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Vážené soudružky a soudruzi,
po
„sametovém“
převratu
předpovídali odpůrci naší straně postupný
zánik.
A dívejme se, všechny strany
tehdejšího politického výsluní /ODS,
ČSSD, KDU-ČSL/ jsou v hodnocení
preferencí až za námi. Všechny jejich
vědmy zapomněly, že v KSČM už zůstali jen skuteční a čestní členové, kteří neočekávají
výhody, ale kteří navíc bez uplácení dovedou v zásadních chvílích zmobilizovat síly své i
svých přátel na její podporu.
Vloni jsme byli u voleb senátních, a i když jsou vždy provázeny nízkou účastí, vcelku
jsme nedopadli špatně. Druhé místo sice hřeje, ale zavazuje. Každému, kdo se o to
zasloužil, bych chtěl upřímně poděkovat.
Sešel se však rok s rokem a připravujeme se na volby parlamentní. Na volby, které
by měly ukázat, zda lidé, kteří to s republikou a běžnými občany myslí vážně, jsou
schopni ten hrozivý rozpad společnosti zastavit., nebo budou dále diktovat podmínky ti,
kteří republiku přes 20 let nechávají vojensky vtahovat do možného válečného konfliktu,
kteří jen na oko vystupují proti migraci a konstruktivně neřeší její příčiny, kteří mají
vždy na platy úředníků a ústavních činitelů, ale na platy dělníků a důchody peníze
nenacházejí, kteří už před volbami straší s opětným zavedením lékařských poplatků, kteří
téměř po 30 let nechávají ročně přes 300 mld. Kč zisku nadnárodních společností odtéct
do zahraničí, kteří po vzoru západu decimují naše školství tak, jak už zdecimovali
zemědělství, kteří nechali ustrnout život na vesnicích atd.
Soudružky a soudruzi, po tom, co předváděla ČSSD, jsme zůstali v ČR jedinou
levicovou stranou. Stranou, která hájí obyčejné a potřebné lidi. Obracím se na vás s
prosbou o volební podporu, neboť chceme jako okresní organizace opět uspět. Aby to
veškeré vynaložené úsilí mělo smysl, podpořte naše kandidáty opět svou účastí u voleb.
Dělají to všechny politické subjekty, udělejme to i my. Požádejme o podporu rodinné
příslušníky a zejména vnoučata. Za naše výsledky a práci se nemusí stydět. Diskutujme a
snažme se pro podporu našeho prolidového programu získat nerozhodnuté. Aby i
komunisté okresu Bruntál měli v PS své zástupce, dávejte jim preferenční hlasy. Budou
- li předsedové ZO cítit potřebu besedy k voleb. programu KSČM, stačí jen zavolat
/721 305 675/, rád přijedu.
Soudružky a soudruzi, buď me aktivní a nedovolme opět zvedat hlavy těm, kteří
způsobili, jak to v naší krásné zemi dnes vypadá.
Zdraví vás

Ladislav Sekanina - kandidát do PS PČR
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Problém migrace nutno řešit tam,
kde vzniká
Počet uprchlíků, kteří dorazili v první polovině roku do
Evropské unie, se ve srovnání se stejným obdobím loňska snížil o 68
procent. Znamená to, že se blíží konec migrační krize?
To určitě ne. Migrační krize určitě neskončí letošním rokem, bude
pokračovat, dojde však k přiznání, že nejde o migrační krizi těch, kteří
utíkají před válkou, ale spíše z nuzných ekonomických podmínek
způsobených globálním kapitálem ve světě, a hledajících šťastný bohatý
život v bohatých státech ať už Evropy nebo Ameriky.
Otázka zní, jak dalece jim my, kteří žijeme v těch bohatých státech,
chceme pomoci a jak dalece to je pro nás problém spojený ať už s
bezpečnostním rizikem nebo s dalšími riziky. To je věc, která existuje a
její řešení v nejbližších pěti nebo deseti letech určitě nenastane.
Pokud se ale vrátíme k číslům, naznačujícím pokles
uprchlíků...
Podle posledních informací počet uprchlíků v první polovině
letošního roku dosáhl 116 tisíc osob, což je skutečně 68 procent oproti
stejnému období loňska. Nicméně to neznamená, že můžeme jásat.
Došlo k poklesu uprchlíků z turecké strany, to znamená, že ubyli
uprchlíci ze Sýrie a Iráku, ubyli Afghánci a Pákistánci. To je ale pouze
jedna část migrace.
Druhá část, která ovšem vzrostla, a o které se příliš nehovoří, je ta, která zasahuje nejen Itálii, ale i
Španělsko, a to je migrace z Afriky. Podle statistických údajů to dělá od ledna 54 395 migrantů a toto číslo
neustále roste. Takže přichází obrovské množství lidí z Libérie, Pobřeží slonoviny, Guiney čili klasických
afrických států postižených hlavně chudobou. Je to docela velký problém, který ale Evropská unie nezvládá.
Zajímavé je v této souvislosti rozhodnutí italského parlamentu o možnosti vojenského zásahu u
libyjských břehů. Co o tom soudíte?
Pravdou je, že italský parlament schválil možnost italské armády zasáhnout u libyjských břehů a zabránit
vojenskou cestou přílivu uprchlíků do mezinárodních vod. Itálie v podstatě schválila vojenský zásah na cizím
území a má pouze vlažný a finančně draze zaplacený souhlas jen jedné ozbrojené frakce bojující v Libyi. To je
docela velmi vážný mezinárodní problém. Je to ale zatím nejschůdnější cesta, jak uzavřít tuto migrační cestu.
Itálie neustále volá po pomoci a solidaritě, snaží se přesunout odpovědnost na ostatní evropské země, žádá po
nich, aby uvolnily přístavy a emigranty místo do Itálie posílaly přímo do ostatních zemí podél Středozemního
moře. Zajímavý je postoj Francie, která ústy svého prezidenta takový postup tvrdě odmítla.
Na co ale chci v této souvislosti upozornit, je informace, že Itálie svého času přijala závazek, že bude tou
stranou, která bude přijímat uprchlíky na svém území za to, že EU přestane „šťourat“ v jejich finančních
nesrovnalostech. V době, kdy měla Itálie finanční krizi, se totiž zavázala k tomu, že se stane tou první zemí,
která bude masově přijímat uprchlíky za to, že Unie přivře oči v rámci kritérií prohlubujících finanční krizi.
Italové jsou sice nejbližším státem, a tudíž by tu povinnost měli asi také, ale trochu neodhadli rozsah migrace.
Je také zřejmé, že to pokrytectví EU v této věci je docela velké.
Existují ale i další zajímavé dohody...
Dalším zajímavým údajem, který poslední dobou pronikl do médií, je určitá dohoda Německa a Řecka o
tom, že Němci budou moci vrátit část migrantů, kteří zůstávají na německém území, byť už mají dávno
zamítnutou žádost o azyl, do Řecka. Řecký ministr potvrdil, že Atény jsou schopny přijmout 392 žadatelů o
azyl z těch, co Němci vrátí. Je to opravdu pouze gesto, protože jde o tak malé množství, že i Řekové se tomu
smějí. Ve skutečnosti to je pouze hra před německými volbami, aby Angela Merkelová mohla ukázat, že
Německo vystěhovává lidi. Nefunguje to, je to špatná cesta a EU neví, co s tím.
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Má to určitou souvislost s integračním plánem, který EU přijala zhruba před deseti lety?
Pravdou je, že EU na začátku nového milénia připravila projekt reagující na úbytek obyvatel Evropy. Ten
počítá s tím, že řádově miliony občanů mimo zemí EU přijdou do Unie a budou se integrovat a budou levnou
pracovní silou za Evropany, kterých ubývá. Ukazuje se, že v tom může být i určitý plán do budoucna, protože
EU se v červnu minulého roku opět přihlásila k tomuto plánu a stanovila řadu akcí na podporu členských států
v úsilí o podporu integrace migrantů. Jinými slovy, ty myšlenky, přijmout v řádu milionů lidi z třetích zemí do
EU, aby podpořili ekonomiky, zůstávají neustále v platnosti a přesouvají se i do oblasti nynější migrace.
Původní úmysl byl přijímat vybírané pracovníky ze zemí mimo EU, nyní se to ale přesouvá na všechny, co
přicházejí do EU. To, co politici EU tvrdí, že to je pouze dočasné humanitární gesto na uklidnění situace a že až
v těch lokalitách přestanou válečné konflikty, tak se ti lidé budou vracet, je lež. Ten program hovoří o tom, že
tito lidé by v EU měli zůstat, měli by tady pracovat a integrovat se. EU vypracovala projekt integrace, který se
zaměřuje hlavně na vzdělávání, lékařskou péči, bydlení a na pracovní příležitosti. Evropa na to vyčleňuje velmi
vysoké prostředky, samozřejmě tyto peníze bere z balíku, do kterého všichni přispíváme. Realizovat by se měl
do roku 2020. Problém je, že nikdo neví, jak a jestli vůbec to bude fungovat.
Mluví se tam sice o tom, že se mají vybrat ty nejlepší projekty, které se osvědčily, a ty aplikovat, mě ale v
této souvislosti napadá jediná otázka: které projekty? Evropa padesát let zažívá integraci jak Turků v Německu,
tak Arabů ve Francii, a jaké jsou výsledky této integrace? Podařila se? Cítí se ti lidé být Němci a Francouzi?
Jde především o třetí generaci těchto lidí. Mají sice občanství, ale necítí se být spjatí s tím národem a hledají
identitu. Potom samozřejmě spadají do osidel fanatismu a lehko se radikalizují. A já se ptám, je to dobře?
Ekonomové ovládli bruselskou administrativu, jejich základní modla je ekonomická prosperita Evropy, k tomu
potřebují levnou pracovní sílu, a když se jí v Evropě nedostává, tak se doveze odjinud bez ohledu na důsledky,
které to způsobí. Projekt, aniž by prošel nějakou diskusí, v tichosti schválily země EU.
Problematika migrační krize se dostává i do volebních programů jednotlivých politických stran.
KSČM ve volebním programu hovoří o tom, že je potřeba řešit příčiny migrační krize a stabilizovat
poměry v místě jejího vzniku. Můžete to rozvést?
KSČM ve svých projektech stále vychází z toho, že tato vlna je solidární pomoc občanům v nouzi. Řešit se
ale musí tam, kde vznikla, to znamená ve státech, odkud ti lidé přicházejí. My tedy prosazujeme jasné řešení
situace například v Libyi, což samozřejmě bude stát hodně peněz a také hodně krve, ale je třeba tam tu situaci
urovnat. Vývoj situace v Sýrii ukazuje, že díky Rusku to je s tzv. Islámským státem nahnuté a že se tam mír
může vrátit. KSČM ve svém programu jasně hovoří o tom, že tyto problémy se musí řešit tam, kde vznikly.
Řešit krizi jenom pumpováním peněz do těchto zemí nejde. Ty peníze budou z větší části rozkradeny, ale
nebudou pomáhat těm lidem, kteří to opravdu potřebují. Toho lze dosáhnout pouze tím, že se tam budeme sami
angažovat a podporovat volbami legitimně potvrzená vedení těchto zemí. Přestaneme vyvolávat různé barevné
revoluce a místo toho budeme pomáhat bojovat s chudobou a terorismem.
KSČM od začátku jednoznačně odmítá také kvóty pro přerozdělování uprchlíků, trvá na tom i ve
volebním programu.
KSČM kvóty odmítá, protože jakékoli vnucené kvóty jsou špatné kvóty. ČR se nabídla přijmout uprchlíky
jak z Řecka, tak z Itálie. Přišlo jich sem pár, ale například Itálie nedodala všechny podklady, takže nesplnila
náležitosti, které byly dojednány. ČR tedy měla určitou vstřícnost a na tom je postavena i obrana proti žalobě,
kterou na ČR podala Evropská komise. My jsme nebyli proti, slíbili jsme určitý počet lidí převzít, ale chtěli
jsme o nich znát alespoň ty základní údaje, a to ani jedna z těch zemí nebyla schopna dodat. Paradoxně ale ti
lidé k nám ani nechtějí. Chtějí do Francie, Anglie, Německa nebo Švédska, což jsou bohaté státy. Všechny
ostatní státy jsou pro ně pouze přestupné. Souvisejí s tím systémy rozdílných sociálních podpor a mzdových
podmínek.
To je problém celého systému přerozdělování. A je zde také otázka dorovnávání, která zatím nebyla
zodpovězena. Kvóty absolutně nemohou fungovat, pokud existují tak velké rozdíly v odměňování, v sociálních
systémech a vůbec ve fungování jednotlivých členských států. Je logické, že ti, kteří jedou do Evropy za lepším
životem, budou vždycky mířit tam, kde se jim bude lépe žít, a to ČR v současné době není. A nutit nám je, je
nesmysl. Silou je tu držet nebudeme, a tak nakonec stejně odejdou tam, kam původně chtěli, ale my tu máme
být za ty špatné.
HaNO - Jana DUBNIČKOVÁ
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Oblíbené české (euro)mýty
S nástupem internetu se mnoho učenců domnívalo, že stojíme na prahu nového věku, který nám
umožní lehký přístup k informacím a pravdě. Problémem však je, že kde je
informace, tam je i možnost desinformace a pravda se ještě nikdy nejevila
více relevantní, než na diskusích pod internetovými články.
Česká společnost je již nějakou dobu celkem kritická k evropskému projektu, a
proto není divu, že je náchylná uvěřit i „kachnám“ o EU. Rozhodla jsem se vybrat
ty, se kterými jsem se jako europoslankyně setkala nejčastěji.
Ztrácíme Ř
Na satirickém webu pravdive-zpravy.cz byl v loňském roce vydán článek o
tom, že Evropská lingvistická rada, která je součástí evropských institucí,
jednomyslně odhlasovala zrušení písmene Ř. Důvodem měl být fakt, že písmeno
Ř téměř žádný jazyk států Evropské unie nepoužívá a jeho výslovnost je pro ty,
kteří neovládají češtinu, nesmírně obtížná. Lidé by měli být také nucení měnit svá
křestní jména a měnit by se měla i jména některých českých měst.
Evropská lingvistická rada není součástí žádné z institucí Evropské unie, Evropská lingvistická rada totiž
vůbec neexistuje. A EU nemá mandát k tomu, aby zasahovala do jazyka jakéhokoliv členského státu.
Ztrácíme moře
V dubnu 2014 německá televize odvysílala reportáž uvádějící, že kvůli nedbalosti českých europoslanců
přišla Česká republika o 10 km chorvatského pobřeží. Tohle území nám prý nabízelo Chorvatsko výměnou za
dvě poslanecká křesla v Evropském parlamentu v rámci reciproční emise.
Co může být pro vnitrozemský stát horší, než mít možnost získat moře a totálně to zpackat…? Šokující
informace je však zcela nepravdivá. Fiktivní reportáž byla vytvořena v rámci kampaně nadace Open Society
Fund, kampaň nesla jméno: „Chcete moře? Staňte se Evropany“ a vtipem a nadsázkou chtěla motivovat voliče
k účasti ve volbách do EP.
Ztrácíme zahrádky
Po e-mailu a sociálních sítích se začaly šířit zprávy o „bruselském diktátu“, který lidem zakáže pěstovat
zeleninu z vlastních semínek, vyměňovat si semínka se sousedy, zkrátka zasít cokoli, co předtím nebylo
registrováno, což by mohlo znamenat například i konec pro staré nebo místní odrůdy rostlin. EU pravda
plánovala změnu legislativy, ale registrace se týká jen výrobců semen pro trh. Diskutované nařízení umožnilo
nově jednoduchou registraci bez testování i místním, starým a krajovým odrůdám a zabránilo podvádění s
líbivými označeními, jako je „stará“ či „krajová“ odrůda.
Evropských mýtů je však samozřejmě ještě velmi mnoho – např. banány musí být zakřivené, Brusel zakáže
královně psa, koblihy patří do igelitu, konec zabíjení vánočních kaprů, konec hlubokých výstřihů v hospodách,
kadeřnice nesmí v práci nosit podpatky, britské nemocnice musí zaměstnat lidi, kteří neumí anglicky apod.
Jeden pisatel se mě nedávno tázal, zda je pravda, že Němcům se bude zabavovat majetek ve prospěch migrantů,
pokud se nenahlásí na říšský úřad v Krakově. Nic z toho samozřejmě pravdou není.
Blbosti nebrat vážně
V dnešní době je však těžké orientovat se v návalu informací a najít si čas na to je kriticky zanalyzovat. Ale
některé věci jsou prostě blbosti a neměli bychom je brát vážně. Z vlastní zkušenosti vím, jak velmi složité je
proniknout do fungování evropských struktur a pochopit, jak zde věci fungují.
Na EU můžeme jistě kritizovat mnoho věcí a není příliš třeba si je vymýšlet, ale měli bychom si uvědomit,
že do značné míry neseme zodpovědnost za informace, které jakýmkoliv způsobem šíříme!
Kateřina Konečná
(poslankyně EP)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Chybovat je v povaze člověka, ale jen hlupák na svém omylu setrvává.
Marcus Tullius Cicero
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Menší balení
Všimli jste si, jak u potravin výrobci potají zmenšili balení ? Cena stejná, jen to balení nenápadně zhublo.
Snižování gramáže nebo objemu potravin je oblíbenou metodou výrobců, když není možné hýbat s cenou.
Zákazníkům se změna obhájí starostí o jejich zdraví a množství přijatých kalorií nebo změnou životního stylu.
Většinou se však balení zmenšují potají.
Přehled: Potraviny, u kterých došlo ke snížení gramáže
3Bit – čokoládová sušenka před lety vážila 43 gramů, dnes se prodává odlehčená 41gramová cukrovinka.
* Bohemia Chips – chipsy před časem zhubly z 85 g na 77 g (menší balení) a ze 160 g na 150 g (větší balení).
* Březňák – plechovka piva Březňák má od léta 2016 jen 400 ml, ještě loni se přitom prodávalo 500ml balení.
* Deli – před pár lety měla XXL varianta čokoládové tyčinky 53 g., kolem r. 2014 se gramáž snížila na 46 g.
* Disko sušenky měly ještě kolem roku 2013 celkem 179 gramů. V roce 2016 má jedno balení jen 157 gramů.
* Fernet Stock Citrus – během roku 2012 výrobce snížil procento alkoholu z 30 na 27 %.
* Granko – v roce 2015 se balení kakaa zmenšilo z 500 gramů na 450 gramů.
* Heineken – lahvové pivo se nyní prodává v objemu 400 ml místo dřívějších 500 ml.
* Hellman’s Tatarská omáčka se před lety plnila do skla o objemu 250 ml, dnes má sklenička jen 225 ml.
* Jacobs – ještě předloni měl jeden sáček kávy 3v1 18 gramů, v r. 2016 sáček stejné kávy váží jen 15,2 gramů.
* Jar – mycí prostředek Jar se sice moc pít nedá, ale také u něj došlo ke zmenšení balení. Litrový Jar se smrskl na
900 ml, půllitr Jaru se pak zmenšil na 450 ml.
* Kit Kat Chunky je vítěz soutěže v hubnutí. Původně měla čokoládová tyčinka 50 gramů, po prvním ztenčování se
gramáž snížila na 48 gramů, dnes váží jen 40 gramů.
* Krušovice – v roce 2016 výrobce snížil objem plechovek piva z 500 ml na 400 ml a objem piva v plastu z 1,5 l na
1,44 l.
* Ledové kaštany – během uplynulého roku se gramáž snížila z 50 g na 45 gramů.
* Magnum nanuky – v létě 2016 se objem nanuků Double Chocolate, Caramel nebo Peanut Butter snížil ze 110 na
88 ml. Výrobce Unilever to odůvodnil snahou snížit počet kalorií v nanucích.
* Mars – do roku 2013 měla čokoládová tyčinka s karamelem a nugátem 62,5 gramu, poté zhubla na 51 gramů.
Dnes váží dokonce jen 47 gramů.
* Míša – klasický nanuk Míša má objem 55 ml. V obchodech se však prodává také varianta jen s 45 ml.
* Nescafé 3v1 – objem snížila také káva 3v1, třeba u varianty mild se objem sáčku snížil z 18 gramů na 16 gramů.
Složení raději nekomentuji.
* Nutella – sklenice o původním objemu 400 gramů se scvrkla na 350 gramů.
* Opavia piškoty měly v době, kdy jsme vyhráli v Naganu, 140 gramů. Dnes má balení jen 120 gramů.
* Orbit – do balení v dóze se před časem místo 50 žvýkaček začalo dávat jen 46 kusů.
* Sládkova limonáda – v létě 2016 se plechovka 500 ml zmenšila na 400 ml.
* Snickers – v dávných dobách mívala čokoládová tyčinka 58 gramů, dnes má jen 50 gramů.
* Starobrno – plechovky piva mají od léta 2016 jen 400 ml místo ještě loňských 500 ml. Pivo v plastu má místo 1,5
litru jen 1,44 litru.
* Studentská pečeť – gramáž tabulky čokolády se snížila z 200 g na pouhých 180 g.
* Tatranky – kolem roku 2012 došlo ke snížení gramáže z 50 gramů na 47 gramů.
* Tuzemák – v roce 2012 výrobce Božkov snížil procento alkoholu ze 40 na 37,5 %. To je minimální % alkoholu
vyžadované k označení “Tuzemák”. Božkov v roce 2016 vyrábí dvě neochucené varianty “rumu” s plachetnicí:
Božkov Originál s 37,5 % alkoholu (černo-hnědá etiketa) a Božkov Tradiční s 35 % (černá etiketa).
* Vitana dlouhozrnná rýže zmenšila začátkem roku 2016 balení z 8× 120 gramů na 8× 100 gramů. Celé balení tak
má místo 960 gramů jen 800 gramů.
* Zlatopramen – plechovky piva a všech příchutí radleru Zlatopramen se od léta 2016 prodávají v objemu 400 ml.
Ještě loni plechovka měla 500 ml. U piva v PET lahvích se objem snížil z 1,5 l na 1,44 l.
Nelíbí se vám snižování gramáže? Moc v rukou máme my, spotřebitelé. Stačí přestat dané výrobky kupovat.
Chybí v přehledu výrobek, u kterého potají došlo ke snížení gramáže? Napište nám, děkujeme.
Nezapomeňte si přečíst odhalení triků supermarketů (https://www.skrblik.cz/nakupovani/nakupovani-vkamennych-obchodech/triky-a-finty-se-kterymi-se-setkate-v-supermarketech/)
a rady, jak se nenachystat při nákupu potravin (https://www.skrblik.cz/rodina/jidlo-a-vareni/jak-se-nenechatnachytat-pri-nakupu-potravin/)
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Exkluzívne interview Vladimíra Putina:
Prečo je odpoveď Ruska pre USA citeľná
Počet členov amerických diplomatických zastupiteľstiev v Rusku sa znižuje o 755 osôb a bude rovnaký, ako
počet členov ruských diplomatických zastupiteľstiev v Amerike: diplomatické misie oboch krajín budú mať po 455
členov. Americkým diplomatom bolo odňaté právo na využívanie hneď niekoľkých objektov nachádzajúcich sa v
Moskve. Na urýchlené prijatie zákona o sprísnení protiruských sankcií v Kongrese Rusko zareagovalo
znovunastolením diplomatickej parity. Rozhodnutie Ministerstva zahraničných vecí osobne schválil Vladimír Putin.
Prečo boli zvolené pravé tieto odvetné opatrenia a či za nimi budú nasledovať aj ďalšie kroky na obmedzenie
spolupráce so Spojenými štátmi, to pán prezident v rámci prípravy veľkého projektu porozprával moderátorovi
Všeruskej štátnej televíznej a rozhlasovej spoločnosti Vladimírovi Solovievovi.
- Prečo teraz? Bolo to dobre načasované? Akými inými možnosťami odvetných opatrení disponujeme?
- Možností je veľa. Prečo teraz? Lebo americká strana urobila taký krok k zhoršeniu rusko-amerických
vzťahov, ktorý – a to je veľmi dôležité – nebol absolútne ničím vyprovokovaný. Ide o protiprávne reštrikcie, o snahu
vyvinúť nátlak na iné štáty sveta (vrátane amerických spojencov), ktoré majú záujem na zachovaní a rozvíjaní
vzťahov s Ruskou federáciou. Dosť dlho sme čakali, že sa niečo azda zlepší, nádejali sme sa, že sa situácia nejako
zmení. Ale vyzerá to tak, že ak sa aj zmení, nebude to zo dňa na deň. Nevraviac o kadejakých dôvodoch
vnútropolitického rázu vnútri samotných Spojených štátov. Dospel som k názoru, že musíme ukázať, že ani my už
nič nenecháme bez odpovede.
Čo sa týka ďalších možných opatrení, resp. toho, či je to veľa alebo málo, z hľadiska fungovania
diplomatického rezortu je to dosť citeľné. Pretože v Rusku pracovalo a doteraz pracuje vyše tisíc zamestnancov, t.j.
diplomatov a technického personálu, a z toho 755 bude musieť ukončiť svoje pôsobenie v Ruskej federácii. To nie je
maličkosť. Iná vec je, či treba alebo netreba podnikať aj ďalšie kroky a aké máme možnosti. Rozsah našich
obchodno-ekonomických stykov so Spojenými štátmi je malý. Vôbec sa nedá porovnať s rozsahom obchodu
napríklad s Čínou alebo s krajinami Európskej únie či s inými štátmi sveta. Príležitosti by boli, ale z rozličných
dôvodov je tento rozsah malý.
Ale existujú veľmi dôležité sféry nášho spolupôsobenia. Medzi ne patrí oblasť obmedzovania zbraní
hromadného ničenia, kde bezpochyby hráme spolu so Spojenými štátmi prvé husle, ale rovnako aj upevňovanie
tohto režimu, boj proti terorizmu. A keď si vezmeme, čo sme dosiahli v poslednom čase (ako sa bude vyvíjať
situácia v budúcnosti, to sa ukáže neskôr), ale vytvorenie južnej deeskalačnej zóny v Sýrii, ktoré sme docielili v
poslednom čase, to je konkrétny krok, konkrétny výsledok spoločnej práce. Nielen v záujme Sýrie, Ruska, ale aj v
záujme Jordánska, Izraela, a teda aj Spojených štátov, ak zoberieme do úvahy, že ide o región záujmov Spojených
štátov. Veď Izrael je jedným z hlavných spojencov Spojených štátov. Takže pracujeme a dosahujeme výsledky aj
teraz, aj v tejto dosť komplikovanej situácii.
Máme aj takú tému ako boj proti nelegálnej migrácii, proti kriminalite v najširšom zmysle tohto slova, proti
organizovanému zločinu. Máme koniec koncov otázky kybernetickej bezpečnosti.
Už som viackrát spomínal, že sme neraz navrhovali americkej strane nadviazať spoluprácu za účelom
zabezpečovania svojich záujmov, a to tak našich, ako aj amerických. Treba vôbec na celom svete zabezpečiť
kontrolu nad takými negatívnymi aktivitami, ako je počítačová kriminalita. Lenže namiesto konštruktívnej práce iba
počúvame nepodložené obvinenia o zasahovaní do vnútorných záležitostí Spojených štátov.
Ale máme aj ďalšie sféry, dokonca aj v tej spomínanej ekonomike. Napríklad v energetike. Mimochodom, naše
firmy už spolupracujú dlhý čas a perspektíva rozvoja ich vzťahov je veľmi dobrá. V oblasti letectva, v oblasti
dobýjania vesmíru máme dobrú a dosť rozsiahlu spoluprácu s podobnými dobrými perspektívami. Nehovorím o
štartoch amerických rakiet s našimi motormi, nehovorím o medzinárodnom kozmickom programe. Ale máme
napríklad aj pozoruhodné plány v oblasti vzdialeného kozmu. Naši aj americkí vedci napríklad s veľkým záujmom
hovoria o možnosti spoločného výskumu Venuše.
Tu nejde len o obchod. Ide o mnohorakú spoluprácu v rozličných smeroch. A máme čo povedať a máme čo
obmedziť v takých sférach nášho vzájomného pôsobenia, ktoré budú pre americkú stranu ozaj citeľné. Ale ja si
myslím, že to netreba robiť. Bolo by to na škodu rozvoja medzinárodných vzťahov. Bude to poškodzovať nielen
rusko-americké vzťahy ako také, ale bude to prinášať škodu aj nám. Teoreticky sa dá predstaviť, že niekedy môže
nastať taký moment, že ujmy, zapríčinené nátlakom na Rusko, budú porovnateľné s tými negatívnymi dôsledkami,
ktoré vyplynú z určitého obmedzenia našej spolupráce. Tak ak taký moment niekedy nastane, potom môžeme
posúdiť aj iné varianty odpovedí. Ale ja dúfam, že až tam to nikdy nedospeje. Čo sa týka dneška, som proti.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Vyhlásenie Ministerstva
zahraničných vecí Ruskej federácie
28-07-2017
V Kongrese USA sa dňa 27. júla skončilo hlasovanie o novom zákone, ktorý zavádza prísnejšie sankcie
voči Rusku. Toto je ďalší dôkaz vrcholnej agresivity Spojených štátov v medzinárodných záležitostiach. Pod
maskou svojej „výnimočnosti“ USA povýšenecky ignorujú stanoviská a záujmy iných štátov.
Je dobre známe, že Ruská federácia v minulosti podnikla a v súčasnosti podniká všetky možné kroky, aby
normalizovala bilaterálne vzťahy, rozvíjala kontakty a spoluprácu s USA v najdôležitejších otázkach
medzinárodnej agendy, v prvom rade v oblasti boja s terorizmom, šírenia zbraní hromadného ničenia,
protizákonného obchodu s drogami, nelegálnej migrácie, počítačovej kriminality atď. Vychádzali sme a aj
vychádzame z toho, že svetové problémy sa dajú efektívne riešiť iba spoločnými silami. Sme presvedčení, že
podobného názoru je väčšina obyvateľov planéty.
Spojené štáty zatiaľ pod absolútne vymyslenou zámienkou, že Rusko zasahuje do ich vnútorných
záležitostí, vytrvalo realizujú jednu za druhou tvrdé protiruské akcie. Toto všetko sa prieči zásadám
medzinárodného práva, odporuje ustanoveniam Charty OSN, pravidlám WTO či elementárnym pravidlám
civilizovanej medzinárodnej komunikácie.
V USA sa prijímajú rozhodnutia o protiprávnych sankciách voči Ruskej federácii, odníma sa ruský
diplomatický majetok zaevidovaný v právne záväzných bilaterálnych dokumentoch, vykazujú sa z krajiny ruskí
diplomati. Ide o zjavné porušenie Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch a všeobecne uznávanej
diplomatickej praxe.
Schválenie nového zákona o sankciách veľmi názorne ukázalo, že vzťahy s Ruskom sa stali rukojemníkom
vnútropolitického boja prebiehajúceho v samotných Spojených štátoch. Okrem toho si nový zákon kladie za
cieľ s použitím politických nástrojov vytvoriť pre USA v globálnej ekonomike nekalé konkurenčné výhody.
Podobné vydieranie, ktorým sa má dosiahnuť obmedzenie vzájomnej spolupráce zahraničných partnerov a
Ruska, znamená ohrozenie pre mnohé krajiny a pre medzinárodný obchod.
Bez ohľadu na neustále invektívy Washingtonu sme sa správali a aj teraz sa správame zodpovedne a
zdržanlivo, a doteraz sme na zjavné provokácie neodpovedali. Avšak nedávne udalosti svedčia o tom, že v
Spojených štátoch sa v istých kruhoch udomácnila rusofóbia a kurz na otvorenú konfrontáciu s našou krajinou.
– V súvislosti s tým požadujeme od americkej strany, aby do 1. septembra t.r. uviedla počet
diplomatických a technických zamestnancov, ktorí pracujú na veľvyslanectve Spojených štátov v Moskve a na
generálnych konzulátoch v Petrohrade, Jekaterinburgu a Vladivostoku, do prísneho súladu s počtom ruských
diplomatov a členov technického personálu, ktorí sa nachádzajú v USA. To znamená, že celkový počet osôb
pracujúcich na amerických diplomatických a konzulárnych úradoch v Ruskej federácii, bude znížený na 455. V
prípade ďalších jednostranných krokov amerických orgánov, ktoré budú mať za následok zníženie počtu našich
diplomatov v USA, bude nasledovať zrkadlové odvetné opatrenie.
–

Ruská strana s účinnosťou od 1. augusta pozastavuje veľvyslanectvu USA možnosť využívať
všetky skladové priestory na Dorožnej ulici v Moskve a rekreačné zariadenie v rekreačnej oblasti
Serebrianyj bor.

Vyhradzujeme si právo prijať aj ďalšie odvetné opatrenia, ktoré sa môžu dotýkať záujmov USA.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Stojíme na hraně totality.
Je sepsáno drtivé hodnocení Sobotkovy „zrádcovské“ vlády
Ministr financí Andrej Babiš odchází a za pár měsíců jej budou následovat i jeho kolegové. Jaká byla současná vláda,
která sama sebe prezentuje jako tu nejúspěšnější v samostatné české historii? Účet Sobotkovu kabinetu předkládá Jaroslav
Kuchař. Podnikatel, ekonomický poradce a předseda hnutí Cesta odpovědné společnosti. V minulosti podporoval některé
aktivity skupin kolem „pražské kavárny“, se kterou se však rozešel ve zlém a nyní ji rozhodně nešetří, jak mohou čtenáři
ParlamentníchListů.cz vědět z jeho dřívějších textů.
Ptát se, zda byla Sobotkova vláda úspěšná, je špatně položená otázka.
Někomu bezpochyby posloužila dobře. Správná otázka je: byla Sobotkova
vláda prospěšná lidem a zemi?
Než na tuto otázku odpovím, je potřeba si uvědomit jedno významné
specifikum této vlády, které je dobře viditelné pouze ze střednědobé
perspektivy.
Z ní je možné sledovat dva paralelní, zdánlivě protichůdné trendy: jeden
z nich je, že tradiční politické strany mají stále zřetelněji ve vedení „úřednické
myši“. U nás i ve světě. Uvědomme si třeba namátkou vybranou řadu
francouzských prezidentů: De Gaulle, Mitterrand, Sarkozy, Hollande. Nebo
řadu českých premiérů: Klaus, Zeman, Paroubek, Topolánek, Nečas,
Sobotka. Čím dál smutnější pohled z pohledu schopností být lídrem (bez
jakýchkoli dalších rovin hodnocení). Je naprosto zřejmé, že ti poslední v řadě jsou slabým odvarem přirozených lídrů minulosti.
Nereprezentují svoje myšlenky a názory, nerozhodují podle vlastního přesvědčení, nenastavují směřování svých partají. Takoví malí
králové „bene“, co všechno odkývnou. Snadno ovladatelní, předvídatelní. V byznysu se jim říká bílí koně. Vkrádá se pak logická otázka:
komu ve skutečnosti slouží? Komu takoví nevýrazní jedinci vyhovují? Kdo je vybírá?
Vedle toho tu máme jakoby opačný trend, který na první pohled vypadá jako přirozená reakce na výše uvedené: vznikají politické
projekty „jednoho muže“, oligarchy, podnikatele… (Ukrajina, Slovensko, ČR, USA…), který slibuje spásu. A politikou znavení a
dezorientovaní občané mají samozřejmě tendenci mu věřit. Už přece „má dost a nepotřebuje krást“. Bohužel nechápou, že peníze od
určité úrovně příjmů neslouží k osobnímu utrácení, ale k tvorbě moci, a proto jich nikdy nebude dost. Moc přeci může růst téměř nade
všecky meze.
Důsledky těchto paralelních trendů jsou zásadní. Politika, již tak málo čitelná, se mění na nesrozumitelnou, roste bezradnost
voličů. Přičteme-li k tomu stále rostoucí koncentraci politické a ekonomické moci a tedy „vzdálenost“ mezi rozhodováním a její
občanskou kontrolou, zvyšuje se tím schopnost z pozadí ovládat celé státy, jejich cíle, zdroje a prostředky, bez vědomí občanů a bez
možnosti a schopnosti tato rozhodnutí ovlivnit. Z hodin dějepisu známá taktika „rozděl(uj) a panuj“ zase jednou získává novou podobu.
Z perspektivy občanů je tedy jedno, jestli je nástup nějakého oligarchy do politiky předem dohodnutý scénář s cílem obalamutit
voliče, nebo se jedná o skutečný boj o moc mezi korporátními skupinami. I kdyby to nějaký oligarcha myslel na začátku náhodou dobře,
jen těžko překročí svůj stín a vždy bude hájit především své zájmy. Výsledek bude vždy stejný: méně nebo více zjevná korporátní
totalita.
A jaké je tedy to specifikum naší poslední vlády? Všude jinde to zatím bylo buď anebo. Buď úřednická myš, nebo oligarcha. U nás
se ale prolnuly oba trendy: úřednická myš vládla společně s oligarchou. A tři roky se tvářili, jak jim to šlape.
Kdo ale rozumí tomu, co vláda vlastně udělala, jaké zastává postoje, kam směřuje domácí i zahraniční politiku? Kdo dnes může
například jednoznačně říct, jaký je postoj vlády k migrační krizi? Vezměme si Sobotku a Chovance, Babiše, Stropnického a Pelikána:
„Každá pes jiná ves“. Navenek. Ale co si skutečně myslí? Ví to někdo? Je chování vlády předvídatelné?
Pokud se této „kompilované“ vládě něco opravdu podařilo, pak nejen zastírat, co skutečně dělá a s jakými úmysly, ale dokonce i co
si myslí. V tom je bezpochyby rekordmanem a tvůrcem nové úrovně zmatení, nesrozumitelnosti a obtížnosti kontroly.
Pojďme tedy vystavit téměř konečný účet celé vládě:
V základu příliš neliší od minulých vlád „zločinného spolčení“. Napojení na mafiánské struktury a různé „politické podnikatele“ dvou
ze tří členů vládní koalice zůstává. Jediný rozdíl je v tom, že ANO z pochopitelných důvodů (alespoň na centrální úrovni) žádná taková
napojení nemá: „Jeden prsten vládne všem“.
Sobotkova vláda však ještě daleko zřetelněji, než předchozí vlády, prosazuje agendu vnesenou sem ze zahraničí. Způsob, jakým
se tak děje, mnozí interpretují jako patolízalský nebo dokonce zrádcovský.
Takže zbývá pro hodnocení to nejprostší a nejjednodušší: „Po ovoci poznáte je…“
A. Zahraniční a bezpečnostní politika
Prosadila novelu branného zákona, která umožňuje odvelet na zahraniční mise nejen vojáky profesionály, ale všechny vojáky v
záloze. Tedy všechny, kdo se stali v minulosti branci. Do 60 let věku.
Dále probíhá pokus změny Ústavy (projednání v tomto měsíci), aby jen na základě rozhodnutí vlády, bez souhlasu parlamentu,
mohly na území ČR pobývat a vzdušný prostor používat cizí vojska až po dobu 60 dnů. A na stejnou dobu vyslat armádu ČR do
zahraničí. Pár vládních úředníků tedy může zemi zatáhnout do války dřív, než parlament bude reagovat.
Když pomineme různá rétorická cvičení, vláda nijak nereagovala na zhoršení bezpečnostní situace z důvodu migrační krize,
nesnažila se reálně prosadit a zajistit obranu Schengenských hranic ve spolupráci s dalšími evropskými zeměmi.
Nedokázala se postavit politice EU ani dojednat společný postup se zeměmi V4.
Vedla podlézavou politiku vůči Německu i EU.
Podílí se aktivně na eskalaci napětí vůči Rusku.
Neohradila se vůči politice spojenců na blízkém východě, přičemž migrační krize je zjevným důsledkem této politiky. Přechází
mlčením spojeneckou politiku vůči Saúdské Arábii a Kataru, které velkým dílem financují ISIL. Alespoň má tolik soudnosti, že ponechává
ve funkci velvyslankyně v Sýrii Evu Filipi, která důsledně a nestranně hájí české zájmy v oblasti.
Důsledky:
1. Nejsme nijak chráněni před riziky migrační krize a jejími potenciálními důsledky v západní Evropě. Můžeme jen doufat, že
bezpečnostní složky konají i třeba za zády politiků.
2. Dá se předpokládat, že ani v režimu „tajné“ nijak nereflektuje rizika našeho spojenectví s euroatlantickými strukturami (hájícími
zájmy vojensko-bezpečnostního komplexu a obdobných struktur, nikoliv občanů) a stává se spolupachatelem všeho násilí, které je
důsledkem této politiky tzv. spojenců.
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3. Nejhorší možný scénář: pokud NATO (přesněji mocenské skupiny, které ho ovládají) pískne, velké množství Čechů bude stát v
plné polní třeba na Ruských hranicích, než se kdo naděje. Že si to neumíme představit? Že to není možné? Zeptejte se židů z roku
1938…
B. Demokracie, spravedlnost a svoboda slova
Vojenské zpravodajství má v rámci zajištění kybernetického prostoru dostat právo sledovat, ale také ovlivňovat a blokovat
internetový provoz. Naprostá většina nezávislých odborníků se shoduje, že tento systém bude nefunkční a hlavně zneužitelný pro
šmírování v podstatě kohokoli. Má se projednávat teď v květnu v druhém čtení.
Ministerstvo vnitra zřídilo útvar, který si rychle získal nálepku Ministerstvo pravdy. Má nám říkat, co je pravda a co není, sleduje
tzv. proruské (rozuměj protirežimní) weby a spolupracuje s agenty cizí moci (neziskovky placené ze zahraničí). Tím narážím na americký
zákon, který určuje povinnost označit organizace žijící z příjmů ze zahraničí přízviskem „agent“.
Dalším „skvělým“ výsledkem vlády je tzv. protiteroristická novela trestního zákoníku, která je již v platnosti. Zde se zavádí pojem
teroristická skupina, jejíž definice je vágní a co je nejpodstatnější, k zatčení a odsouzení až na 12 let stačí pouhé plánování
teroristického činu, nikoliv jeho spáchání. O zneužitelnosti si jistě každý udělá představu sám.
Vláda prolomila domovní svobodu zakotvenou v Ústavě.
Provedla novelu volebních zákonů a zákona o politických stranách a hnutích, kterými dále ztížila možnost malým subjektům
ucházet se o hlasy občanů.
Jen takovou drobnou třešinkou na dortu je snaha o vykastrování protikorupčních zákonů, která má podobu vyjmutí většiny
významných podniků s majetkovou účastí státu z povinnosti zveřejňovat smlouvy. Zde ovšem, v rámci objektivity je potřeba říct, že ANO
nesehrálo negativní úlohu.
Vytvořila mnoho dalších restrikcí a omezení, příkazů a zákazů, ve valné většině zbytečně ztěžujících život občanům a drobným
podnikatelům a živnostníkům.
Důsledky:
1. Omezování svobody slova, na první úrovni a nejlépe autocenzurou, jak za komunismu. Na druhé úrovni možnost blokování
šíření režimu nevhodných informací a případná persekuce nepohodlných dle stupně nebezpečnosti pro režim.
2. Doufám, že jen teoretická možnost: Vy a vaši kamarádi se někomu znelíbíte třeba kvůli svým názorům. Naše milé agentury to
zachytí, připraví kompro materiál a jdete do chládku na delší dobu, než leckteří vrazi.
3. Chcete něco změnit ústavně konformní cestou? Chcete vstoupit do politiky? Stačí drobné pochybení a Úřad vás může
sankcionovat likvidačním způsobem.
4. Boj proti korupci pro ně znamená, že se snaží zablokovat penězovody ostatních a své nechat otevřené.
C. (Ne)podpora malého a středního podnikání a zaměstnanosti
Vláda formou pobídek a daňových úlev používá peníze daňových poplatníků k podpoře zahraničních investic, jejichž výše již
překročila sto miliard korun (!) za rok.
Naproti tomu podpora malého a středního podnikání je řádově nižší. Bez programů EU by byla zanedbatelná. Navíc o dotacích již
víme své, že.
K tomu připočítejme EET: plošnou buzeraci statisíců živnostníků a drobných podnikatelů, kde dodatečné výnosy jsou velmi
pochybné a pokud nějaké budou, stěží pokryjí náklady spojené s navýšením nákladů na nezaměstnanost a sociální podporu těch, kteří
to raději zabalí. A to nemluvím o aplikaci presumpce viny, vytváření fízlovského státu, který a priori podezírá všechny. Přesně tak se
chovají totalitní režimy.
Další perličkou důsledků aktivit vlády je navýšení počtu státních zaměstnanců o více jak 30 tisíc, na celkových 445 tisíc lidí s
průměrným platem téměř 29 tisíc korun. Za císaře pána byl jeden státní zaměstnanec na cca 120 lidí. Dnes je tento poměr cca 1:10.
Důsledky:
1. Vláda neadekvátně podporuje zahraniční investice často u výrob s nízkou přidanou hodnotou, s nízkými mzdami a rizikem, že
po odčerpání výhod se přesunou zase jinam.
2. Místo skutečné podpory domácího malého a středního podnikání skrze inovační centra, spolupráci s vysokými školami, podporu
konkurenceschopnosti a transferu potřebných znalostí podnikatelům atd.... vidíme pouze deklarovaný zájem a líbivou strategii podpory,
ovšem pouze na papíře.
3. Vláda podporuje byrokratizaci, tedy další růst nenasytného bumbrdlíčka, který dále zvyšuje daňovou potřebu státu a produkuje
další nepotřebnou agendu přesně podle Parkinsonových zákonů.
D. Prosazování ideologie kulturního marxismu
Vláda podporuje vměšování státu do rodiny, ať je to vyhrožování OSPODem v případě neakceptování politiky inkluze ve školách,
udržuje nejpřísnější pravidla pro očkování v celé Evropě atd.
Gender a LGBT agenda není postavena na rovnocennosti a respektování přirozeného Řádu, ale na předpokladu, že vždy většina
utlačuje menšinu. A tak se v parlamentu baví o „právu na dítě“ pro ženu, která se jen tak rozhodla být matkou - bez muže, zákony se
změní tak, že homosexuální páry spíše než aby adoptovaly již narozené děti, zaplatí si „početí“, případně „odnošení“ a stává se z toho
velký byznys. Tady se najednou na práva dětí nehledí.
Některé menšiny jsou podporovány způsobem, který umožňuje, aby jejich občanská práva nebyla svázána s občanskými
povinnostmi. Proto se chovají paraziticky, aniž by to vládu jakkoli rozrušovalo.
Důsledky:
1. Tradiční rodina je považována za přežitek, ztrácí na významu. Pokud si myslíte něco jiného, jste vyvrhel. Barnevernet na vás.
2. Vaše dítě patří státu. Vše zakryto velmi líbivými slovy o právech dítěte.
3. Většina má spíše povinnosti, menšiny spíše práva.
4. Devastuje to společenskou soudržnost a podporuje vypjatý individualismus. Tím se rozpadá hodnotový systém, který společnost
stmeluje.
Shrnutí
Vláda nám tvrdí, že „situace je nadmíru výtečná“ (po vzoru bývalého primátora Němce, který tak komentoval povodňovou situaci v
Praze pár hodin před zatopením metra).
Ve skutečnosti je demokratický politický systém v kolapsu, ekonomický na JIPce. Stojíme na hraně korporátní totality, jsme ve
vážné mezinárodní bezpečnostní krizi, čelíme rozpadu společenské soudržnosti, nevážíme si tradiční rodiny a přirozených hodnot,
nerespektujeme přirozený Řád. A „naše“ vláda tyto negativní trendy vědomě akceleruje, v zájmu nikým nevolených, domácích i
Sobotkova vláda je tou nejhorší vládou v novodobých dějinách.
zahraničních mocenských struktur.
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Která města uspějí?
Členské státy EU měly možnost se do posledního červencového dne zúčastnit konkursu na získání sídla
dvou unijních agentur: malého, ale prestižního Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) a Evropské
agentury pro léčiva (EMA). Obě agentury dosud sídlí ve Velké Británii, ale v důsledku tzv. brexitu odsud musí
být staženy.
Obzvláštní zájem je o EBA: tato agentura, sledující vytvoření jednotného rámce pro regulaci celého
bankovního sektoru EU a dohled nad ním, sice zaměstnává jen na 200 finančních expertů, sekretářek a lidí z
technického personálu, ale důležitější je image. Nadto EBA pořádá každoročně četné konference s hosty z
celého světa, což v jejím sídle pozitivně působí na urbánní ekonomiku. Jako nové sídlo EBA se tak nabízí
Frankfurt nad Mohanem (kde však už je Evropská centrální banka a unijní agentura pro kontrolu
pojišťovnictví), zájem má Lucembursko (nabízí prostory za nulové nájemné!), ale také Dublin, Brusel, Paříž,
Vídeň, Varšava a – Praha.
Jakkoli má Evropská agentura pro léčiva (EMA), koordinující dozor národních států nad všemi léčivy pro
lidi i zvířata, mnohem menší renomé (podle mne ale nezaslouženě), zájem o ni je rovněž značný. Své nabídky
předložilo Evropské komisi devatenáct měst včetně například bývalého hlavního města Spolkové republiky
Bonnu.
Podle sdělení Evropské komise budou nyní nabídky členských států »objektivně přezkoumány« podle
kritérií, která schválila Evropská rada (summit) v červnu tohoto roku. Koncem září pak má Komise zveřejnit
své vyhodnocení a v listopadu rozhodne Rada EU o nových sídlech obou agentur. Ty by v nich měly zahájit
svou činnost od konce března 2019.
Můžeme doufat, že Praha bude jedním z nich?
Doufat ano…
Jiří MAŠTÁLKA, poslanec EP

Tři miliardy ještě navíc
Tak jsem si přečetl, že církve dostaly už sedmnáct miliard z toho, co jim darovala tzv. církevními
restitucemi Nečasova vláda. A to máme za sebou jen pět let od onoho podivného daru. Ještě pětadvacet let
postupného splácení nás čeká. Ty prostředky, které jim
budou na konto ještě odeslány, však zdaleka neodpovídají
tomu, co jsme si, tedy veřejnost, vlastně mysleli. Čertovo
kopýtko v celé kauze je inflace.
Finanční náhrada za tzv. nevydaný majetek se rovná
padesáti devíti miliardám, jež se na jejich konta mají dostat
za třicet let, jenže jsme u oné inflace. Ta se úročí ještě vždy
o dva roky starou inflaci, takže už k tomu, co církve
dostaly, se za minulé pětiletí připočítalo více než tři
miliardy korun.
Dar vskutku velkorysý, že by Nečase s Kalouskem
katolická církev, k níž především peníze směřují, měla
udělat svatými. Možná, že o tom už skutečně někdo
uvažuje. Nedivil bych se tomu.
Zdanění peněz, jak navrhují komunisté a navrhoval také Jihočeský kraj, pokládám za naprosto správné.
Proč by každý jiný musel platit daně z nabytého majetku a církve ne? Zatím mi to nikdo nevysvětlil. Proč by
jiné platby směřující k nám občanům neměly také být zvýšeny každoročně o inflaci a pokud se s jakýmkoli
zvýšením o inflaci počítá, pak je to až příliš pomalé. Neměl by někdo ještě před volbami nám občanům
vysvětlit, proč církve – a zvláště ta katolická – mají mít více práv než my, ač náš národ je stalé většinově
ateistický?
Jan PEHE, Soběslav
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POKUS NA ZŠ KARLOV
Na ZŠ Karlov se týden učilo jako ve 30. – 50. letech 20. století!
Všechny děti 2. tříd i my, učitelky a asistentky, jsme se vrátily do starých dob a jeden celý týden jsme v
rámci projektu učily jako za časů našich prababiček.
Děti se totiž dnes ve škole už zcela běžně setkávají se skupinovou, individuální, projektovou výukou, a
proto jsme se rozhodly ukázat dětem, že to, co je nyní běžné, dříve děti nezažívaly.
A jak nejlépe toho dosáhnout, než jim ukázat opak?
Vystěhovaly jsme třídy, uklidily všechny obrázky, schovaly techniku, daly pryč vše, co bylo jen trochu
zajímavé. Oblékly jsme se jako vážené slečny učitelky a připravily si nezbytné ukazovátko i rákosku.
Rodiče byli naštěstí vstřícní a jako vždy nám velmi pomohli, když děti oblékli do dobového oblečení, na
svačinu jim připravili chléb s máslem a nechali nás dělat naši práci, jejíž součástí byly i dobové tresty,
jako třeba klečení v koutě.
Po prvním dni jsme nemohly uvěřit tomu, že všechny děti dokázaly celou vyučovací hodinu sedět s
rukama za zády, nevykřikovaly, nedožadovaly se pozornosti, a dokonce tu svou udržely, ačkoliv se ani
jednou neprotáhly, nevyskočily z lavice, nesoutěžily, ani nezpívaly. Zkrátka jen a pouze frontální vyučování.
Výklad, poslech, psaní do sešitu.
Najednou jsme neměly ve třídě jediné dítě s poruchou pozornosti. Děti se hlásily, plnily úkoly,
nezlobily a domů odcházely se slovy, že lepší výuku ještě neměly. Mnohé z nich to prohlašovaly i po celém
týdnu takového vyučování.
No a nyní nevím, jestli tedy dnes my učitelé neděláme něco špatně. Ke každému přistupujeme
individuálně, neustále se snažíme děti zabavit, upoutat je, zpestřit jim výuku, vše se jim snažíme podat zajímavě
- a ony jsou pak šťastné za výuku bez toho všeho? V každém projektovém týdnu se snažíme o to, aby přinesl
něco nového nám všem. A závěr tohoto týdne?
Děti mají rády pevný řád, vidí v něm jistotu a bezpečí!
CO DODAT ... ???
Dodávám :
K nežádoucím změnám docházelo i za minulého režimu, ale žel a ke škodě našich dětí, po „sametové
revoluci“ také. Osvědčené metody i osnovy učebních plánů byly očividně nekompetentními nařízeními
„shora“ měněny, opět bez diskuse se zkušenými učiteli !
Byly vydány nové učebnice různé, mnohdy až pochybné kvality. K výuce jednoho předmětu se mohly
používat různé učebnice. Celé školní kolektivy byly zařazeny do tzv.“pilotních programů“. Došlo k odtržení
vazeb, budovaných v regionu po celé generace.
Zákonitý řád byl porušen a „pedagogové“ z ciziny vzniklý chaos neřešili, ti si najednou s dětmi mohli v
sedě - vleže hrát na kobercích, mezi opuštěnými lavicemi s bezchybnou konstrukcí schválenou normami!
A jak reagovaly Výzkumné pedagogické ústavy ?
Řád-neřád, heslo „Změna je život“ se v republice rychle vžilo, podobně jako „pitný režim“, bez
vyhodnocení, co dobrého, ale i špatného dětem přinese.
Ten ovládl mysl i lavice, batohy, kabelky atd… Z dětí jsou vyráběni malí dospělí a v životě prosazují
„změny“, které mnohdy nejsou žádané ani jejich nejbližšími...
Paní učitelky z Karlova navzdory myslitelům na ministerstvu zjistily to, co bylo ověřeno a dobře
fungovalo po celé generace:
Pevný řád vede dítě k sebekázni, udává mantinely v myšlení a je klíčem ke svobodě v lidské společnosti.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Řešení finanční stability po smrti
partnera je náročné
Nikdo z nás si to nepřipouští, a přesto se to denně děje všude kolem. Když člověk žije v páru,
nechce myslet na to, že jeho druh či družka mohou odejít ze světa dříve, než on sám. Může se tak stát
v důsledku vleklých zdravotních problémů, ale také zcela náhle, bez varování. Partnerský vztah je
velmi křehký ekosystém, který v případě svého narušení nepoznamená život pozůstalého jen emočně
a sociálně, ale také ekonomicky.
Pro většinu české populace je život v páru naprosto přirozenou věcí. Stává se o to přirozenějším,
čím déle se nám takový vztah daří úspěšně pěstovat.
Z partnera, kterého se jedinec ze začátku vztahu učil přijímat do své blízkosti, se stane pevná
součást rodiny a postupem let i opravdový druh. Tak, jak bylo v mládí těžké pustit si někoho tak
natěsno k sobě, je nyní obtížné, byť si jen připustit život o samotě. Úmrtí partnera však nemusí
postihnout jen páry v seniorském věku.
S odchodem životního druha se celý svět mění
Odchod životního partnera je bolestný. Vedle psychické a společenské zátěže s sebou ale nese také
ekonomické dopady. To, co se řadu let formovalo jako velmi propletený organismus finančních vztahů, se v
jediném okamžiku bortí.
Zaběhlé mechanismy přestávají fungovat. Mizí jeden příjem, případně se dramaticky mění jeho výše
podle vyměřeného vdovského důchodu. Vdova či vdovec jsou v důsledku takové situace nezřídka dotlačeni k
radikální změně životního stylu.
Může dojít k problémům s placením stávajících nákladů na bydlení, někdy navíc ještě s doplácením
hypotečního úvěru. I pokud ovdovělý partner bydlení leckdy s vypětím všech prostředků zvládá financovat, ne
vždy chce trávit život ve stejném prostředí jako do té doby s druhem. Může na něj padat i tíseň z příliš velkého
prostoru a starosti o něj. Odchod ze známého prostředí pak vede k dalšímu zpřetrhání důležitých sociálních
vazeb.
O co se ekonomicky opřít po ztrátě partnera
Ačkoli by za daných okolností mělo být přirozené, že člověk po ztrátě partnera najde nejen lidskou, ale
také ekonomickou oporu ve svých potomcích, současný finanční tlak na rodiny takové součinnosti v mnohých
případech brání.
V případě, že se ovdovělý člověk ocitne na hranici chudoby, může zažádat o podporu stát. Seniorům se
vedle vdovského důchodu nyní nabízí několik způsobů jak nezvladatelné náklady pokrýt pomocí sociálních
dávek. Jde o příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a případně také příspěvek na
péči.
Vyplatí se také mít něco naspořeno. Spoření je proto doporučeno nejen v produktivním věku, ale svou
praktickou stránkou poslouží i ukládání finančních prostředků z důchodu. A to i přesto, jak nesnadné může
takové odkládání pro některé lidi být.
Problémy mohou částečně vyřešit také některé druhy pojištění, kde je partner pro případ smrti jištěn
předem určenou částkou.
Zúročit se může také předešlá investice do obytného prostoru. Jedná-li se o další menší byt v osobním
vlastnictví, může navíc pomoci vyřešit výše zmíněný problém s přestěhováním. V dlouhodobém horizontu se
při předvídavém přístupu mohou ukázat jako prospěšné rovněž další typy investic.
Většina těchto strategií finančního jištění je vhodná také pro mladší páry a rodiny. U nich je v případě
ztráty partnera navíc větší riziko plného převzetí stávajících finančních břemen, jako je typicky hypotéka,
splátky spotřebitelských půjček či péče o děti.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Další užitečné informace přináší web www.vladislavutikal.cz/
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použito s laskavým svolením autora

§ § § § §

Přečti a pošli dál !!!
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Pro letní oddech
Pivo a ženské hormony
Seděli jsme s kamarády v hospodě a přišla řeč na to, že v pivu jsou údajně
obsaženy ženské hormony.
Tak jsme se rozhodli, že to prozkoumáme. Každý z nás (z čistě vědeckých
důvodů…) vypil 8 piv. Na konci jsme k našemu zděšení zjistili
následující skutečnosti:
1. přibrali jsme na váze,
2. spoustu jsme toho namluvili, aniž bychom si řekli něco podstatného,
3. měli jsme problémy s řízením,
4. bylo zhola nemožné logicky přemýšlet,
5. nedařilo se nám přiznat chybu, i když bylo naprosto jasné, že se stala,
6. každý z nás věřil, že je středem vesmíru,
7. měli jsme bolesti hlavy a žádnou chuť na sex,
8. naše emoce se daly jen stěží ovládat,
9. drželi jsme se vzájemně za ruce,
10. každých deset minut jsme museli na záchod a to všichni najednou.
KOMENTÁŘ JE ZBYTEČNÝ - PIVO JEDNOZNAČNĚ OBSAHUJE ŽENSKÉ HORMONY!
☺
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
„Padesát.“
Paní učitelka se ptala dětí na profesi jejich otců.
Kámoš běží do obchodu, koupí 50 rolí tapet,
Jeden chlapec odpověděl s výrazem smutku, že jeho
tatínek je taxíkář. „To je taky hezké povolání. Proč to
vytapetuje a 30 rolí mu zbude.
říkáš tak smutně?“ „Protože si maminka číslo toho
Já jsem asi udělal někde nějakou chybu, pomyslel si.
taxíku nestačila napsat...“
Zaklepe na kámoše a říká: „Ty hele, já jsem asi
☺
udělal chybu.“
Manželka přišla navštívit na JIPku svého muže. Ten
„Jak to?“
po chvíli prosí slábnoucím hlasem: „Odkázal jsem ti
„Koupil jsem si jako ty 50 rolí tapet, vytapetuji
vilu, auto i peníze. Tak mi splň na oplátku jedno
garsonku a 30 rolí mi zbylo.“
přání: nestůj mi na té kyslíkové hadičce...“
„To mě taky.“
☺
☺
Pane Bože miloval jsem svoji ženu - a ty jsi mi jí
„Víš, člověk musí jít do důchodu v plné síle.“
vzal.
„To teda nevím proč.“
Miloval jsem herce Menšíka - a ty jsi mi ho vzal.
„Aby si mohl občas bez problémů přivydělat!“
Teď miluji Babiše. Slyšíš ?!?! Slyšíš ?!?! Slyšíš
☺
?!?!........
Přijde Franta k doktorovi, že má problémy se sexem.
☺
Tak mu doktor předepíše drahé zahraniční pilulky.
„Jak se cítíš v manželství?“
Za týden ho potkají kámoši: „Tak co, Franto, jak
„Omládl jsem o deset let. Úplně jako když je mi
fungují pilulky, je to dobrý?“
patnáct. Piju a kouřím zase tajně.“
„Hele, jsou perfektní. Problémy se sexem mám
☺
pořád, ale vůbec mi to nevadí.“
Kámoš je u kamaráda na návštěvě a říká: „Člověče,
☺
co jsi s tou garsonkou udělal, tys to nějak přestavěl,
„Milý pane, vy nesmíte pít alkohol!“ „Jsem
ne?“
abstinent, pane doktore.“ „Nesmíte kouřit!“ „Jsem
„Ne, já jsem to jenom vytapetoval.“
nekuřák, pane doktore.“ „Tak jak vás mám léčit,
„Ty jo, to já si udělám taky, my máme ty garsonky
když vám nemohu nic zakázat?“
rozměrově stejný. Kolik jsi na to koupil rolí tapet?“
☺
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Žít v zemi, kde se humor nevyskytuje, je hrozné, ale ještě hroznější je žít v zemi, kde je
humor potřebný.
Bertolt Brecht

Přečti a pošli dál !!!
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Nejen předvolební zamyšlení
Co bylo třeba udělat a zajistit do konce června jsem psal v minulém čísle naší Štafety. Většina předsedů
ZO se s termínem úspěšně vyrovnala. Podotýkám jen většina. Někteří sice zareagovali až po telefonické
urgenci, přesto si myslím, že obsazení okrskových volebních komisí by nemusel být až takový problém.
Argumentovat tím, že tam nemáme ZO nebo členy naší strany, je dost chabé, protože máme sympatizanty a
dobré známé.
Volby do poslanecké sněmovny se kvapem blíží a bude také potřeba zapojit kandidáty do předvolební
kampaně. Nezapomeňte na to.
Nejen volbami je živ člověk a proto je také potřeba si udělat pořádek na svém písečku. A to znamená, že si
v základních organizacích provedeme kontrolu, kolik máme členů, kteří si plní své základní povinnosti člena
KSČM a kteří nikoliv. Zkontrolujeme si stav členských legitimací a kartičku členských příspěvků. Tímto
krokem si dáme do pořádku nejen příspěvky, ale hlavně členskou evidenci a potom se nemůže stát, že se
okresní výbor nemá na koho obrátit s dotazem či připomínkou.
Další neméně důležitou činností ZO by mělo být posílení naší členské základny. V letošním roce se
prozatím nepodařilo získat žádného nového člena. V této oblasti máme stále velké rezervy a možnosti. My na
sekretariátu OV s tím asi moc neuděláme. Toto by mělo být záležitostí základní organizace, která má větší
přehled v místě svého působení a může oslovit případné zájemce o vstup do naší strany.
Ale a opět to slůvko ale, jak můžeme tuto činnost koordinovat, když porad předsedů v jednotlivých politických
obvodech, kde se mimo jiné otázky činnosti v ZO také řeší, se zúčastňuje stále míň předsedů nebo zástupců ZO.
Je tvrdou realitou, že naše členská základna stárne, ale myslím si, že toto by nemuselo natolik ovlivňovat naši
činnost. Moje nabídka, kterou jsem dal při nástupu do funkce místopředsedy OV KSČM, že jsem ochoten se
členských schůzí zúčastnit, stále platí. Za předpokladu, že budu znát dopředu termín členské schůze. Na místě
pak můžeme případné problémy řešit přímo.
Svým zamyšlením nechci kazit náladu základním organizacím, kde jim to funguje ku prospěchu naší
společné věci, ale apelovat na organizace, kde to nefunguje tak jak by mělo. Je také škoda, že organizace, které
pracují dobře a vykazují činnost, svou práci a výsledky neprezentují v našem periodiku Štafeta. Kde by ostatní
ZO mohly čerpat náměty pro svou činnost.
Závěrem bych popřál příjemné prožití zbytku volna pro načerpání sil do nastávajícího volebního maratónu,
Srubjan Cyril - místopředseda OV KSČM
který bude také velmi náročný.

K ekonomice
Dovolím si být kritická, ale nedílnou součástí mé práce je naplňovat finanční zajištění našeho rozpočtu,
což se mně plně nedaří.
Nejen, že jsou k 30. 6. 2017 neplatící jednotliví členové ZO, ale máme také několik ZO, které zatím
neodevzdaly žádné ČP letošního roku. Zdůrazňuji to proto, že nám do pololetní výše výběru ČP chybí 23 %
plánovaného výběru, což činí více jak 20tis. Kč, které v rozpočtu OV chybí. Jistě pochopíte, že nutné provozní
náklady se musí hradit průběžně, proto je také nutné průběžně plnit finanční povinnosti ze strany členů.
Již na poradách v dubnu jsem informovala, že výběr ČP musí být rozepsán vždy na jednotlivé členy ZO ve
výběrčí knížce a to dle jednotlivých měsíců. Tento doklad je pro mě i hospodáře prvotní a závazný. Jiná forma
dokladu není možná a nebude přijímána.
Upozorňuji také, že je možné u ZO, kde mají přístup k elektronickému bankovnictví, platit pouze po naší
vzájemné dohodě příspěvky elektronicky (bankou). Každý bankovní převod musí být doplněn evidencí odvodu
ČP ve výběrčí knížce a zaslán poštou. Hospodářům ZO zdůrazňuji, že naše nová elektronická evidence
vyžaduje kvalitní odvodovou disciplínu ČP, jen tak se vyvarujeme nedostatkům, které jsme doposud řešili.
Ještě si dovoluji připomenout organizacím, které nepřispěly na MČP, což činí 25,- Kč na člena, aby toto
učinily co nejdříve. Tyto informace budou předmětem jednání na poradách předsedů koncem srpna.
Doufám, že ZO, kterých se moje kritika týká si uvědomí své chyby a dále se jich vyvarují a ZO, které si
plní své úkoly bezchybně, nechť přijmou moji pochvalu.
Přeji všem příjemné prožití zbývajícího léta.
Alena Šmírová - hospodářka OV KSČM
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Slavnosti česko-slovenské vzájemnosti – Brušperk!!!

Září 2017
01. září 2017
02. září 2017
04. září 2017
08. září 2017
08. září 2017
09. září 2017
13. září 2017
14. září 2017
16. září 2017
25. září 2017
28. září 2017

pátek
sobota
pondělí
pátek
pátek
sobota
středa
čtvrtek
sobota
pondělí
čtvrtek

15,15
14,00
13,00
10,00
14,30

zasedání OV KSČM – budova OV
„Rozl. s prázdninami“ KRNOV – SVČ Méďa
zasedání MS VV a KV KSČM – Ostrava
jednání klubu KSČM při Z MSK
školení kandidátů KSČM do PS PČR
zasedání ÚV KSČM – Praha
Předvolební akce RÝMAŘOV – SVČ
zasedání Z MS K
„Babí léto“ BRUNTÁL – Slavoj
zasedání VV OV KSČM – budova OV
Státní svátek – Den české státnosti

16,00
13,30
15,15

Říjen 2017
06. října 2017
16. října 2017

pátek
pondělí

20. října – 21. října 2017
23. října 2017
23. října 2017
24. října 2017
25. října 2017
26. října 2017
27. října 2017
27. října 2017
28. října 2017

13,30
09,00

Předvolební akce BRUNTÁL – nám. Míru
Předvolební akce KV KSČM

pátek a sobota
pondělí
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
pátek
sobota

Volby do PS PČR /Nezapomenout!/
13,00
15,oo
15,oo
15,3o
15,3o
15,15

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
zasedání OV KSČM – budova OV KSČM
zasedání ÚV KSČM – Praha
Den vzniku samostatného Československa /1918/

! Změny termínů po redakční uzávěrce vyhrazeny!   
☺

☺

Co znamená zkratka GPS?
Gde Proboha Sem.
☺
☺
* * * 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 *********************

