kradlo po celé západní Evropě, včetně takových zavedených demokracií, jako je
Francie a Itálie.
Lidé tenkrát usoudili, že majetkoví magnáti, včetně katolické církve, se ve válce nevzpouzeli proti fašismu a
nacismu, ale spíše jim stáli po boku.
Znárodnění v ČSR před i po únoru schvalovaly všechny strany sdružené v Národní frontě Čechů a Slováků, takže je
více než nehoráznou lží, že šlo o dílo komunistického ďábla. Pro znárodnění hlasovali i političtí předchůdci kardinála
Duky a my jim tehdy, na rozdíl od kardinála, věřili a fandili.
Znárodněný, tedy nikoliv ukradený majetek, nesloužil jen členům KSČ, ale z výnosů práce na půdě a v lesích byly
financovány nejrůznější činnosti, včetně filmové a divadelní tvorby (odkud by se braly finance na role paní Jiráskové?
tehdy zapálené nositelky rudé knížky?).
Znárodněný majetek jakéhokoliv druhu sloužil, jak výraz jasně napovídá, celému národu a nikdo z dnešních
antikomunistů se tomu nevyhne. Pokud trvají na tom, že majetek, z něhož i oni měli prospěch, byl ukraden, pak jsou
nepochybně podílníky na krádeži. Měli by tedy podat žalobu sami na sebe.
2) Velkou, nikoliv jen vlakovou, krádeží, ale krádeží století byla „privatizace“ z 90. let. Pracující lid si za 40 let
vybudoval pořádný kus majetku, jehož výnosy sloužily na dnes podvyživené oblasti jako je zdravotnictví, školství a
důchody.
Kam se poděly stovky prosperujících průmyslových podniků a vlastně celá ekonomická základna státu Čechů a
Slováků? Odhaduje se, že byl začachrován majetek v hodnotě více než 6 bilionů Kčs.
Dodnes se cítím osobně okraden a uvedu dva dílčí příklady toho, na čem jsem participoval, ale co už není naše.
V r. 1952 jsem se na měsíční brigádě podílel na stavbě 2. vysoké pece ve Vítkovicích. Dělali jsme výkopy pro
kanalizaci a vyztužovali je. Jednou nás v noci v ubytovně ve Vratimově vzbudili, že výztužná prkna pod nepřímou vahou
stavěné pece praskla a je třeba okamžitě nastoupit k obnově. Kopali a házeli jsme zeminu po celou noc a k ránu jsme
mohli vykopaný příkop opět vyztužit, tentokrát pevněji než jen dřevěnými prkny. Dodnes jsem jako celoživotní intelektuál
hrdý, že jsem se, byť minimálně, na stavbě vítkovických železáren podílel. Dnes jsou fuč a já cítím, že jsem byl okraden.
Státní znak Vietnamské demokratické (později socialistické) republiky Druhý příklad je neméně obrazný. V r. 1959, kdy
jsem sloužil na diplomatické misi ve Vietnamu, přijela do přístavu Haiphong nová čs. zaoceánská loď pojmenovaná Mír.
Velvyslanec Voltr pozval na palubu lodě k slavnostnímu obědu (připravoval jej lodní kuchař) ministra zahraničního
obchodu VDR Phan Anhe (či: Fan Aně). Mně připadl úkol tlumočit jeho slavnostní projev a odpověď vietnamského
ministra. Byla to po Lidicích druhá loď, která z vlasti až do Vietnamu zajížděla. Pro nás i pro námořníky to bylo setkání s
vlastí. Kde je ale dnes loď Mír a jejích 15 družek? Kam se podělo čs. námořní loďstvo?
Důsledky krádeže národního majetku, kterou neposvětilo Federální shromáždění, ale svévolně provedla vláda (kdo
jí tehdy předsedal? a tedy za tuto kolosální krádež nese odpovědnost?), cítíme dodnes.
Byla vytvořena falešná životní úroveň, ale většina financí z rozprodaného Československa zmizela v nenávratnu.
Tohle já právem považuji za skutečnou krádež, z níž se ještě nikdo nezpovídal.
3) Existuje ještě jedna velká loupež – týká se „konfiskovaného“ majetku KSČ. Je lehce prokazatelné, že KSČ se
před převratem nepotřebovala obohacovat z celonárodního majetku, byla – možná neprávem – svéprávná a svoje
sekretariáty a činnost dotovala z příspěvků členské základny. A ty byly nemalé – každý jeden člen z 1,7 milionové
základny platil 4 % ze svého platu. Navíc měla svůj vydavatelský kolos – vydávala tisk, časopisy, knihy. Zdivočelá
polistopadová smečka se prostě usnesla, že vše bude konfiskováno – údajně ve prospěch lidu. O tom by bylo možno
napsat román.
Tato země ztratila vlastní majetkový základ – byl „privatizován, vytunelován (tímto výrazem jsme obohatili světový
jazyk), odkloněn“. Účty nebyly skládány. Televizní noviny jsou v podstatě jenom krimi-zprávy – krádeže pokračují a z naší
vlasti se vlastně stal ráj zlodějů. A jak praví staré české úsloví, zloděj křičí chyťte zloděje.
Jeden z okradených Václav Jumr
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Vznikne výbor vyšetřující protiamerickou činnost?
Text proslovu na tiskové konferenci (17. 10. 2016) svolané autory petice požadující referendum o vystoupení ČR z NATO.
MOTTO: Ti, kdo vás přinutí věřit absurditě, vás donutí i páchat ohavnosti. (Francois
Voltaire)
Procházková: Vznikne výbor vyšetřující protiamerickou činnost?
Za tzv. normalizace byla cenzura oficiální skutečností a šíření odlišných, tedy kritických názorů,
bylo trestné. Takže většina lidí vnějškově držela basu s vládnoucím trendem a jeho metrem, a
pouze v soukromí si občané hledali informace o stavu světa z jiných, než státních zdrojů.
Propaganda strany a vlády měla své nudné jednobarevné billboardy vysázené téměř
všude, ale téměř nikdo už je nevnímal, natož aby se jimi dal inspirovat. Vlastně šlo o tichou
dohodu režimu s občany ve smyslu: My budeme předstírat, že vám říkáme pravdu a vy budete
předstírat, že nám to věříte. Tato dohoda dnes už neplatí, uvedla v komentáři Lenka Procházková.
Naše stále mladá demokracie totiž už při svém zrodu odstřihla cenzuru jako pupeční šňůru, která už nikoho neuživí.
Autocenzura je mnohem praktičtější, protože podporuje tvůrčí přístup každého, kdo si s ní začal. A tak se rukou společnou za
pouhých 27 let naše mladá demokracie propracovala v umění dezinformace a manipulace s lidmi k úspěchům, kterých církev
svatá v Čechách nedosáhla ani za několik století, i když její metody byly mnohem brutálnější. Dnes se manipuluje se svědomím
lidí tak sofistikovaně, že si toho často ani nevšimnou, jednoduše tu operaci prospí a probouzejí se do nového světa, kde i staré
dějiny jsou přepsány podle požadavků této proměněné doby. Naše děti se měnit nemusí, už od školky jsou tvarované v
universální tvory, bioroboty, naprogramované ke zneužití pro cokoliv.
Neochota hledat pravdu je v naší zemi historicky novým jevem, který postihuje všechny generace, protože televizi má
doma téměř každý. Šalebný obraz světa, který nám veřejnoprávní média předkládají, se usazuje v našich mozcích jako matrice.
A tak mnoho občanů v ČR je pevně přesvědčeno o tom, že NATO je obranná aliance, která je garantem našeho bezpečí.
Goebelsovské úsloví, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou je pořád dobrým receptem, jak lidi přivést k poslušnosti, a
přitom jim ponechat iluzi, že se řídí svými vlastními poznatky a vědomostmi. Kam to vymývání mozků povede? Začne v dalším
vývoji platit i to, že stokrát opakovaná pravda se stane lží? Budou snad demonstranti a signatáři petic stíháni jako nepřátelé
demokracie? Vznikne
výbor vyšetřující protiamerickou činnost? Novelizace některých zákonů, diktovaná bruselskou
administrativou, k tomu směřuje.
Vstup ČR do NATO se uskutečnil v březnu 99. Bez referenda. Nebylo vypsáno nejen proto, že výsledek byl nejistý, ale
především z časových důvodů. Novým spojencům ve zbrani šlo o naše nebe, kudy prolétaly jejich bombardéry na Bělehrad. My
jsme se nestali členem Aliance kvůli našemu bezpečí, ale kvůli naší strategické poloze na mapě Evropy, kvůli přeletům a
vojenským přesunům přes naše území, kvůli skladištím zbraní, kvůli cvičením útoků proti Rusku.
Negativní vztah většiny našich současných politiků a novinářů k Rusku je takříkajíc jejich povinnou profesní výbavou.
Nevypovídá o jejich rozhledu a analytických schopnostech, pouze dokumentuje jejich ochotu plnit vyšší zadání. Reminiscence na
srpnovou invazi roku 1968 vyvolávané při každé debatě démonizují RF jako nepolepšitelného agresora, který ohrožuje světový
mír a touží po cizích územích. Přitom Rusko má největší teritorium na světě a disponuje zdroji na tisíce let.
Jako nástupnický stát Sovětského svazu se Rusko vzdalo někdejší komunistické ideologie a tudíž nemá potřebu ji
agresivně šířit. Ani nedávné připojení Krymu nebylo agresí, ale defenzívním činem, který proběhl nekrvavě a v souladu s
referendem krymských občanů. Na rozdíl od USA patří Rusko historicky i kulturně k Evropě a v poslední světové válce za její
osvobození od nacismu a fašismu prolilo mnoho krve. Letos v květnu jsem se v Petrohradě zúčastnila pochodu Nesmrtelného
pluku. Šlo nás půl miliónu a všichni nesli fotografie svých padlých nebo zraněných za poslední války. Tito lidé opravdu žádnou
další válku nechtějí. Ale jsou odhodláni svou vlast bránit, tak jako jejich předkové ve Velké vlastenecké válce. Připravují se na
obranu. Při nedávném celo ruském nácviku CO se jej zúčastnilo 40 miliónů lidí. Všichni obyvatelé velkých měst přesně vědí, kde
jsou protiatomové kryty.
V Praze zní každou první středu v měsíci v pravé poledne sirény. Trvá to dvě minuty. Říká se tomu zkouška sirén. A co
když jednou zazní pražské sirény v pátek, třeba ve tři odpoledne? Co bude dál? Kde jsou v našich městech kryty? Kdo nám
sdělí, co máme dělat, pokud ty kryty neexistují? Kde vyfasujeme jodové tablety?
Řeší tohle naši politici, zajímají se o to naši novináři? Uvědomují si vůbec, že jsme ve spolku agresora, který přepadá cizí
země, aby z nich mohl pumpovat energii pro svou nekonečnou spotřebu?! Americká armáda už hodně dlouho nic nevyhrála, i k
loupežným výpravám potřebuje spojence, spolupachatele. K tažení za ruskými zdroji si jako vojenské nástupiště připravila
Ukrajinu, kde zaplatila a koordinovala násilný puč proti legitimní vládě a ve jménu demokracie dosadila fašistickou juntu a
vyvolala tím občanskou válku. Ukrajina, to už je předsíň k ruskému domovu, stejně tak jako pobaltí, kde se hromadí vojáci a
zbraně Aliance. NATO posiluje i své základny v Německu.
Minulou sobotu, tedy před týdnem, se v Berlíně konala velká demonstrace proti NATO. Informovala o tom česká média?
Přesto i u nás už se občané probouzejí z mediální plošné narkózy. Důkazem je tato petice. V jednom z bodů požaduje vypsání
speciálního referenda na vystoupení naší republiky z NATO. Setrvávat ve spolku agresorů je nejen proti smyslu našich dějin, ale i
proti naší mírové budoucnosti. A pokud se naše děti nedokážou zorientovat, je naší povinností jednat i za ně a přinutit naše
nezodpovědné politiky, aby se začali chovat realisticky a moudře a přestali hrát roli tupých slouhů v cizí mocenské hře.
Dobu, v níž žijeme, lze nazvat střídáním epoch. Taková doba, kdy se hegemon agresivně brání svému odchodu ze scény,
taková nebezpečná doba vyžaduje zdravý rozum a notnou dávku odvahy. Zůstat v takové době pasivně na straně agresora je
nejen zpozdilé, ale i zničující. Naopak možnost, že jako první stát z Aliance vystoupíme, může odstartovat dominový efekt, který
Evropské státy osvobodí z pozice rukojmích.
Proto apeluji na naše novináře, aby přestali sloužit cizím pánům a zájmům a začali místo jejich diktátu naslouchat hlas
svého svědomí a rozumu. Zločiny proti míru jsou nepromlčitelné a polehčující okolnost, že byly učiněny v dobré víře, dnes, v
době internetu, neplatí. Co se týče našich politiků, ti sice spoléhají na svou imunitu, ale nevím, zda ta je ochrání, pokud se sirény
rozhoukají v pátek ve tři odpoledne...
(rp, prvnizpravy.cz, foto:arch.)

Přečti a pošli dál !!!
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Jaká rizika na internetu
ohrožují finance
Nebezpečí odcizení hrozí i na internetu. Krade se často i virtuálně. Ztratit se mohou peníze
z vlastního účtu, popřípadě může dojít ke zneužití ztracené karty. Při neopatrném zacházení s
naší bankovní kartou zlodějům můžeme doslova nahrávat.
Kopírování dat
Skimming je kopírování informací z platební karty. Jde o záludný způsob, jak se dostat k penězům na
účtu majitele této karty. Objevují se i případy, kdy na nekalé převody na účtu majitel přijde až o hodně později
a takových plateb je již provedeno mnoho. Dobrým zásahem proti skimmingu je antiskimovací zařízení jako je
nástavec na bankomatu, který trhavým vkládáním karty zamezuje kopírování karty. Všechny bankomaty jej ale
nemají.
Kopírování magnetického proužku hrozí, i když necháte svou kartu bez dozoru. Nejčastěji je to třeba v
restauraci při placení útraty. Pokud nemají v dané restauraci mobilní elektronický terminál, trvejte na tom, že
půjdete s číšníkem k terminálu pevnému. Dále je tu riziko jako nedostatečná ochrana dat a přenosů u
zpracovatelů transakcí a při krádeži karty nedostatečná kontrola podpisu na kartě při platbě. Těmto rizikům se
vyhnout nedokážeme, ale je dobré o nich vědět.

Internetové bankovnictví
Bezhotovostní platební transakce zadávané prostřednictvím přímého bankovnictví jsou často rizikové,
nejvíce pak internetové bankovnictví. Příčinou je nedostatečné zabezpečení domácích PC, zadávání
bankovních příkazů na veřejných místech jako v internetových kavárnách a minimální využívání
zabezpečovacích prvků, které jsou nabízené bankami.
Phishing a jeho dokonalejší forma pharming, kdy je uživatel směrován na nepravé stránky
internetbankingu, které jsou ale pod jejich správným označením a podobným designem, je další hrozbou.
Phishing provádí ten, kdo nastraží past a čeká na úlovek v podobě důvěrných informací neopatrného
klienta. Zde platí nereagovat nejčastěji na e-mail, který apeluje na sdělení čísla z platební karty, přístupových
kódů a hesel k internetovému bankovnictví.
U phishingu i pharmingu je spouštěcím mechanismem výhrůžka nebo lákavá nabídka v příchozí
elektronické poště. V žádném případě se nedoporučuje klikat na aktivní odkaz a přejít na webové webové
stránky. Tím je umožněn vstup spywaru, což je program, který využívá internetu k odesílání dat z počítače bez
vědomí jeho uživatele do jeho vlastního počítače.

Bezpečné chování
•

ochrana bezpečnostních a osobních údajů jako jsou hesla, kódy PIN a přístupové kódy, která
spočívá v nesdělování hesel, jejich pravidelné obměně a nespouštění karty z očí

•

ochrana počítače, operačního systému a internetového prohlížeče pomocí antivirových a antispyware programů

•

žádné stahování neznámých souborů a programů z neznámých zdrojů z internetu

•

neukládání podpisových certifikátů na pevný disk ani na internet

•

pozor na nedůvěryhodné e-maily, zprávy od neznámých odesílatelů a zprávy s podezřelým
názvem či obsahem, které je nutné bez otevření mazat

•

ověření certifikátů stránky, na které probíhá přihlašování k účtu

•

při jakémkoliv podezření na možnost zneužití přístupových údajů do internetbankingu službu ihned
zablokovat

•

k placení na internetu i v obchodě je třeba přistupovat při použití karty vždy s největší obezřetností

•

uvážlivé stanovení limitů výběru, případně rozložení požadovaného limitu na dvě karty

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Další užitečné informace přináší web www.vladislavutikal.cz/

§ § § § §

Paragrafy pro každého

použito s laskavým svolením autora

§ § § § §

Přečti a pošli dál !!!
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Volby do zastupitelstva kraje a Senátu
Volby do krajského zastupitelstva a Senátu jsou za námi a můžeme rekapitulovat výsledky. Polemizovat o
tom, proč jsme dopadli tak, jak jsme dopadli nechci, protože na komplexní analýzu bude potřeba daleko více
času. Na ojedinělou kritiku některých členů strany, že vedení kraje a okresu by mělo vyvodit personální
důsledky bych řekl asi tolik, že je potřeba si zamést před svým vlastním prahem. Je to odvěká pravda našich
předků a platí stále.
Funkcionáři kraje i okresu se snažili prezentovat práci komunistů na předvolebních akcích a myslím si, že
fundovaně a s plným nasazením. Je tedy na nás všech, abychom si položili otázku, jak se nám všem podařilo
přesvědčit naše voliče a sympatizanty, aby přišli k volbám a dali hlas naší straně. Nevím jestli nás ukolébalo, že
to půjde samo, když nám s předvolební kampaní pomáhali i pracovníci ÚV KSČM a na druhé kolo senátních
voleb nás přijel podpořit předseda ÚV KSČM s. Vojtěch Filip a kolegové z KV KSČM. Všem patří za pomoc
velký a soudružský dík. Lze totéž říct o nás všech?
Několik čísel k výsledku voleb. Ztratili jsme 11 mandátů krajských zastupitelů. Do MSKZ se dostalo
pouze našich devět kandidátů. Za náš okres pouze s. Jitka Hanusová.
Pokud se jedná o Senát PČR s. Ladislav Sekanina postoupil do druhého kola, kde měl reálnou šanci dostat
se do Senátu, kdyby……
Kdyby účast nebyla pouhopouhých 13,66%. Je potřeba si z výsledku vzít poučení pro další volby, které
nás čekají v příštím roce. Budeme volit do Parlamentu ČR kam budeme za okres navrhovat sedm kandidátů,
kteří by měli projít nominačními schůzemi a konferencemi. Bude tedy opět na nás všech, jaké kvalitní
kandidáty „postavíme“ a hlavně zda už opravdu své kandidáty podpoříme.
(Srubjan, Bačgoň)

Zvolení zastupitelé za Komunistickou stranu
Čech a Moravy
Moravskoslezský kraj
Zisk celkem 9 mandátů při účasti pouze 28,14 % právoplatných voličů
Pořadí
1.
pořadí na kandidátce: 1
2.
pořadí na kandidátce: 2
3.
pořadí na kandidátce: 3
4.
pořadí na kandidátce: 4
5.
pořadí na kandidátce: 5
6.
pořadí na kandidátce: 6
7.
pořadí na kandidátce: 7
8.
pořadí na kandidátce: 8
9.
pořadí na kandidátce: 9

zvolený zastupitel
JUDr. Josef Babka - 60 let,
1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, Ostrava
Ing. Miroslav Hajdušík - 32 let,
náměstek primátora statutárního města Karviná, Karviná
Ing. Jitka Hanusová - 45 let,
lektorka, Město Albrechtice
Ing. Ivan Strachot - 43 let,
náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, Ostrava
RSDr. Karel Kuboš - 68 let,
místopředseda krajského výboru KSČM, Kopřivnice
Mgr. Alena Grosová - 52 let,
středoškolská učitelka, Vítkov
RSDr. Svatomír Recman – 63 let,
náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, Frýdek-Místek
Ing. Petr Havránek - 39 let,
manažer, Studénka
Jana Pohludková – 55 let,
starostka obce Horní Bludovice, Horní Bludovice

preferenční hlasy
2 834
1 210
945
1 179
772
515
1 242
448
608

Výsledky senátorů v obvodu Bruntál po
Druhém kole při účasti 13,66%
MUDr. Ladislav Václavec
Mgr. Ladislav Sekanina

ANO 2011, 49 let, ředitel nemocnic Kr. a Op.
KSČM, 64 let, OSVČ v oblasti obchodu

6 575 hlasů
5 737 hlasů

53,40 %
46,59 %
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Komu není rady, tomu není pomoci.

České přísloví
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Listopad 2016
01. listopadu 2016
07. listopadu 2016
14. listopadu 2016
17. listopadu 2016
23. listopadu 2016
24. listopadu 2016

úterý
pondělí
pondělí
čtvrtek
středa
čtvrtek

15,15
16,00
15,00

První zasedání ZMSK – Ostrava
zasedání VV MS KV KSČM – Ostrava
5. zasedání VV OV KSČM – budova OV KSČM
Státní svátek
Městská konference – Bruntál
Městská konference – Krnov

Prosinec 2016
12. prosince 2016
12. prosince 2016
13. prosince 2016
14. prosince 2016
15. prosince 2016
16. prosince 2016
17. prosince 2016
24. prosince 2016
25. prosince 2016
26. prosince 2016
31. prosince 2016

pondělí
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
sobota
neděle
pondělí
sobota

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

*
01. ledna 2017
09. ledna 2017

neděle
pondělí

17. února 2017

pátek

zasedání MS VV a KV KSČM – Ostrava
Porada předs. ZO KSČM – budova OV KSČM
Porada předs. ZO KSČM – KD S. Heřminovy
Porada předs. ZO KSČM – Janov
Porada předs. ZO KSČM – bud. MěV Krnov
7. zasedání OV KSČM – budova OV KSČM
zasedání ÚV KSČM – Praha
Štědrý den
1. svátek vánoční
2. svátek vánoční
SILVESTR

2017 *
Státní svátek
zasedání VV OV KSČM – budova OV KSČM

15,00

Okresní nominační konf. KSČM – OV KSČM

! Změny termínů po redakční uzávěrce vyhrazeny!   
„Při silvestrovské večeři se ptá hostitelka svého souseda:
„Vy jste nadřízený mého manžela?”
„Nikoliv, milostpaní.”
„Tak dejte laskavě tu ruku z mého kolena.”
* * * 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 *********************

