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Usnesení
6. zasedání ÚV KSČM dne 25. března 2017 v Praze

Ústřední výbor Komunistické strany Čech a Moravy po projednání:
I.

Schvaluje

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Stanovisko ÚV KSČM k aktuální politické situaci.
Vyhodnocení hospodaření organizační jednotky ÚV KSČM za rok 2016.
Výroční finanční zprávu KSČM za rok 2016.
Rozpočet organizační jednotky ÚV KSČM pro rok 2017.
Rozpočet KSČM pro rok 2017.
Kandidátní listiny a vedoucí kandidáty v jednotlivých krajích pro volby do PS PČR 2017.
Informaci o stavu a vývoji členské základny KSČM k 31. 12. 2016.
Vyhodnocení diskuze z 5. zasedání ÚV KSČM, konaného dne 17. 12. 2016.
Zprávu z jednání VV ÚV KSČM od 5. zasedání ÚV KSČM a kontrolu plnění usnesení 5. zasedání ÚV KSČM.
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, č. IE-12-6002239/017.
Změnu finančních limitů pokladen OV a KV KSČM na částku 20 000 Kč.

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

Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM.
Informaci o plnění úkolů k zajištění volební kampaně do PS PČR 2017.
Stanovisko ÚRK ÚV KSČM k vyhodnocení hospodaření organizační jednotky ÚV KSČM za rok 2016.
Stanovisko ÚRK KSČM k výroční finanční zprávě za rok 2016.
Stanovisko ÚRK KSČM k rozpočtu organizační jednotky ÚV KSČM na rok 2017.
Stanovisko ÚRK KSČM k rozpočtu KSČM pro rok 2017.
Zprávu o činnosti ÚRoK KSČM za rok 2016.
Usnesení ÚRoK KSČM ve věci možného porušení Stanov KSČM při 5. zasedání ÚV KSČM dne 17. 12. 2016.
Směrnici k čerpání finančních prostředků na zpracování překladů, odborných expertíz a analýz pro ÚV KSČM,
schválenou 8. schůzí VV ÚV KSČM dne 10. 2. 2017.

1.

s. Lubomíra Drápelu z funkce člena ÚV KSČM za okresní organizaci KSČM Jihlava.

1.

Nového člena ÚV KSČM za okresní organizaci KSČM Jihlava s. Miroslava Kříže.

1.

Předložit výroční finanční zprávu KSČM za rok 2016 s příslušnými přílohami do Poslanecké sněmovny PČR.

2.

Zodpovídá: P. Šimůnek
Termín: do 31. 3. 2017
Postoupit informaci o stavu a vývoji členské základny krajským a okresním výborům KSČM.

II.

III.
IV.
V.

Bere na vědomí

Uvolňuje
Potvrzuje
Ukládá

Zodpovídá: P. Šimůnek
3.

Připravit návrh náborového letáčku do strany, který po projednání v kolegiu volených funkcionářů bude
pravidelně publikován v Haló novinách a využit v práci mezi veřejností.
Zodpovídá: J. Skála

4.

Termín: do 31. 3. 2017

Termín: květen 2017

Zařadit na členské schůze ZO KSČM bod – projednat zkvalitňování členské základny v místních podmínkách a
zhodnotit, jak se dosud daří či nedaří plnit usnesení 10. zasedání ÚV KSČM z 29. 3. 2014.
Zodpovídá: P. Šimůnek, předsedové a předsedkyně OV KSČM

Termín: do 31. 12. 2017

VI. Stanovuje
termín 7. zasedání ÚV KSČM na 22. dubna 2017 s programem:
Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM.
Vyhodnocení diskuse z 6. zasedání ÚV KSČM.
Zpráva z jednání VV ÚV KSČM od 6. zasedání ÚV KSČM a kontrola plnění usnesení 6. zasedání ÚV KSČM
a schůzí VV ÚV KSČM.
Návrh volebního programu pro volby do PS PČR 2017.
Návrh statutu Komise mládeže ÚV KSČM.
Různé

Přečti a pošli dál !!!
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J. K. NÁCHODSKÝ, 1890
„Co znamenaj' těch lidů davy?´
Co provolávání té slávy?
Že veselí se celý kraj.
Aj zavítal k nám První máj!
Ba ano, zavítala vesna,
jež lid má probudit ten ze sna,
jenž zvědět má ký v světě ráj
má přinésti mu 1. máj.
Dnes přiznat má, že práva svatá
chce vyrvat z okovů v něž spjata,
jenž člověka z něj dělat máj',
protož nechť žije První máj.
Voláme osm hodin práce
nám dejte, sice jenom krátce

vám výsady ty potrvaj',
to přísaháme v První máj.
A mzdu žádáme — ne almužny,
sic podstoupit chcem v boj mužný,
jenž má nás vyvést z bídy kraj',
to přísaháme v První máj.
A volnost chceme jako lidi,
jež s vámi chtějí býti živi
a výsledku se dodělaj',
za to vám ručí První máj!
Nuž vzhůru, sestry, vzhůru, bratři,
ten slavme den, který nám patří –
ať otřese se celý kraj.
Nechť žije - žije! První máj!“

Konečně přichází…
dlouho očekávaný nejkrásnější měsíc v roce - měsíc KVĚTEN! Přináší nám opojnou vůni rozkvetlých
třešní, tajemné očekávané krásy a slibné lásky.
V čele kráčí 1. Máj, vyzdoben chvojkou a vlajícími pentlemi všem lidem posílá pozvání na velikou oslavu
svého příchodu, na oslavu lásky, na oslavu práce. Přijďte všichni, společně se rozhlédneme, pobavíme,
zavzpomínáme a potěšíme se z vystoupení našich dětí.
Již ve 12,30 hodin 1. MÁJ stříbrným klíčem odemkne bránu areálu Slavoje - Olympie. Zaujme nás
vyzdobený stadion, nebude chybět májka ověnčená fábory. Děti zde najdou tradiční skákací hrad, kolotoč,
houpačky a další atrakce. Je zajištěno mnoho stánků s různými pochoutkami jak sladkými, tak masitými, stánky
s cukrovím, brambůrky a koláčky. Na žízeň a chuť si můžete vybrat ze spousty nápojů, počínaje kolou,
pivem,...
Oslavy 1. MÁJE oficiálně zahájíme ve 13,00 hodin státní hymnou. Poté v krátkých projevech vystoupí
pozvaní hosté. Následně nás konferenciérka provede celým programem. Vystoupí děti již od těch nejmenších a
předvedou nám své tanečky, cvičení a hry. Budeme obdivovat gymnastky s jejich atraktivním programem,
vystoupí i mažoretky. Družstva žáků se pochlubí svou dovedností a soutěživostí. Všichni jsou připraveni
předvést to nejlepší.
Naše děti - naše budoucnost, vždyť pro ně chceme, aby viděly naši soudržnost, aby žily v pokoji a míru!
My všichni chceme být pro ně vzorem jak v práci, tak v zábavě.
A konečné slovo od oslavence, 1. MÁJE: Lidi, volám Vás, přijměte srdečné pozvání na mou oslavu!
Budete srdečně vítáni! Těším se na Vás!
MěV KSČM Bruntál a OV KSČM Bruntál

Přečti a pošli dál !!!
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Zápis z XXV. plesu OV KSČM Bruntál
konaného dne 11. 3. 2017
V letošním roce uskutečnil OV KSČM jíž 25.
Ples v pořadí a taková to vytrvalost krátce, to je čest
naší práce.
Když jednalo se o rozhodnutí, kde ples bude
slavit se, zvítězila obec Brantice.
Jen co se všichni usadili, už na pódiu s.
Ladislav Sekanina stál,
aby jako náš kandidát na poslance, všechny hosty
přivítal.
Využil bohatě této příležitosti, aby popřál
ženám k MDŽ hodně zdraví, štěstí, lásky a radosti.
Poděkoval za práci, kterou dělají v domácnosti,
v zaměstnání i mladou generaci a také za svůj přínos
naší KSČM a pevnou víru k našemu společnému dílu.
Ať toto poselství žen rozkvete a zůstane nám mír na
světě.
S. Pavel Bačgoň, předseda OV KSČM se
přidal také s přáním,
pogratuloval hodně zdraví, lásky a také síly, aby s
vírou v lepší svět ženy žily. Dnešní doba podle
platnosti, nepřináší jenom radosti.
Někdo moudrý řekl slova, která zůstávají živá znova,
„Osvobození ženy je osvobození společnosti“.
Tak na podzim letošního roku, udělejme k tomu
všichni pár kroků.
Omluvil také naše zástupce z PS s. Opálku a z
EP s. Kateřinu Konečnou, kteří mají závazky na
jiných místech, kde se konají oslavy.
Fotodokumentaci k našemu výročí nebudeme
mít, nebo s. Kaňák si dovolenou musel vzít.
Naše letošní hudební skupina „Duo akord“se
prosit nedala a s malými přestávkami, hrála až do
rána.
Nová hospodářka OV s. A. Šmírová, dobrou
náladu měla stále, když prodávala vstupenky na sále.
Dlouholetá hospodářka s. L. Spálovská je naše
stálice a s tombolou nám pomáhala velice.
Květinky v květináči máme zase pěkně živé a
tak budou našim ženám dlouho milé.
Pořadatelé byli také léty prověřeni s. Domin,
s.Vartecký, s. Srubjan a s. Vinkler,
ten zůstal u vchodu do sálu jediný a každé příchozí
ženě popřál a dal jí květiny.
Taneční soubor z Krnova, ujal se předtančení a
při rozevlátých sukýnkách byli jsme si jisti, že nic
hezčího už není.

Tombola si udržela svůj trend a papírků bez
výhry byla igelitka plná hned.
Někdo vyhrál někdo nic, jak to bývá v sázce,
tak ať se smíří s tím, že má štěstí v lásce.
Prodej losů není oblíbený, zase s. Srubjan byl
ten vyvolený, s. Krajčírová, s. Domin jako vždycky,
také s. Patíková se svou dcerkou. Ti všichni si
zaslouží pochvalu velkou.
Na parketu s. Sekanina se svou paní, manželé
musí být ideální, také jeho manželce patří velké díky,
že schválila mu cestu opět do té velké politiky.
Jinak bylo na parketu stále husto, vidět bylo i
nové taneční kreace a co předvedla s. Krajčírová,
vysvětlit ten styl nedá se.
Kulturní vložku nám připravil s. Vartecký, pár
pěkných vtipů pro všecky,
ale musel by být v sále klid, aby i Ti vzadu mohli z
legrace něco mít.
Paní A. Smutková, smutná nebyla, když
svršky nám na věšák nosila, patří jí za to dík náš a
odměnou byla květinka, pivo a guláš.
Plesová nejmladší účastnice, měla teprve 2
měsíce, hlukem na sále se rušit nedala a mamince
Katušce v náručí spinkala.
K tomu šťastná babička Barathová jen kvete,
neboť s vnučkou vyhrála, ten nejlepší los na světě.
Nyní nezbývá než všem organizátorům
poděkovat, dnešní příjemnou atmosféru si pamatovat
a ať naše republika i Evropa překoná nástrahy, které si
nesem a v příštím roce se zase všichni sejdeme.
(HaLu)
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Přátelství je jediným tmelem, který kdy bude držet svět pohromadě.

Woodrow Wilson

Přečti a pošli dál !!!
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Jak porazit Rusko – ale proč?
Přes veškeré úsilí v mediální válce, přes uvalené sankce a permanentní vyrábění „Ruské hrozby“, začíná
varianta přímého vojenského střetu. Propaganda války dostatečně otupila vědomí populace a nyní už zbývá
odhodit masky a burcovat ve jménu hodnot národy do boje.
Výdaje na zbrojení rostou, válečná osvěta jde do škol a slovo zadržet Rusko je každodenním slovníkem
hlavních médií. Nositelé Nobelových cen míru a strůjci barevných pučů radí zdebilizovaným masám
nepodléhat ruské propagandě za žádnou cenu. Plány západních mocností, které vypracovaly pro Rusko, jsou
stále stejné. Ponechat pouze15 milionů Rusů na jejich vlastním území. Britská premiérka Margaret Thatcherová
za tento projev sklidila velké ovace a uznání. Plán pokračuje. Zdroje Ruska musí být rozděleny. Ještě je třeba
doladit poslední obraz světové krutovlády v Rusku a pak už všichni budou souhlasit s vraždou ruského
prezidenta Putina. Putin je démon a musí být nejlépe zavražděn jako Sadám Husajn a M. Kaddáfí.
Kdo pamatuje na záběry Clintonové a Albrightové, jak dámy jásaly nad umučeným prezidentem, udělá
se každému obraz o kvalitě osobnosti kandidáta hlavy USA!
Rusko není Libye a Putin je Rus a Slovan. A ty jeho jaderné zbraně, co s tím? Slušná armáda, velké
území, vlastní zdroje a místo žoldáků národ vlastenců. Mentalita Rusů, proti početně větší armádě paktu NATO
s dobrou vojenskou technikou. Celá slavná Evropa a její hodnoty je parta korporátních magnátů, ale ne
válečníků. Ta má jít do války s Ruskem?
Evropské mocenské elity nejsou schopny vyřešit vlastní problémy, vlastních lidí. Nejsou schopny jednat
o ničem jiném než o vlastním prospěchu. Přes smlouvy, které v minulosti podepsaly, se vždy vzájemně zradily.
Tento spolek elitářů, žijících v jiné realitě, má svého vůdce ze zámoří. Pro světového četníka neplatí žádná
pravidla, určuje je sám a stejně tak nám určí i nepřítele. Nic jiného, než prachsprosté napadání států a zabírání
zdrojů, se ve světové politice nedělo a neděje. Války ve jménu svobody jsou největším pokrytectvím
mocenských ekonomických elit.
O žádná lidská práva a demokracii nejde! Jen zájmy, moc a ovládnutí zdrojů včetně distribuce. Tito
největší světoví zločinci zneužili každého slova humanita. Kdo se podílel na válkách v Kosovu a kdo rozpoutal
peklo v Africe? Veškeré novodobé vraždění mají na svědomí USA, Francie, Anglie a Itálie. Koloniální státy
svojí historií i současností. Celé africké tažení slavná OSN přikryla mlčením. Všichni váleční štváči, celá
propagandistická nezisková armáda, politická garnitura včetně korporátních médií.
Ti všichni podporují válku o zdroje. Kdo ovládne zdroje v Rusku, bude pánem nad distribucí uhlíku a
pitné vody v celosvětovém měřítku. Pohled na lidská práva v Rusku a v Číně je alarmující a musí se správně
tyto státy trestat, neustále jim připomínat jakou krutovládu páchají. Zajímavé, že ten samý pohled celé západní
společenství nenastaví v případě USA, Francie, Saúdské Arábie, Kuvajtu, Kataru a dalších muslimských zemí
včetně Turecka. Toho všeho jsou si Rusové vědomi. Vědí, oč jde, nechtějí přijmout korporátní model
vlastnictví zdrojů.
Vědí jaké pokrytectví a dvojí metry používá západní humanita. Kdo má vlastní zdroje, není pod tlakem
a může vyjednávat. Rusko potřebuje mír a vydrží mnoho urážek. Pečlivě si hlídá vnitřní stabilitu a má sílu
odolat i státnímu převratu. Studená válka nikdy neskončila, jen změnila formu. Jak tedy porazit Rusko?
Sankce vydrží, armáda je připravena. Zhroucení SSSR se po druhé opakovat nebude. Všichni
zapomněli, že dnešní Rusko není SSSR za dob Jelcina.
Vojenští stratégové mají plán, malé pobaltské státy jsou klíčové a blízko ruských hranic. Polsko má
trauma z historie a slíbenou možnost stát se evropskou velmocí. Ukrajina nesplnila zadání zahájení války i přes
pomoc vyškolených instruktorů, nezabralo ani sestřelené letadlo. Další pokus o střet nevyšel paktu NATO v
Turecku. Umučení pilotů nezabralo na Ruské emoce a touze po odplatě.
Jak začít velkou válku a zbavit Rusko jednou provždy zdrojů?
Plánů mnoho, klíčové jsou Ruské hranice a zážeh na Evropě. Osvědčená taktika z historie! Provokace
co nejblíže u hranic Ruska a za nutné podpory Slovanů. Vojenské obkličování Ruska nemůže být jen v rukách
Anglosassů. Něco by tam nehrálo. V rámci strategie musejí i Slovanské národy chtít zničit Rusko. Plán
rozšiřování paktu NATO se ukazuje jasně.
Stejně jako instalace Čecha, generála Pavla do vysoké funkce NATO, jako Tuska, Poláka do EU. Jen s
pomocí Slovanských národů lze ublížit Rusku nejvíce. Ve vzduchu je další provokace, taková, která musí
zahrát na emoce a vyvolat chuť jít do války. Akce pod falešnou vlajkou jsou běžná praxe vojenské strategie.
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Neustálé obkličování Ruska paktem NATO co nejvíce k hranicím, vojenské manévry, hrotit napětí. Z toho
dříve či později musí eskalovat střet. Válka mezi Ruskem a paktu NATO je nastartovaná a téměř nevyhnutelná.
Sankce nebudou nikdy zrušeny a celá válečná mašinérie se jen tak nezastaví. Zadržování Ruska
znamená, navést co nejvíce těžkých zbraní k jeho hranicím, dobudovat odpalovací základny kolem celého
území Ruské federace.
Samotná simulace války Rusů proti Evropě a USA překonává silou zbraní a následků peklo vynásobené
tisíci. Opět další vlastenecká válka za přežití nebo smrt. Motivace dobít - proti odhodlané obraně své země?
Válka vzejde na hranicích Ruska a Pobaltské státy pro tento účel budou obětovány i s divizemi NATO.
Důležité je pro mocenské elity - přímo nezasahovat a ponechat zážeh boje na armádě. Počátek války s
Ruskem vzejde rychle, ale nejdříve proběhne strategický klid před bouří. Jako blesk zasáhne informační pole
zásadní sdělení pro občany ze zemí paktu NATO - Rusko porušilo provokacemi světový mír na více místech jsme ve válce. Lavinu křiku zajistí média za doprovodu Hollywoodských katastrofických záběrů o ruské agresi.
Bude to největší a poslední divadlo, které sehrají super elity s jejich politickými pěšáky. Všichni budou svorně
volat, zničme Rusko a budou mít na to pár minut. A pak se přemístí do svých, po mnoho let budovaných
podzemních krytů. Jen v USA je těchto chodeb stovky kilometrů – pozor jen pro zasvěcené!
A co reakce Ruska obklíčené státy paktu NATO?
Taktické jaderné střely uvedené k bojové pohotovosti splní rozkazy. Cíle známé, členské země NATO a
USA. Kdo si myslí, že ČR je z toho vyňata, tak ať se ihned vzpamatuje. Obrovské početní převaze armád
NATO je nemožné odolávat dlouho konvenční technikou. Rusko se bude muset bránit jaderným arzenálem.
Počítejme spálené země do 5-10-20 minut, je to celá Evropa a o pár minut později Anglie. Protivzdušná
obrana zachytí max. 30% střel, ale další zasáhnou přesně cíle. Po prvních jaderných vzájemných úderech bude
marná snaha vrchních velitelství ukončit apokalypsu. Emoční paralýza vymaže u všech stran politickou
dohodu. Systém boje je nastaven mimo člověka a tak se s tím počítá. Ruské ponorky odpálí veškeré jaderné
střely na východní pobřeží USA. Čas 5-10 minut. První vzájemné údery povedou jako vždy na velitelství a
základny, následně na aglomerace, elektrárny, strategické zdroje průmyslu. Vše, co je životně důležité pro stát
bude vzájemně zničeno. Ruská velká města včetně Moskvy dostanou pravděpodobně vodíkové údery, které
jsou ničivější než atomové pumy.
Automatizovaný ruský systém řízení jaderné války pochopitelně odpálí nejsilnější balistické střely
Topol a Satana na vybrané cíle v EU a USA. Jak se zachová Čína a celá Asie? Globální výměna úderů je v
současných vojenských odhadech 5300 taktických střel a 6000 střel středního doletu k okamžitému použití.
Takové množství střel přetíží protivzdušnou obranu obou stran. Na Rusko dopadne v prvních 60-ti minutách
2500 taktických střel a po pěti hodinách skončí velký ohňostroj. Aktualizovaný odhad síly jaderných zbraní a
počet mrtvých je 60 - 100 milionů okamžitě. Do 15. dnů následně, vlivem radiace a spadu, kontaminace
prostředí 300 - 400 mil. lidí. Do půl roku 800 milionů na souhrn všech devastujících následků zničení
základních životních zdrojů. Na odklízení mrtvol nebude mít žádný stát kapacitu. Ve všech zasažených státech
přestane fungovat infrastruktura, průmysl, zdravotní systém. Pokud si lze představit chaos s mentálním
strádáním těch, co přežijí, pak máme obraz, příčinu a důsledky mocensky posedlých psychopatů Západu.
Všichni podporovatelé sankcí a nepřátelství vůči Rusku mohou krom válečného odhodlání sdělit svým
dětem na politických přednáškách, jak bude vypadat válka s Ruskem. Vyprovokovat jadernou velmoc k válce je
snadné, ovšem zastavit její průběh nelze. Vojenští velitelé a politici vylezou z bunkrů a odeberou se do
Austrálie, jednat o novém světovém řádu. Austrálie a Kanada jsou země, na kterých se elity dohodly, že
zůstanou ušetřeny.
Publikace o dopadu jaderné výměny mezi NATO a Ruskem jsou k dispozici a každý si může udělat
vlastní závěr. Představa vojenských stratégů v USA, že proběhne opotřebovávací válka s Ruskem, která ho
bude bolet je mimo realitu. Rusko nepůjde cestou obrany jen na svém na svém území. Početně se nevyrovná jak
technikou ani počtem vojáků. Nemá volbu, a proto jasně dalo najevo, že použije nejsilnější zbraně ke své
obraně. Je celá Evropa opravdu tak hloupá a má tak lokajské politiky, kteří oddaně poslouží vlastnímu zániku?
Vážně si někdo z „papalášů“ Evropské komise a vedení NATO myslí, že lze Rusko vyhladovět sankcemi a poté
je vojensky porazit bez jaderných zbraní? Proč tak lokajsky poslouchají USA? Možná příčina je přidělená moc i
profit, druhá skupinová hloupost a to vše uzavírá dlouholeté špehování nejvyšších špiček Evropských státních
pohlavárů, ministrů a prezidentů. Spojenci odposlouchávali spojence. Dnes, vše OK. Zase se objímají a mají se
rádi více jak včera. Jak nám odpovědí naši generálové včetně Pavla? Zadržují Rusko, nebo připravují první
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úder? Jak sám Pavel tvrdí, Rusko je největší hrozba, větší jak migrace. Možná, že jsou v éteru Informace z
minulosti a obava, že by je mohl využít nepřítel. Kdo ví? Po celém letitém špiclování našli všichni postižení
společnou řeč i společného nepřítele. Každodenně omílané Evropské hodnoty a západní kultura je jen divadlo a
vrcholné pokrytectví. Tento spolek je nutné reformovat, postavit na jiných a férových základech. Je třeba
odvolat celé vedení EU a slavnou Evropskou komisi. Současné elitářské uskupení je nutné odstavit z funkcí a
zbavit je řídících procesů na všech úrovních. Demokraticky se musí jednotlivé národy všech členských států
zbavit parazitů. Je v zájmu všech, zrušit sankce proti Ruské federaci a začít normálně obchodovat a narovnat
vztahy. Evropa musí najít odvahu odmítnout diktát USA. Pakt NATO se ukázal, že není obranný, ale útočný
spolek jestřábů hájící ekonomické zájmy globálních mocenských elit. Jak a v co, NATO transformovat? To je
úkol pro nové politiky, kteří jsou připraveni provést reformy a chtějí zabránit globální válce. Bez výměny
současných politiků není řešení. Protože se nikdy v historii nepodařilo zabránit žádnými prostředky válce, je
více pravděpodobné, že nezabrání nikdo té další plánované. A stejně dopadne i pokus reformovat EU. Evropská
šlechta s námi vydrží opravdu až do konce?
Celý proces řízené „debilizace“ zakončí Darwinova mez a past.
Dokáží naši volení zástupci domyslet, co nastane, pokud po našich lidech budou chtít válčit s Ruskou
federací a pod vlajkou paktu NATO a zabíjet Slovan Slovana? Jaká bude reakce veřejnosti, bojovníků za
svobodu, posledních našich hrdinů, že Rusko je nepřítel? Mediální štvavá masáž a hon na takzvané proruské
weby nabírá na síle, že už malé děti vidí v Rusku peklo se Satanem. Zapojeni jsou všichni kluci a holky z
neziskovek, celebrity - a nesmíme zapomínat na samozvané aktivisty. Úloha medií, celebrit je klíčová.
Informační válku zvládají výborně.
Nepřítel je znám, jen našinec je stále nějak málo odhodlán k boji. Elita z řad skutečných novinářů je
odstavena. Petránek se údajně pomátl a tak nám politické analýzy tvoří 20. letí aktivisti z nadací, mozkových
trustů. Martin Koller, který popisuje velmi pravdivě a profesionálně situaci se může upsat a odezvou je ticho.
Pokud porovnáme souvislosti, využijeme znalosti o složení a mentalitě všech vrstev české a moravské a
slovenské populace, máme vzorec pro analýzu. Tupá a zhýčkaná mládež líná pracovat a duševně se namáhat.
Střední generace bojuje o chleba a senioři se ve všem ztratili pod tíhou nízkých důchodů. Vrcholní „papaláši“
chtějí jen business a 3,5 milionů lidí v bídě do války s Ruskem nechce. Národní armáda neexistuje a mobilizace
může přinést jistý druh morálních zábran a možnou politickou změnu na generálním štábu.
Stejná situace a stejné nástroje „debilizace“ mas probíhají v celé EU. Mnoho trefných komentářů
pokládá otázky, za co bojovat? Za rozkradený stát, za majetek nadnárodních korporací, za mega milionáře a
vládnoucí elity? Za svobodu ve které je mamon na prvním místě? I to je vyřešeno.
Neochotu mas bojovat vyřeší strůjci nového světového řádu (NWO). Prostě ji začnou žoldáci. Žádná
jednání, žádná kapitulace, rychlost zahájení války musí předběhnout všechny informační kanály. Rusko se bez
jaderných zbraní neporazí a jaderná válka nebude jen na území Ruska. Geopolitická situace je mnohem horší,
než za Kubánské krize. Státy, které ve druhé světové válce napadly dnešní Rusko, jsou opět součástí jeho
obkličování.
Pro souvislost stability i křehkosti současného systému je třeba zmínit fatální věci. Pár přírodních
výkyvů, dokáže paralyzovat celé státní i politické zřízení a změní je na maladaptivní. Měsíční výpadek vody a
elektrické energie způsobí apokalyptický stav společnosti. Po dvou měsících se totálně zhroutí každý systém i
bez velké války a tím uvrhne všechny lidi do chaosu. Kdo připravuje válku a nepřímo ji podporuje ničením
zdrojové stability jiného státu, chce vyhladovět obyvatelstvo zavedením nedostatku a tím docílit svrhnutí vlády,
musí počítat i s následky. Rusko už nemá kam ustoupit, nikdy neustoupilo. Všechny státy, kterým přineslo
svobodu, ho dnes zrazují a připravují se na válku. Křehkost systému na denních dodávkách všech zdrojů je
doslova děsivá.
Pro mocenské elity jsou to postradatelné aspekty, příliš mnoho lidí, kteří ubírají zdroje. Rusko žádný
stát ani Evropu nenapadne, má své zdroje na mnoho set let. Poslední největší světové zdroje a ke své obraně má
jediného spojence - jaderné zbraně!
Už chápete, oč tu jde?
Vincent Pribula
https://www.youtube.com/watch?v=40ya6Y0qelU
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Zájem o zkrácené úvazky a práci z
domova v České republice roste
V posledních letech a měsících roste v České republice zájem o práci z domova a zkrácené úvazky.
Možnosti moderní komunikace takovým tendencím přejí. Firmy však na tento trend zatím nedokáží
odpovědět a počet nabízených míst zůstává hluboko za poptávkou.
Zkrácený úvazek či v poslední době tolik propíraná práce z domova skýtají lidem svobodu při práci se svým časem,
možnosti seberealizace i významného přivýdělku. Překotný vývoj moderních technologií je pro takový vývoj
příznivý, zejména pro komunikaci s domovskou firmou, práci samotnou i její odevzdávání. Není tedy divu, že zájem
o takovou možnost projevuje takřka jedna třetina Čechů.
* Česká legislativa komplikuje plynulejší nárůst zájmu firem
Na takový nápor však nejsou připraveny firmy. Ve velkém nepoměru jich tak možnost částečného úvazku či
tzv. home office nabízí pouze pět procent. V roce 2015 v Evropské unii přitom na základě některých statistik
dosahovalo procento lidí pracujících na částečný úvazek 19 procent. V kombinaci s prací z domova procento roste
dokonce na 40 až 75 procent.
Ve srovnání se západními zeměmi komplikuje větší otevřenost firem v ČR k takovým úvazkům zejména naše
nepružná a nedostatečně vstřícná legislativa. Zkrácené úvazky přitom mohou pomoci efektivně řešit problematiku
zaměstnanosti ohrožených skupin, jako například žen po rodičovské dovolené, rodičů s menšími dětmi, lidí
pečujících o své nemocné blízké, či lidí v předdůchodovém věku.
V České republice navíc s rokem 2017 přichází v platnost novela zákoníku práce, která zpřesňuje, ale podle
mnohých kritiků z řad firem spíše nesmyslně zpřísňuje, možnosti práce z domova.
Postupy zaměstnavatelů se liší
Zajímavým faktem zůstává, že i přes vysoký podíl částečně či z domova zaměstnaných osob v zahraničí nabízí
jen malé procento zaměstnavatelů takovou možnost v pracovní inzerci. Od věci tedy není podobné možnosti aktivně
vyhledávat.
Někteří zaměstnavatelé nabízí home office jako výhodu pro zaměstnance. V oblastech s vyšší zaměstnaností jej
používají jako lákadlo pro nové pracovní síly, jiní tak odměňují své lidi za spokojenost s jejich dlouhodobou prací
nebo řeší dočasné rodinné situace, jako jsou nemoci či péče o nemocné děti.
V době, kdy mohou pracovní schůzky probíhat pomocí služeb volání přes internet, existují sdílené kalendáře
a plánovače, je možné práci nahrávat do zabezpečených úložišť na internetu a řada programů potřebných k práci se
instaluje na přenosné počítače, je vstřícnost firem pochopitelná. Málokdo chce riskovat, že přechozená viróza
jednoho vyústí v dlouhodobě zvýšenou nemocnost celé pobočky. Nechtějí také přijít o kvalitně pracující rodiče,
kteří musí odpoledne vyzvednout děti ze školky nebo ze školy.
* Oblasti uplatnění se na trhu práce na částečný úvazek
Práce na částečný úvazek nabízí lidem nejen pružnější práci se svým časem, ale rovněž způsob seberealizace.
Záleží přitom na oboru, jak moc umožňuje samostatnou práci.
V oboru informačních technologií zažívá nárůst především využití home office. Kvalitních lidí v oboru je s ohledem
na rostoucí zájem domácích i zahraničních firem stále nedostatek. Povaha práce přitom v takové možnosti nebrání.
V oblasti je i velké zastoupení externistů.
V učitelských profesích využívají možnosti samostatného výdělku především lektoři jazyků. Samostatná práce
svědčí také překladatelům a tlumočníkům. Podobně je tomu v profesích jako editor, korektor, copywriter a dalších
tvůrčích oblastech pracujících s textem.
Tvůrčí práce skýtá hodně možností výdělku na sebe. Výtvarníky doplňují tvůrci reklamy, fotografové či
designéři webových stránek.
Především ženy často spojují koníček s prací a věnují se prodeji kosmetiky či doplňků pro výživu. Mezi nimi
i mezi muži najdeme také osobní sportovní trenéry pro fitness a poradce v oblasti zdravého životního stylu.
Jiní se věnují účetnictví a daňovým službám, nebo například domácím pracím či úklidu.
* Současná situace a budoucí vývoj
V současné situaci nabízí stát příspěvek zaměstnavatelům, kteří na jedné pozici zaměstnají dva zaměstnance se
zkráceným úvazkem. Příspěvek dostanou také při zaměstnání žen po mateřské dovolené nebo lidi nad 55 let.
Růst trendu částečné zaměstnanosti či práce z domova ale nezávisí pouze na finanční podpoře při zaměstnávání
konkrétních skupin. Mnozí zaměstnavatelé zvažují více faktorů. K těm patří také administrativa a legislativa spojená
se zaměstnáváním na zkrácený úvazek či nabídkou možnosti práce z domova.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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
__________________________________________________________________________________________________________

3. zasedání zastupitelstva kraje – Krajský úřad
Ostrava
Ve čtvrtek 16. března 2017 se uskutečnilo 3. zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje,
které mělo na programu 101. bodů k projednání
Z nejdůležitějších bodů programu vybírám:
• Schválilo uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Opolským vojvodstvím (Polská republika)
a Moravskoslezským krajem
• Schválilo poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje organizaci Jagellu 2000,na výdaje související s organizací a zabezpečením akce „Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky 2017“ ve výši 1.900 tis. Kč
• Schválilo poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok
2017 profesionálním divadlům a profesionálnímu symfonickému orchestru
• Schválilo poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci
dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2017“
• Schválilo poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci
dotačního programu „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2017“
• Podporuje záměr přípravy a realizace významných pozemních komunikací v kraji
• Vzalo na vědomí informaci o postupu zavádění integrovaného dopravního systému v kraji
• Schválilo uzavřít Smlouvu o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem Olomouckým krajem
• Vzalo na vědomí informaci o aktuálním stavu přípravy projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem
• Schválilo zahájit přípravu projektu „NKP Zámek Bruntál – Revitalizace zámeckého parku“
předkládaného do Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady
projektu 25.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2017–2021
• Schválilo profinancovat a kofinancovat akci Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně
v maximální výši 180.000.000, -- Kč v letech 2016–2020 z rozpočtu Moravskoslezského kraje
za podmínky, že se na financování předmětné akce bude spolupodílet město Český Těšín
ve výši 15 mil. Kč a Česká republika – Ministerstvo vnitra v maximální výši 50 mil. Kč
„Nejlepší přítel je ten, co tě napomene, co ti řekne pravdu do očí. Toho si važ!“
Božena Němcová

Bruntál – únor 2017

Ing. Jitka Hanusová – zastupitel MS KZ
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Volby do PS se blíží
Dny, týdny a měsíce letí jak splašené koně. Nedávno jsme tu měli vánoční svátky a Silvestra, dnes tu
máme jaro. Tedy podle sněhové kalamity za okny to tak nevypadá, ale je to tak.
Proč tohle všechno připomínám? Právě proto, že dny, týdny a měsíce letí. Ani se nenadějeme a bude tu
volební kampaň pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, která bude ukončena vlastními volbami.
Takže pro vaši informaci – volby jsou vyhlášeny na pátek 20. října a sobotu 21. října. Kandidátní listina
KSČM Moravskoslezského kraje /i ostatních krajů/ byla schválena na březnovém zasedání ÚV KSČM.
Zmocněncem za náš kraj je s. Kalousková z KV KSČM a s. Peša. Z tohoto je patrné, že všechny
materiály bude podepisovat zmocněnec, tedy v Ostravě.
Proto vás všechny žádám o spolupráci s přípravou okrskových volebních komisí i celé volební kampaně.
Pavel Bačgoň
předseda OV KSČM Bruntál

Slovo místopředsedy
V úvodu svého příspěvku jsem si vzpomněl na jedno staré ale stále aktuelní heslo – Kdo chce hledá
způsoby, kdo nechce hledá důvody.
Doporučil bych předsedům a výborům základních organizací znovu prostudovat zásady hospodaření
ZO, abychom mohli plnit své stranické povinnosti tak, jak nám ukládají naše stanovy.
V zápisech ze schůzí ZO, které k nám na OV dorazí jsem se nedočetl, že by byl zvolen revizor ZO a že
se zabýval kontrolou výběru členských příspěvků, tzn. platba včas a ve stanovené výši /0.5%/. Možná, že tyto
informace jsou v zápisech ZO, které na OV nedorazily.
V měsíci březnu okresní výbor KSČM spolu s MěV Krnov uspořádal 25. Reprezentační ples KSČM
v Branticích. Podle ohlasu účastníků se ples vydařil a všem organizátorům patří vyjádřit velké poděkování.
Takovou negativní zprávou je, že v letošním roce se nepodařilo zajistit konání letního dětského tábora,
který jsme pořádali každý rok pod patronací europoslankyně Kateřiny Konečné. Nebude se konat z důvodu
personálního zajištění provozu.
Blíží se květen a s ním spojené oslavy 1. máje a osvobození naší vlasti /viz. termínový kalendář/. Na
tyto květnové akce na celém okrese srdečně zveme a doufáme v hojnou účast.
Tento můj příspěvek neberte, že jenom kritizuji práci členů strany, ale berte to jako upozornění a náměty
v naší práci pro další zodpovědnou práci pro stranu a lidi.
Měl bych také dodat, že v okresní organizaci jsou předsedové, kteří se snaží svou práci plnit bez
upomínaní a včas. Za to jim patří vyjádřit dík.
Srubjan Cyril - místopředseda OV

Upozornění pro předsedy a členy ZO KSČM
Opakovaně si dovoluji připomenout naši vnitřní Směrnici o hospodaření ZO, která platí od 1. ledna
letošního roku.
Všichni jste seznámeni mimo jiné i o povinnosti odvodu ČP každé 2 měsíce, přesto se v naší okresní
organizaci vyskytují problémové ZO, které mají skluz v odvodu ČP.
Zdůrazňuji, že OV KSČM nemá žádné rezervy na pokrytí schodku neodvedených ČP. V návaznosti na
tento výběr, musíme regulovat čerpání finančních prostředků ze strany ZO a to dle jejich rozpočtu, které neplní
své povinnosti a tím nám všem dělají problémy. Organizace, která nemá za 2 měsíce odvedeny ČP, nemá nárok
na vyplacení nákladů.
Všichni jste obdrželi Zásady hospodaření ZO. Prosím, přečtěte si tedy znovu celé Zásady a hlavně bod
III/1, který ukládá kontrolu výběru ČP ZO KSČM dle Hospodářské směrnice KSČM. Tyto zásady zabezpečují
a v ZO za ni odpovídají členskou schůzí zvolení revizoři. Pevně věřím, že se výbory ZO budou intenzivně
problematikou výběru členských příspěvků zabývat.
Upozorňuji také na odvod mimořádných čl. příspěvků (volební fond), které činí 25,- Kč na člena a
některé organizace je mají již odvedeny. Blíží se letní období, proto apeluji na včasnost odvodu a tím splnění
všech členských povinností ještě před nástupem dovolených.
Na další spolupráci se Těší vaše hospodářka - Alena Šmírová
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Květen 2017
28. dubna 2017
30. dubna 2017
01. května 2017

03. května 2017
05. května 2017
05. května 2017
05. května 2017
05. května 2017
08. května 2017
13. května 2017
22. května 2017

pátek
neděle
pondělí

středa
pátek
pátek
pátek
pátek
pondělí
sobota
pondělí

17,oo
16,oo
10,oo
13,oo
14,oo
15,oo
16,oo
15,oo
16,oo
16,oo
09,oo
15,15

památník
památník
památník
pohřebiště
památník

Rýmařov – Předmájová veselice
májová veselice – LKŽ + KSČM Vrbno p. P.
SVÁTEK PRÁCE
SVČ Méďa Krnov
Hřiště TJ Slavoj Bruntál
Park – Město Albrechtice
Oslava výročí osvobození – Město Albrechtice
Oslava výročí osvobození – Krnov
Oslava výročí osvobození – Horní Benešov
Oslava výročí osvobození – Bruntál
Oslava výročí osvobození – Rýmařov
Státní svátek – Den vítězství
Vratimovský odborný seminář
8. zasedání VV OV KSČM – budova OV KSČM

Červen 2017
19. června 2017
19. června 2017
19. června 2017
20. června 2017
21. června 2017
22. června 2017
23. června 2017
24. června 2017

pondělí
pondělí
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

13,oo
14,oo
15,oo
15,oo
15,3o
15,3o
15,15

zasedání MS VV KV KSČM
zasedání MS KV KSČM
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
8. zasedání OV KSČM – budova OV KSČM
Zasedání ÚV KSČM - Praha

! Změny termínů po redakční uzávěrce vyhrazeny!   

Stěžujeme si, jak máme málo času, ale jednáme tak jako bychom ho měli
nekonečně mnoho.
Lucius Annaeus Seneca
* * * 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 *********************

