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Mysleli voliči na budoucnost Havířova? 
 

Komunální volby skončily a je čas se 
zamyslet nad jejich výsledkem. 

 Jistě jste si povšimli, že letošních voleb 
v Havířově se zúčastnilo nebývalé množství 
volebních uskupení, z nichž skoro polovina 
měla ve svém názvu nějaký odkaz, hlásící se 
hrdě k městu Havířov. Pro patrioty našeho 
krásného města by to mohla být příjemná 
zpráva, ale skutečnost je bohužel poněkud 
jiná. Je totiž známo, že se jedná pouze o 
marketingový tah, neboť řada nerozhodných 
a zejména neznalých voličů sáhne po této 
možnosti a dají svůj hlas uskupení s vábivým 

názvem, aniž by se zajímali o to, jaký mají program a čím chtějí přispět k rozvoji města.  

Zodpovědný volič by se neměl spokojit s tím, že přijde k volbám a vhodí do urny svůj hlasovací 
lístek. Měl by se p ředevším zajímat o to, čím jeho zastupitelé v minulosti p řispěli k rozvoji 
Havířova , tedy svého města. Zajímat se, jestli jejich cílem nebyl jen vlastní prospěch, nebo 
prospěch jejich rodinných příslušníků, či stranických kolegů a kolegyň. Měli by se také zajímat o 
to, jakým p řínosem pro m ěsto je  Hnutí pro Haví řov, které dlouhodob ě těží a získává p řízeň 
havířovských voli čů právě z názvu.  Možná, že by byli překvapen, že to je jen několik 
lukrativních postů na magistrátu nebo u Městské policie, či několik milionů z dotací z rozpočtu 
města pro tenis. 

Všimli jste si toho, jakou radost měla naše „objektivní“ media z toho, že ve volbách utrpěla levice 
drtivou porážku a jakou radost měla z toho, že uspěla ODS, která má nejv ětší vinu na 
rozkrádání republiky ? ODS, která má dosud ve svých řadách mnoho členů, kteří byli 
v uplynulých létech ve vedoucích funkcích a které zachránila před spravedlivým trestem jen 
známá amnestie bývalého prezidenta Klause?  

Proč media jásají je přirozené. Vždyť je vlastní právě ti, kteří nebývale zbohatli. Ale proč je volí 
těch 80 % lidí, kte ří se živí poctivou prací , ale nedosahují ani průměrných výdělků? A to za 
situace, že milionové a dokonce miliardové zisky nejbohatších rostou ročně o více jak 20 %. Proč 
levice utrpěla porážku, mají politici jasno. Jedni to vysvětlují tím, že to je vlastně cyklický světový 
úkaz a vlády levice a pravice se střídají, někteří to vnímají jako vinu občanů, kteří nesledují 
politiku a neorientují se v ní. Někteří to vidí jako přirozené jednání lidí, kteří se chovají podle 
zásady „staré-li poznáš, po novém toužíš“. 

Jak je vidět, těch důvodů proč levice prohrála, je hodně. Je zde však ještě jeden důvod. 
Rozhádaná levice a odklon od jejího sociálního programu. Pregnantně to kdysi vyjádřil Miroslav 
Ransdorf, když řekl: „Česká strana sociáln ě demokratická není ani sociální, ani 
demokratická“, což znamená ani levicová. Levice může být úspěšná jen tehdy, bude-li 
jednotná. Rozhádaná však není jen levice, rozhádaná je celá společnost. Dokonce by se dalo 
říci, že to ani není nic výjimečného. Již dávno to vyjádřil Mistr Jan Hus slovy: „Psi se o kost 
hryžou, vezmi jim kost a přestanou se žrát.“ Dnes se politici hryžou nikoliv o kost, ale o post  pro 
sebe a své soukmenovce. Někteří politici mají tolik placených funkcí, že si nepamatují odkud 
dostávají peníze a kolik. Navíc účelově vytváří další funkce, aby uspokojili další zájemce z nově 
vytvořených koalic, což je i příklad Havířova. Mimochodem, víte, že v roce 1989 bylo na 
magistrátu, tehdy Městský národní výbor, celkem 87 zaměstnanců, ale dnes je to více jak 300? A 
to za obrovského nárůstu výpočetní techniky, která logicky měla snížit počty úředníků. Navíc 
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v tomto období došlo ke značnému úbytku občanů v Havířově. V roce 1991 činil jejich počet 
86 297 a k 1. 1. 2018 podle ČSÚ pouze 72 382, tj. pokles o 16 %, Každým rokem se snižuje 
počet minimálně o jeden tisíc. 

Dalo by se tedy očekávat, že tento hrozivý úbytek počtu obyvatel bude předmětem seriozních 
úvah a volebních programů stran a uskupení, neboť Havířovu hrozí osud „mrtvého města“, ,jak 
známe z amerických filmů. A to jsme v době hospodářského růstu. Je to důvod, proč se nad tím 
zamýšlet, neboť se dá očekávat v kapitalismu příchod periodické krize. V našem regionu hrozí 
v nejbližších létech úplný útlum těžby uhlí a prodej hutí ArcelorMittal dosud neznámému novému 
majiteli. Zatím nejsou známy dopady obchodní války USA a Číny po Trumpově vyhlášeném 
uvalení cel na obchod s ocelí, což může znamenat pro Evropu přetlak ve výrobě železa a nutný 
útlum. 

Možnost prodloužení těžby uhlí do roku 2030 a více, jak nedávno oznámil premiér, patří spíše do 
říše snů, než reality. Může být ohroženo v tomto regionu až 15 000 pracovních míst a dalších 
15 000 pracovních míst na nich závislých. Toto vše zanechává politiky klidnými. Důležité jsou 
koalice lidí nikoliv znalých problémů, kterým jde toliko o posty. Navíc si tito lidé, neznalí problémů 
ani neuvědomují, že Bakalovo strašidlo dále obchází tento region, neboť většina pozemků patří 
jemu, což komplikuje případnou snahu o vybudování nových podniků na tomto území.  

Chceme-li zamezit úbytku mladých lidí, nutně potřebujeme vybudovat výrobní kapacity se 
sofistikovanou výrobou odpovídající průmyslové revoluci 4.0. Druhým prioritním úkolem je 
vybudování sociálního zařízení pro seniory, neboť Havířov, který byl v minulosti nejmladším 
městem, najednou zestárnul, počet žádostí o umístění do domova představuje více jak jeden 
tisíc. 

Třetí prioritou by pak mělo podle nás být volnočasové vyžití pro všechny věkové kategorie. 
Předložili jsme v ZMH návrh na vybudování celoročního balneo provozu s teplou vodou 
v několika bazénech. K vybudování tohoto objektu jsme chtěli požádat vládního zmocněnce o 
uvolnění finančních prostředků, které vláda vyčlenila pro náš kraj jako náhradu za ekologické 
škody ve výši 20 miliard a které dosud nejsou vyčerpány ve výši 6,5 miliard Kč. Zajímavé je, že 
naší liknavostí většinu těchto financí vyčerpaly jiné kraje. K našemu překvapení však zastupitelé 
za ANO, ČSSD, HpH a KDU ČSL tento návrh zamítli. Občané Havířova mají o čem přemýšlet. 

Volby skončily tak jak skončily, volič takto rozhodl. Politici musí p řemýšlet, pro č zvítězily 
subjekty, které zap říčinily privatizaci dol ů, hutí, tepláren, vodovod ů a kanalizací, ale i byt ů, 
které pat řily horník ům. Že voliči neocenili, že KSČM byla jedinou stranou, která odmítala 
divokou privatizaci, která v Havířově měla velkou zásluhu na tom, že městské byty nebyly 
zprivatizovány. KSČM chtěla rozšířit bezplatnou hromadnou dopravu pro všechny občany.  

KSČM zabránila vyplacení nehorázných odměn ve výši 750 000 Kč pro již dobře placené 
představitelé města. Zvítězili ti, kteří se stavěli do role bojovníků proti korupci, ale nakonec 
zůstali jen u slibů. Sice prosadili zpracování auditu v MRA, a.s., kde sice audit poukázal na chyby 
v hospodaření, ale jediným výsledkem jsou  zatím náklady na pořízení auditu ve výši 400 000 Kč 
a 1,5 mil. Kč, které město muselo zaplatit jako pokutu udělenou ÚHOS, za zjištěné závady. Náš 
návrh, aby město informovalo o tom ,v jakém stavu je projednávání v orgánech, které se 
zjištěnými skutky zabývají, zastupitelé za ANO, ČSSD, HpH a KDU ČSL zamítli.  

Tak skon čil boj proti korupci v Haví řově. 

-gj- 
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Aktuální informace ze  zasedání zastupitelstva 3. 12. 2018  
 

Zasedání započalo ve 13:00 hod. Jednání probíhalo ve 
svižném tempu. Jeden z bodů programu bylo schválení 
harmonogramu významných celoměstských akcí na rok 
2019. 

K žádnému jinému bodu na dnešním zasedání nebylo 
tolik připomínek a návrhů jako k tomuto.  

Největší vášně způsobil právě tento bod. Vystoupila  
opoziční zastupitelka Darja Tomaniecová (SPD).  
Například uvedla, aby se místo ohňostroje u rozsvícení 

vánočního stromu konala světelná show, nebo něco podobného. Na to reagovala Iveta Kočí 
Palkovská (ANO), takto: „Kam budeme tu světelnou show promítat? Na budovu spořitelny? 
Bohužel, nejsme město, které má historickou radnici. Byla bych ráda, když někdo něco navrhne, 
aby řekl i jak" Janu Nezhybovi (Piráti) dělal největší starost ohňostroj z hlediska emisí a tak všem 
zastupitelům udělal přednášku o jeho chemické skladbě. 

K bodu o náhradách zastupitel ů, kteří reprezentují město na různých akcích, svatbách a vítaní 
občánků, vystoupila naše zastupitelka Milada Halíková (KS ČM), která upozornila, že by se 
nemělo měřit dvojím metrem a náhrady by se měly poskytovat v obdobné výši jak uvolněným tak 
neuvolněným zastupitelům. 

V diskuzi vystoupil Eduard Heczko (KS ČM), 
který měl dotaz na neuvoln ěného primátora 
Josefa B ělicu (ANO ): ,,Obdržel jste od 
nájemník ů Chrpové ulice petici a cht ěl bych 
vědět, zda bude tato petice řešena a zda byste 
mohl poslat vyjád ření i našemu poslanci 
Danielu Pawlasovi, kterému byla petice rovněž 
poslána“  Primátor reagoval, že odpoví písemně.  

Druhý dotaz  od našeho zastupitele se týkal 
použití znaku města a také toho, proč nikdo z 
řad KSČM nemůže provád ět svatební ob řady. 
Pan primátor B ělica nás odbyl odpov ědí, že 
rada hlasovala a návrh nebyl p řijat.  Na což mu Eduard Heczko odpov ěděl, že se to dalo 
čekat, protože jsme komunisté!! 

Bělica se nechtěl vyjadřovat, protože by mu nic jiného nezbývalo než dát našemu zastupiteli za 
pravdu, že komunisté nejsou oblíbení od té doby, co radnice sm ěřuje na pravou stranu. 

Na závěr otázka pro ČSSD: Kdy dojde ke spln ění předvolebního slibu likvidace 
komunálního odpadu  bez poplatku ob čanů?!  

 

                             

text: Markéta Fikáčková, zastupitelka,  foto: Janina Želinská 
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Roční analýza stránek KSČM Havířov na facebooku 
 
Oproti roku 2017 naše stránka posílila ohromně co do počtu fanoušků více než dvojnásobně. 
Loni ve stejném období jsme měli 415 fanoušků oproti 918, které máme právě v těchto dnech, 
kdy píšu tuto analýzu. Jedna z příčin, která vedla k tomuto posílení byla reklama stránek a dva 
sponzorované příspěvky před komunálními volbami. Další změna je ve sledovanosti mezi muži a 
ženami kde oproti minulého roku se ženy přiblížily procentuálně mužům v poměru 40% ku 60%. 
V roce 2017 to bylo 30% ku 70%. Dle věkové kategorie se nic nezměnilo. Tady jde vidět nezájem 
mladých lidi o politiku... 
 
 
Věk                        Muži                                  Ženy                               Celkem  
13-17                       2%                                    0%                                    2% 
18-24                       3%                                    3%                                    6% 
25-34                       5%                                    2%                                    7% 
35-44                       8%                                    3%                                  11% 
45-54                     10%                                    5%                                  15% 
55-64                     11%                                    9%                                  20% 
65+                        21%                                  18%                                  39% 
 Celkem                60%                                   40%                                100% 
 
 
Důležitá změna nastala ve sledovanosti dle měst v ČR kde jsme poskočili ze čtvrtého místa na 
druhé. Přisuzují to reklamě stránek, kde jsme získali hodně fanoušků z Havířova. Sledovanost 
dle státu uvádím čistě informativně. Tam to zůstalo beze změn. 
 
Oslovení lidé dle m ěst v ČR    Oslovení lidé dle státu 
1.  Praha                    121     1. ČR                        841 
2.  Havířov                   74     2. Slovensko                12 
3.  Ostrava                   53     3. Ukrajina                     7 
4.  Brno                        36     4. Irán         5 
5.  Plzeň                       14     5. Anglie        5 
6.  H.Králové                14     6. USA                          4 
7.  Karviná                    13     7. Belgie        3 
8.  Olomouc                  12     8. Řecko         3 
9.  Č.Budějovice           10     9. Německo        3 
10. Děčín                       8             10. Rakousko        2 
 
V počtu „to se mi líbí“ politických stran či hnutí v Havířově jsme doslova převálcovali konkurenci 
a obsadili druhé místo. Tady musím podotknout, že mnoho stran či hnutí si vytvořili FB stránky 
těsně před komunálními volbami. ČSSD si polepšila téměř o tisíc fanoušků, ale jen díky 
sponzorovaným příspěvkům. Proto je také na prvním místě. 
 
 1.  ČSSD Havířov                  1024 
 2.  KSČM Havířov                      918 
 3.  ANO Havířov                         885 
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 4.  Směr pro Havířov                  865 
 5.  Piráti Havířov                         787 
 6.  SPD Havířov                          658 
 7.  Zelení Havířov                       529 
 8.  Nezávislí Havířov                    441 
 9.  KDU-ČSL a STAN                  431 
10. Hnutí Havířovský družstevník    318 
11. Hnutí pro Havířov              276 
12. ODS Havířov                         190 
 
 

Níže uvádím tradičně deset p říspěvků s nejv ětší sledovaností . Sponzorované označuji 
červenou barvou: 

 

1. Video  s Bc. Danielem Pawlasem (Polar TV)     20 693 

2. Rozhovor Haló novin s Ing. Jaroslavem Gongolem: 
    Nebyl to film o skutečných událostech na Dole Dukla    17 149 

3. Perla z pořadu, „Máte slovo“ ze dne 8.února 2018     13 369 

4. USA napadla další suverénní stát. Otevřeně tak podporuje terorismus!  12 925 

5. Okamura i KSČM jsou proti misím,vláda bude muset požádat pravici    9 662 

6. 8. – 9. květen 1945           9 277 

7. Je důležité naslouchat problém ům druhých       7 232  

8. Česká vláda a Parlament nepostupují při vysílání vojáků na zahraniční 
     mise v souladu s ústavou          6 951 

9. Kapitalistická výroba není organizována kvůli uspokojování potřeb společnosti 6 229 

10. Připomínáme 4. roky od nacistického masakru v Domě odborů v Oděse          6 196 

 
Na závěr musím konstatovat, že letošní rok byl mimořádně úspěšný co se týče nových fanoušků 
FB stránek či sledovanosti. Úspěchem FB stránek se nám také podařilo zvýšit sledovanost 
webových stránek. Jako správce FB stránek vás ujišťuji, že budeme pokračovat ve stejném 
kurzu a neusneme na vavřínech.  
 
Jelikož se nám blíží Vánoce, dovolte mi abych Vám touto cestou popřál veselé Vánoce a šťastný 
nový rok. 
 
 
 
 
 
Tomas Candulas 
člen MěV KSČM Havířov 
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Setkání bylo moc pěkné…. 

 

K tradičním akcím MěV KSČM v Havířově patří setkání členů a členek, kteří vstoupili do strany 
před 50, 60, 70 lety. 

Tentokráte se konalo v pondělí 26. listopadu 
a zúčastnili se téměř všichni pozvaní. 
Převažovali muži, přišla totiž jen jedna 
soudružka. 

Pozdravil a přivítal je místopředseda MěV  
Bronislav Bujok, pak zazněla krásná báseň 
s přiléhavým názvem „Těm, co zůstali“, 
kterou přednesla Marie Kročková. 

Přítomné pozdravil předseda MěV a zároveň 
poslanec Daniel Pawlas, který rozdal jubilantům Pamětní listy, poděkoval jim za věrnost straně. 

Ve svém dalším vystoupení informoval o současné situaci v naší politice, mluvil o hlavních 
problémech strany i o tom, co je třeba dělat 
dál, co změnit. Hlavně vyzval k tomu, 
abychom se nedali odradit, abychom stranu 
dále podporovali a podle možností pro ni 
pracovali. 

V neformální besedě pak hovořili pozvaní 
hosté. Bylo velmi pěkné poslouchat 
vzpomínky a zkušenosti, třeba proč a jak 
vstupovali tenkrát do strany, proč nikdy 
nevystoupili z jejích řad, ale slyšeli jsme i 
kritická slova na současnost. 

Při chutném občerstvení a zábavném i poučném 
povídání čas velmi rychle utekl a přítomní se 
rozloučili s poděkováním za pěknou akci. 

autor: Marie Kročková 
foto: Danuše Holeksová 
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Představu jeme naše  akt ivn í  sen iory  
 
Myslím, že se nemusím nijak moc představovat, setkávám se s vámi téměř na všech  schůzích, 
poradách, akcích, které pořádá KSČM v našem městě. 

Ale co tak opustit „ stranickou“ půdu a popovídat si o tom, co děláme jinde a jindy? Určitě to 
nebude nudné povídání a já věřím, že se ke mně přidáte i vy. Budeme se tak postupně 
seznamovat trošku i jinak. To, co děláme ve svých ZO nebo jak se angažujeme ve stranickém 
životě, to o sobě aspoň z větší části víme, tak to pro dnešek nechám bokem. I když tomu věnuji 
hodně času i snahy, není to  jediné, v čem se vyžívám. 

Navzdory svému věku nepatřím k těm, kdo ztratili zájem o nějakou činnost.  

Každý den absolvuji nejméně půlhodinovou vycházku, dvakrát týdně navštěvuji cvičení pro ženy, 
neumím si představit den bez hezké zajímavé knížky a jsem náruživý luštitel křížovek. 
Nezapírám, že případná výhra mi udělá radost, ale hlavně mě těší, že mé výsledky byly dobré. A 
luštění mohu doporučit všem, kdo s tím ještě nezačali. Kdysi jsem zvládala jen ty nejjednodušší 
typy, ale dnes se pouštím i do takových, kterým jsem kdysi vůbec nerozuměla. Inu, je to pravda, 
že cvičení „dělá mistra“, moc jsem se zlepšila. 

Občas mě, jak se říká, políbí Múza a já se pustím do veršování. Mé výtvory, hlavně veršovaná 
přání, jsou určeny pro jubilanty naší ZO, často mě poprosí i moji známí, když mají v rodině 
nějakého oslavence a každý měsíc tvořím blahopřání pro  členy Klubu seniorů v Sedlištích u 
Frýdku. Tam si je dokonce vytisknou a rozdají všem, kdo v tom měsíci slaví. Tam také moc rádi 
poslouchají básničky, kterých znám opravdu hodně a přiznám, že nikdy neodmítnu něco 
přednést. 

Ale jenom ukažte, že něco umíte! Hned vám přibude řada 
nových úkolů. V současné době zpracovávám materiál pro 
obce sdružené v tak zvané Slezské bráně. Copak o to, 
něco napsat mi nedělá až tak velké problémy, ale oni mě 
chtějí při čtení i natočit a prezentovat to na akcích těchto 
obcí. Tak to tedy nevím. 

Zmínila jsem se, že občas něco 
napsat není nijak těžké (to nakonec 
vidíte i teď, že?). Několikrát mě 
zaujalo téma, které vyhlásil časopis 

„Překvapení“. Napsala jsem tedy článek a čtenáři časopisu si mohli 
přečíst povídání třeba „Vdávat jsem se nechtěla“,     „Moje 
nezapomenutelná dovolená“, „Vánoce bez manžela“ a několik dalších. 
Samozřejmě, že mám vždy radost, když se článek „ujme“ a známí volají, 
jak se jim to líbilo. Člověk si ověří, že ještě na něco stačí a to je opravdu 
velmi důležité. V dnešní nelehké době hledat a dělat něco, co potěší a 
pobaví mne i ostatní a ještě to člověka ujistí: „No vidíš, holka, ještě pořád 
na to máš“. 

Samozřejmě funguji hodně a ráda jako babička a prababička, ale o tom zase někdy jindy. 

A co vy ostatní? Přidáte se se  svými všedními zážitky a pobavíte nás příště? Není to tak těžké  
a my se budeme těšit. 

 

 

Marie Kročková,  ZO č.45 
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Něco nového k problematice platebních karet  

v Dopravním podniku Ostrava? 
 
V letním zpravodaji jsem uvedl svůj poznatek z cestování v prostředcích Dopravního podniku 
Ostrava k problematice bezkontaktních platebních karet, kdy dochází i k nevědomému stahování 
jízdného a na co si dávat pozor. Návrh na řešení mé žádosti na zlepšení informovanosti ze 
strany DPO však byl akceptován jen zčásti.  

Od 19. července došlo k úpravě informační příručky na webových stránkách DPO s uvedením 
upozornění na tzv. neúčelnou manipulací s bezkontaktní platební kartou ve čtecí zóně platebního 
terminálu, ale opět chybí  řádná informace cestující veřejnosti, která nechce používat platební 
kartu v dopravních prostředcích DP, o nebezpečí stažení platby z platební karty nevědomky a o 
potřebě lepší ochrany platební karty před nechtěným zaúčtováním platby pro tento případ. 

Pro získání více informací jsem se proto také obrátil na svůj bankovní ústav i písemně v polovině 
července 2018, kde mi oddělení péče o klienty poskytlo následující  odpověď, která svědčí o 
tom, že je stále co řešit a prvotní povinnost poskytnout dostatečné informace je na provozovateli 
těchto systémů.  

Dokládám přesnou citaci z odpovědi banky. 

„ Rádi bychom Vám vysv ětlili, že jsme vydavatelem platebních karet, nikoli  ale jejich 
akceptantem, tj. spole čností, která zajiš ťuje platební terminály a p řijímání platebních karet 
na nich.  

Technické podmínky fungování platebních terminál ů, jejich vhodné fyzické umíst ění 
v prost ředcích hromadné dopravy, jakož i zp ůsob na čítání jízdného jsou oblasti, které 
nemůžeme žádným zp ůsobem ovlivnit. 

Pro placení zboží a služeb bezkontaktní platební ka rtou platí, že nejprve musí být 
transakce na terminálu navolena, teprve poté je mož né platbu uskute čnit. Nev ědomé 
provedení platby je tedy vylou čené. 

Účtování jízdného zp ůsobem, který provozuje Dopravní podnik Ostrava, kdy  se 
prost řednictvím platební karty provádí tzv. Check-in (nás tup do vozidla), je specifickým 
řešením, které se odlišuje od standardního použití p latební karty, nicmén ě je schváleno 
kartovými asociacemi a používáno i jinde ve sv ětě (např. v Londýn ě). Rozumíme zcela 
Vašemu p řekvapení, že došlo k naú čtování jízdného, aniž byste svou platební kartu 
vědom ě použil. Proto budeme na základ ě Vašeho podn ětu tento problém dále řešit 
s příslušnými institucemi (kartové asociace, banky prov ozující tyto systémy atd.), aby 
naši klienti byli ochrán ěni.“¨ 

Zejména závěr tohoto vyjádření svědčí o tom, že existuje prostor, aby se i DPO zhostil této 
problematiky důsledněji a cestující veřejnosti poskytli  informace na potřebné úrovni. Zatímco 
v Havířově, kde již  lze využívat k platbě jízdného také bezkontaktní platební karty,  tento 
problém nemáme, věřím, že DPO v tomto směru zlepší informovanost, aby cestující veřejnosti 
nehrozila finanční újma.  

 

 Ing. Karel Žák,  
člen krajské rady seniorů MSK 

 



 10

 

 
Městský výbor KSČM a Klub zastupitelů KSČM  

v Havířově 
      po řádá 
    

 
 
 
 
  19. ledna 2019 v 19 hodin  

               PZKO Na Zbor ůvce, Haví řov - Bludovice 
 

               hudba -  DUO CHERRY a Disko - Chrápek  
   Předtančení: Flodur  

 
  Předprodej vstupenek  (300 Kč včetně večeře)  
  od 11. 12. 2018 na MěV KSČM, tel.: 596 436 357 

 

      SRDEČNĚ ZVEME 
 
   

  
 
Vážení čtenáři, 
 redak ční rada p řeje všem život v míru, 
 bez stresu a ve zdraví.  

 
  Bronislav Bujok, Ruda Treichelová, Danuše Holeksová, Radek Kupczak  

 

 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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uzávěrka příštího čísla 28. 12. 2018 –  1. číslo vyjde 4. 1. 2019 
*** NEPRODEJNÉ***  


