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Před námi IX. sjezd KSČM
Nejvyšším stranickým orgánem KSČM je sjezd a právě ten se bude konat v letošním roce ve
dnech 14. – 15. května v Praze. Každému vrcholnému stranickému rokování předchází
nejen organizační a obsahová příprava, ale též očekávání, co nového přinese.
Pro tento sjezd byly již v předstihu připravovány materiály a dány k diskuzi všem členům,
aby je mohli prodiskutovat na svých výročních členských schůzích, městských, okresních a
krajských konferencích KSČM. K materiálům „Strategické směřování a hlavní úkoly stran po
IX. sjezdu KSČM“, „Hlavní úspěchy a nedostatky budování socialismu v Československu“,
„Návrh na zkvalitnění řízení stranické struktury“ proběhly diskuze na VČS. Připomínky, které
z těchto diskuzí vzešly, byly předány vyšším stranickým orgánům.
Náš okres bude reprezentovat celkem sedm delegátů. Z Havířova
předseda MěV KSČM Daniel Pawlas a místopředseda Bronislav
Bujok, dále předseda OV Jiří Nytra, místopředseda Jan Charvát,
Petr Koláček, Miroslav Hajdušík, Miloslav Mutina.
Pro každý sjezd je rovněž významné, v jaké době se schází. Dění v Evropě i u nás v Česku
doslova nabírá na obrátkách. Americké imperialistické chování na Středním východě
způsobilo uprchlickou vlnu, která se valí na Evropu, a ta se chová bezradně. Takže autorita
Evropské unie klesá. To způsobuje i obavy lidí o svoji budoucnost. KSČM se v takových
situacích vždy vyhýbala populistickému chování. Musí však ale čelit populismu nově
vznikajících subjektů na politickém kolbišti. Vedení strany musí klást důraz na důvěryhodný
obraz strany, neboť udržet si v těchto podmínkách voličskou základnu, není snadné.
Na delegáty sjezdu čeká i diskuze nad vnitřními problémy strany. Vedle námětu na
zkvalitnění řízení strany i na v současné době nejcitlivější místo, jakým je stav členské
základny. K této problematice přijaly minulé sjezdy a následně ÚV a všechny organizační
stupně strany výstižná usnesení, jenže účinek se doposud nedostavil. Každoročně
konstatovaný úbytek členské základny a pravidelné opakované stejné důvody nic neřeší.
Když ty důvody známe, proč se jim neumíme postavit? To však nelze pouze na jednom
stupni stranického řízení, ale komplexně od výkonného výboru ÚV až po základní
organizace.
Předsjezdová atmosféra zpravidla přináší i spekulace o příštím vedení strany. Mohli jsme si
již přečíst na toto téma řadu komentářů, ty z hlavního mediálního proudu mnohdy s dávkou
ironie. Na druhé straně i věcné a seriozní úvahy. Rozhodnutí v tomto případě musíme
ponechat delegátům sjezdu.
Věříme, že první informace budeme čerpat z našeho jediného levicového denního tisku Haló
novin a následně nás budou informovat naši delegáti na připravované besedě ke sjezdu,
která se bude konat dne 6. června v 16 hod. v restauraci Radnice v Havířově – Městě.
Přejme delegátům šťastnou cestu, dobrou mysl a moudrost při rozhodování.
Bronislav Bujok, Danuše Holeksová
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Bouře dějin
Chování jednotlivce i celé společnosti obyčejně určují kolektivní hodnoty. V České republice
však v posledních letech zaznamenáváme jejich očividnou ztrátu, včetně kolektivní paměti.
To ovšem není dílem náhody. Je to cíleně vedená manipulace přímo propojená s dnešní
politickou mocí. Dá se jí čelit jen důsledným šířením pravdy.
Ano, každá informace o tradicích naší společnosti, zvláště o tradicích
našeho osvobozovacího boje proti fašismu, obsahuje četné údaje o
hrdinství a statečnosti bojovníků za naše národní osvobození. A také
četné údaje o tom, že mnozí vlastenci neváhali podstoupit i oběť
nejvyšší.
Skutečností je, že již začátkem května 1945 začala propukat v řadě
moravských a poté i českých měst živelná povstání vyvolaná zprávami
o krachu třetí říše a postupující Rudé armádě. První takové povstání
vypuklo již 1. května v moravském Přerově, to ale nacističtí okupanti
brutálně potlačili. Povstání však propukala i na dalších místech zvláště
ve východních a středních Čechách i na jižní Moravě.
K. H. Frank pak sdělil Dönitzově fašistické vládě, že Čechy jsou na prahu revoluce a
protektorát nelze vojensky ani politicky delší dobu udržet. Současně sdělil, že v Čechách
jsou vrstvy obyvatelstva, které se obávají příchodu Rudé armády, a jejich představitelé jsou
ochotni obrátit se ve spolupráci s Němci na Západ se žádostí o obsazení českého území.
Frank byl pak pověřen, aby vyslal k americkému generálovi D. Eisenhowerovi delegaci
sestavenou ze zástupce kolaborantské české vlády a jednoho německého představitele a
pokusil se Eisenhowera získat pro »záchranu« českého území před Rudou armádou a
»bolševismem«. Tato delegace byla však zajata povstalci.
První projevy Pražského povstání se velmi podobaly počátkům povstání v Přerově,
Poděbradech, Semilech a Železném Brodě. Lišily se od nich hlavně tím, že se objevily
v Praze, hlavním městě, na které se upínala pozornost celého národa. Skutečné vědomí
Pražanů vyjadřuje i známý fakt, že jen za jedinou noc bylo v tomto historickém městě
postaveno na 1600 barikád. Teror, který nacisté rozpoutali například na Masarykově
nádraží, v Jelením příkopě, na Pankráci, na Pražačce, nesl v sobě všechny znaky zrůdnosti
hitlerismu. V nerovném boji pak padlo na 3000 vlastenců.
Dnes nám cosi vykládají o rozhodujících zásluhách vlasovců, jejichž hanebnou úlohu
odmítali i Američané, Britové a Japonci. Ano, s podporou K. H. Franka usilovali o
»…usměrňování všech sil národů Ruska proti jejich společnému nepříteli bolševismu« a
neváhali přitom spolupracovat s nacistickým Německem. S alibistickou motivací pak
vystoupili proti dosavadnímu fašistickému spojenci, čímž si vytvořili výhodnější předpoklady
pro přechod do amerického zajetí.
Tehdejší Praha, to je i hrdinská smrt velitele legendárního tanku číslo 23 Ivana
Gončarenka. Ovšem poslanci-natěrači, kteří po listopadu 1989 přemalovali tank na
pražském Smíchově narůžovo a zasadili se o likvidaci zákonem chráněné památky,
předvedli ničím neospravedlnitelné pohrdání oběťmi války. Ukázali, že vedle landsmanšaftu
jsou i další, komu se nehodí pravda o druhé světové válce. O to víc si vážím těch, kteří
svými životy vykoupili nový život a zasloužili se o to, aby bouře dějin neodnesly naši českou
a moravskou zem.
Miroslav Grebeníček, poslanec KSČM
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MY NEZAPOMÍNÁME
Tradičně pořádaný pietní akt v Havířově – Prostřední
Suché na hřbitově, kde jsou pohřbeni umučení a popravení
sovětští váleční zajatci, se uskutečnil ve
čtvrtek 28. dubna 2016.
Přítomné, mezi nimiž byli zástupci ZO
KSČM, MěV KSČM, Česko - ruské
společnosti a Levicového klubu žen
z Havířova, přivítal místopředseda MěV
KSČM s. František Fic. Hlavní referát přednesl předseda MěV, primátor
města Bc. Daniel Pawlas. Připomenul rozhodující válečné okamžiky na
území našeho kraje, zdůraznil význam, ale i oběti důležité Ostravské
operace, připomenul, že bez snah a obětavosti Sovětského svazu by nikdy
nepřišla naše svoboda.
Novodobí „historikové“ se neustále snaží zkreslit dějiny, snížit zásluhy
Sovětské armády a vůbec Sovětského svazu, ale naše generace zatím stále dobře ví, kdo
nás tenkrát zradil, zaprodal Německu a kdo se největší měrou zasloužil o vítězství nad
fašistickým Německem.
S. Pawlas zdůraznil, jak je důležité připomínat tuto
pravdu naší mladé generaci, která je poučována
úplně jinak. Nechceme se dočkat toho, že by
velké oběti 2. světové války byly zapomenuty, že
by pomníčky obětem fašismu jednou zarostly
travou.
Přítomní položili
k pomníku květiny.
Potěšilo, že pomník
je důstojně
opraven.
Za účast a
květinové dary poděkoval s. Fic, který připomenul i další akce
– výstava v muzeu, kladení květin u pomníků a hlavně pozval
všechny na naši akci k 1. máji.

Marie Kročková ,foto J. Franek, J. Želinská
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BUĎ PRÁCI ČEST

Ano, 1. květen, je především Svátkem práce. Havířovští komunisté jej slaví každý rok.
Přesto, že ve stejnou dobu je na náměstí velmi lákavý kulturní program, na zahradě PZKO
se tradičně sejdeme i s našimi sympatizanty k družné zábavě, ale také k diskusi s našimi
funkcionáři o všem, co nás pálí, co nás zajímá.
Letos tomu bylo nejinak. Na 250 lidí se přišlo spolu pozdravit, pobavit, zavzpomínat.
Byl přece 1. máj!

Ruda Treichelová, foto: J. Franek
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Bakala se směje, stát zapláče
Již na začátku tohoto roku ředitel OKD Dale Ekmark na jednání Zastupitelstva Karviné
oznámil záměr o radikálním snížení počtu zaměstnanců a útlumu těžby na Dole Paskov, ale
i Darkov a Lazy. Toto prohlášení způsobilo šok nejen mezi horníky a občany regionu, ale i u
vysokých politiků. Asi proto nově instalovaný ředitel Klimša přispěchal s uklidňujícím
prohlášením, že dosud nic není rozhodnuto. Toto prohlášení bylo zřejmě uveřejněno na
pokyn nového vlastníka, který potřeboval získat čas. A rozhodnuto není ani po více jak čtvrt
roce. Odbory alespoň preventivně vyhlásily stávkovou pohotovost.
Vláda neustále kontaktuje nového vlastníka skupinu Ad Hoc Group (AHG), aby zveřejnil
vlastnické poměry v OKD a zejména ekonomické poměry včetně závazků. Místo seriozního
přístupu k jednání, se AHG stále agresivněji uchyluje k vyhrožování a stupňování finančních
požadavků.
Bakala se chytře zbavil vytunelované firmy a zpovzdálí bude sledovat, jak další lidé budou
vydírat stát. Občané na něj rychle zapomenou, stejně jako zapomněli na to, že to byl
Dlouhý, Koláček, V., Klaus, Ježek, Češka, ministři Kühnl, Říman, Kocourek a další, kteří stáli
u zpackané privatizace OKD. Lidé totiž mají příliš krátkou paměť a proto musím znovu
připomenout, že KSČM byla jedinou politickou stranou, která i ve Sněmovně PČR, ale
i v Haló novinách vyjadřovala nesouhlas s privatizací OKD a upozorňovala na to, že
vstupem do EU a volného trhu, není naše hornictví konkurence schopné. Že je nutno
programově přistupovat k útlumu a v regionu vytvářet nové pracovní příležitosti. Nemá proto
pravdu ministr průmyslu a obchodu pan Mládek, když v jednom rozhovoru s novináři
prohlásil, že nikdo před pěti nebo deseti léty nemohl vědět, že OKD se dostane do útlumu.
Komunisté na to upozorňovali již před 20ti léty. Kdo zná důlně geologické podmínky naše a
v jiných zemích, které v rozhodující míře určují náklady na těžbu, ten to věděl, ale nebyl
vyslyšen.
Za nehoráznou drzost považuji vyjádření mluvčího AHG R. Paříka, který vzkazuje vládě, že
když nepřistoupí na jejich podmínky, ukončí provoz na všech dolech. Ukončení provozu dolů
totiž není totéž jako ukončit povrchovou firmu. Ukončení dolu musí totiž probíhat za přísných
bezpečnostních opatření a proto takovéto prohlášení považuji za zvlášť závažné
vyhrožování. A v případě realizace této vyhrůžky, veřejné ohrožení bezpečnosti lidí.
Udivuje mě proto bohorovný klid ze strany ministerstva průmyslu a obchodu, ale zejména
Českého báňského úřadu, který má v gesci dodržování Horního zákona, který stanoví, že
těžební organizace musí vytvářet prostředky na zahlazování následků dobývání po ukončení
těžby. Co učiní ČBÚ, aby nedošlo k ohrožení?
Kroky pana Bakaly, ale i AHG a jeho mluvčího, mi připadají jako velmi promyšlené, jak
donutit politiky, aby ztráty soukromé firmy hradil stát poté, co soukromník firmu plánovitě
vytuneloval.
Jsem zvědav, zda politici budou mít odvahu před blížícími se volbami, ustát vyhrožování
AHG a možných projevů nespokojenosti horníků, vyúsťujících až k možnými stávkami.
Zejména proto, že někteří z nich se na zpackané privatizaci podíleli. Společně se státem
zapláčou i horníci, zatím co Bakala se směje.
Ing. Jaroslav Gongol, zastupitel a bývalý poslanec KSČM
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INFORMACE Z 11. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA HAVÍŘOVA DNE 18. 4. 2016
Klub zastupitelů za KSČM v Zastupitelstvu města Havířova i tentokrát
přináší na stránkách Zpravodaje MěV KSČM pravidelnou informaci o
svých postojích při projednávání jednotlivých bodů programu ZMH.
Jedenácté zasedání se uskutečnilo 18. dubna 2016 ve 13 hod. v Kulturním době Radost
v Havířově. Ve schváleném programu se projednávalo celkem 37 bodů. Pozitivně lze
hodnotit to, že opozice neměla k předloženému programu ani k usnesením jednotlivých
bodů, které předložila Rada města Havířova, zásadních připomínek. Návrhy na usnesení
byly ZMH přijaty.
Jelikož všechna usnesení jsou veřejně přístupná (www.havirov-city.cz →volené orgány
→ zastupitelstvo →usnesení) omezíme se proto na informace o interpelacích zastupitelů
a občanů Havířova, kterých se tentokrát sešlo větší množství.
Skoro na všech zasedáních ZMH v poslední době je ze strany opozice vznášen
dotaz na čí pokyn byl uskutečněn audit na hospodaření MRA, a.s., která je ve
vlastnictví města a obhospodařuje městské byty a jaká byla zjištění auditu.
Jednatel společnosti neustále zdůrazňoval, že zjištění jsou projednávána orgány,
které zatím s těmito nálezy pracují. Konec konců, nyní již informace byly uvolněny a
dokonce proběhly v regionálním tisku. Další postup v této věci záleží na orgánech činných
v trestním řízení. Toto je mimo pravomoci ZMH.

Velmi, až nezvykle ostrá kritika byla nanesena ze strany
opozice na podmínky, za kterých byly uskutečněny
rekreační pobyty seniorů a školní mládeže (hygienické
podmínky, kvalita stravy apod.). Naopak, občanka, která se
této rekreace zúčastnila, tuto kritiku odmítla jako
neoprávněnou. RMH se tímto bude zabývat.
Další interpelace se týkaly požadavku na odvoz rozložitelného odpadu a to dříve než v
plánovaném termínu od 1. 5., veřejného osvětlení na ulici Mánesové, nefunkčnosti světelné
křižovatky pod Permonem, úklidu stezky Na Nábřeží, či požadavek, aby město postupovalo
při jednání o navyšování cena tepla s Veolií jednotně s dalšími odběrateli tepla, neboť
údajně tito dosáhli nižšího zvýšení. Jedna z interpelací se týkala stavu laviček v parku na ul.
Čelakovského, či chodníku na ul. E. Krásnohorské. Dotaz byl vznesen i na stav prací na
přednádraží (parkoviště). Na všechny interpelace bude zodpovězeno písemně.
Jelikož interpelací bylo větší množství, Klub zastupitelů za KSČM pravděpodobně při
schvalování programu příštího zastupitelstva předloží návrh, aby občané mohli své
interpelace přednést jako první před zastupiteli a to ihned 2 hodiny po zahájení
jednání ZMH.
Klub zastupitelů
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Otázka socialismu v USA
Otázka socialismu a změny společnosti je dnes velmi aktuální. Chápou ji společenští vědci,
špičkoví ekonomové, kteří upozorňují na blížící se rozpad současného systému. Chápe ji
také uchazeč o post kandidáta demokratické strany na prezidenta USA Bernie Sanders,
který jasně hovoří o nutnosti socialismu, vyzývá k návratu k tradicím amerického dělnického
a odborového hnutí 30let 20. století a k navázání na revoluční tradice. Níže uvádím část řeči
Berniho Sanderse, senátora z Vermountu:
„Koncept socialismu stojící na sociálním dobru, byl základem
společnosti Sovětského svazu a tato podstata je socialismem.
Jakékoliv projevy diktátorství, elitářství apod. socialismem nejsou
a my nesmíme zaměňovat tyto nešvary a slabiny za socialismus.
Socialismus neznamená moc skupinky kolem rudé vlajky,
nejsou to ani slogany, obrázky Che nebo Lenina.
Socialismus znamená společnost, která mobilizuje,
aktivizuje, inspiruje potenciál většiny, která to, co vytvoří,
rozděluje mezi sebou, tvoří a mění.
Socialismus není něco, co se jednoho dne stane. Historie
ukazuje, že k žádné změně nedochází automaticky, bez masového hnutí, bez jeho
rozhodnutí a odhodlání zasáhnout. Socialismus nepřinesou ani volby, i když mohou
akcelerovat některé procesy vedoucí tímto směrem. Karel Marx a Bedřich Engels se
proslavili tím, jak perfektně analyzovali kapitalismus. Kapitalismus začal jako pokrokový
systém, ale obsahuje jako každý jiný režim, zárodky svého úpadku. Kapitalismus vytvořil
ohromné masy dělnické třídy, která realizuje prakticky veškerou produkci, ale tuto
využívá stále se zmenšující hrstka ke svému obohacení. Tomu se říká rozpor mezi prací
a kapitálem. Tomu se říká vykořisťování. Tento rozpor vytváří mnoho problémů od
sociálního pnutí sociální nespravedlivosti po světové války. Je čas tento systém změnit. Je
životu nebezpečný. Socialismus je na pořadu dne.
Nastolení tohoto tématu americkou společností dokládá platnost Leninovy argumentace,
kterou najdete v dopisech Kauckému, že k nastolení otázky socialismus nebo barbarství
dojde dříve, než se bude kapitalismus stoprocentně globalizovat. Některé tzv. strany
autentické levice chápou socialismus jako daleký cíl. Tomu ovšem nemůžeme dát za
pravdu, když se pozorně podíváme na aktuální dění ve světě. Světě, ve kterém probíhá plno
válečných konfliktů, migrace, druhá studená válka, fašizující se společnost...“
Ne, nejsem fanoušek Berniho Sanderse! Politika Spojených států se nezmění. Stále budou
hledat nové konflikty, rozdmychávat války kvůli nerostným surovinám, podporovat
nadnárodní korporace, zbrojní průmysl a hlavně vykořisťovat nejen svůj lid. Aby se něco
mohlo změnit, musí povstat miliony Američanů, kteří žijí na ulici jako bezdomovci, jsou
závislí na potravinových lístcích a nemají žádnou naději žit jako normální lidi. Berni Sanders
jim nepomůže. Stejný Sanders zdvihl ruku pro „humanitární bombardováni Jugoslávie“!
Stojíme na křižovatce a náš směr musí ukazovat jasně doleva. Cílem je socialismus
pro nás i naše děti! Domnívám se tedy, že právě dnes je třeba vyjádřit jasnou podporu
učení Marxe, Engelse a Lenina. Nezávisle na tom, kdo vyhraje podzimní volby ve Spojených
státech...
Tomas Candulas

8

Zeptali jsme se Mgr. Radka Kupczaka, člena
kulturní a letopisecké komise:
Jedno volební období jsi byl zastupitelem MH. Nyní pracuješ
v kulturní a letopisecké komisi, což Ti jako historikovi je určitě
blízké.
Asi by stálo zato vyslechnout si Tvé názory jak na práci
zastupitelů, tak na Tvé působení v dozorčí radě a. s Zámek, o kterém se v poslední
době docela dost hovoří. Mne ale dnes zajímá, co se stalo, že o Tebe měla strach
rodina i Tví kolegové na pracovišti. Povídej.
Ve dnech 19 - 23. března 2016 jsem se na pozvání europoslankyně Kateřiny Konečné
zúčastnil zájezdu do Bruselu s cílem navštívit Evropský parlament a seznámit se s jeho
fungováním. Čekala nás 1300 kilometrů dlouhá cesta.
Kromě zdravotních zastávek jsme jeli v kuse až do Frankfurtu nad Mohanem. Projíždíme
městem a z autobusu vidíme neskutečný nepořádek
na ulicích. Přes řeku vidím frankfurtské mrakodrapy,
které jsou prý srovnatelné s New Yorkem. V centru
města mne zaujal, kromě historického náměstí a
katedrály, dům, ve kterém bydlel Johann Wolfgang
Goethe. Při procházení uličkami se mi naskýtá
výjev, na který nejsme u nás zvyklí. Je to to ulička
prostitutek a jejích pasáků. Na vše dohlížejí další
chlapíci ve stojícím autě, s hudbou pěkně na plno.
Je půl deváté ráno. Co se tady děje asi večer?
Průvodce nás poté dovedl k symbolu Frankfurtské
burzy, sochám býka a medvěda.
Dalším cílem naší cesty je městečko Leuven (česky Lovaň). Nachází se ve Vlámském
regionu Belgie. Je to univerzitní město, které je proslulé pivovary Domus a Stella Artois.
V pondělí je před námi celodenní výlet a seznámení s památkami hlavního belgického
města a jeho okolí. Kochám se, pozoruji, fotím… Potom přejíždíme autobusem na další
místo. Cestou míjíme budovy hlavní instituce Evropské unie, Evropské komise a rady
Evropské unie. Nezastavujeme, prohlídka je naplánována za dva dny společně
s přednáškou o Evropské unii. Dalším místem je Mini – Europe. Zábavní park, kde země
Evropské unie prezentují své významné budovy. Co reprezentuje Českou republiku? Je to
pouze Pražský orloj.
Dále navštěvujeme ATOMIUM - model základní buňky krystalové mřížky železa zvětšený
165 miliardkrát. Navrženo a postaveno k příležitosti výstavy
Expo 58. Byla to výstava, kde Československo získalo
Zlatou hvězdu a dalších 13 ocenění. Atomium je vysoké 102
metry a výtah nás vyvezl do vrchní koule, kde se pod námi
rozprostřel výhled z výšky asi 95 m.
Týž den navštěvujeme ještě Waterloo. Vítá nás uměle
vytvořená mohyla
vysoká 43 m., na
jejímž vrcholku stojí
socha lva. Přestože zde Napoleon prohrál, je hlavní
postavou zdejšího muzea. Cestou zpátky míjíme
sídlo NATO a to jak staré, tak nové, které je nyní ve
výstavbě.
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Další den, osudné úterý 22. března jsou naším cílem
Antverpy, Bruggy a Gent. Po chvilce jízdy míjíme letiště
a vyrážíme po dálnici do Antverp. Proti nám jedou
s houkačkou hasiči a za chvíli sanitka. 8:42 - mi přichází
smska od kamaráda z Havířova: „Žiješ? Prý vám tam
něco bouchlo na letišti. Údajně malá bomba u přepážek
na odbavení.“ To byla první informace, kterou jsme
v autobuse měli o událostech v Bruselu. Nestihli jsme
ani dojet do cíle a další zprávy hovoří o výbuších
v metru a prvních počtech mrtvých. Začínáme tušit, že zítřejší prohlídka Evropského
parlamentu a Bruselu je v ohrožení. Píšu domů odpověď: „Žiju, jsem v Antverpách“.
Přijíždíme do Antverp a vystupujeme u vlakového nádraží. Zaznamenávám první
vojenské hlídky. Život ve městě plyne svým tempem, nikde žádná panika, žádný
strach. Vyrážíme na prohlídku města. Začínají přicházet další sms zprávy a jiným
zvoní telefony. Po chvíli vyzvání i můj telefon. Volají mi rodiče a hlavně moje
desetiletá dcera. Hlasem plným strachu se mě ptá, jestli jsem v pořádku, ve škole totiž
říkali, že se něco stalo v Bruselu… Já ji uklidňuji, ať se nebojí, přece jsem jí napsal
zprávu. Rozhlížím se kolem sebe a vidím, jak se chovají Belgičané. Ti jsou v klidu,
každý si dělá svou práci. V klidu jsme dokončili prohlídku města a vydali se na cestu
do Brugg.
Prošli jsme si Bruggy, udělali pár fotografií a jeli zase dál. Bylo slunečno, ale mrazivo.
Myšlenky mi nedovolovaly se kochat starobylými uličkami, paláci a kanály. Byly v Bruselu a
hlavně u mé rodiny doma - prožívali strašný strach.
Byli jste schopni myslet ještě na to, co vidíte kolem sebe?
Celý den jsme řešili teroristické útoky a čím dál
více jsme byli přesvědčeni, že návštěva
v Evropském parlamentu se neuskuteční. a bylo to
tak. Celý další program je zrušený. Co nejdříve
odjezd do České republiky. Hrozí uzavření hranic.
Dozvídáme se, že se na hotelu setkáme s našimi
europoslanci Kateřinou Konečnou a Jiřím
Maštálkou.
Kateřina Konečná nám předává první oficiální informace. Letiště je zavřené, nejezdí
městská hromadná doprava, metro, ani taxíky. Všechno je zavřeno, každičký obchod.
Dokonce i samoobsluha v Evropském parlamentu. Na Jiřím Maštálkovi je vidět, jak je
unavený. Ráno jsme vyrazili na cestu zpátky. Spěchalo se. Do Ostravy jsme dorazili po
sedmnácti hodinách cestování.
O tomto zájezdu jsi měl určitě poněkud jiné představy.
Nesplnil se sice cíl cesty, ale poznal jsem mnoho nových lidí, nasbíral zkušenosti a
také poznal úžasná místa naší Evropy. Velice rád jsem se této akce zúčastnil.
Děkuji Ti za osobní dojmy z cesty, která byla poněkud zkalena otřesnými událostmi
v Bruselu. Všichni jsme rádi, že ses v pořádku vrátil s ostatními účastníky domů.
Rozhovor vedla Ruda Treichelová
foto Radek Kupczak
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Soudružská návštěva u jubilanta
Dne 22. dubna se dožil věku 90 let soudruh
Ing. Rudolf Urbánek ze ZO 49 KSČM. Byla to
vzácná příležitost jej 26. dubna navštívit a
s kyticí a drobnými dárky mu popřát k tomuto
jubileu. S. Urbánek i ve svém věku jeví velký
zájem o dění ve společnosti, sleduje televizi,
ZO jej zásobuje výtisky Zpravodaje MěV
KSČM, z kterého se dovídá, čím žije naše
městská organizace. Momentálně žije
v rodině své dcery, kde se o něj vzorně
starají. Problémem je, že špatně slyší,
přesto si pěkně popovídali se s. Grygarovou,
když zjistili, že mají spoustu známých
z televize a rozhlasu v Ostravě z doby, kdy tam pracovali. Ještě jednou přejeme s.
Urbánkovi do dalšího života hodně zdraví a duševní pohody.
Foto a článek: D. Racková

Tlukot srdce pro Afriku
Naše srdce tluče pro Afriku! A to Vaše? Právě pořádáme sbírku „BOTY PRO AFRIKU“.
Zatím se vybralo více jak tisíc párů nositelných bot! Děkujeme všem, kteří nás podpořili. Byli
jsme příjemně překvapeni, kolik škol, organizací, firem a jednotlivců se zúčastnilo podzimní
sbírky bot pro sirotčinec Gods Golden Acre, v africkém KwaZulu Natal.
Sbírka stále běží a budeme moc rádi za boty, finanční pomoc či možnost sponzorství.Stále
jsme ve fázi sbírání, třídění, párování a čistění. A už se moc těšíme, až bude vše připraveno
k expedici! Více zde: http://www.tlukotsrdceproafriku.cz/
Ze srdce děkujeme za dary i dobrovolnickou pomoc!
Sponzoři přicházejí a odcházejí, děti zůstávají a stále
se rodí...
Buďte s námi! Sledujte naše stránky, nebo náš
facebook a buďte tak svým srdcem v Africe!
Kontakt:
V Havířově můžete darovat boty a zejména
dětské (i ty, ve kterých vy nebo dítě chodilo),
které již rodina nepotřebuje na:
Český svaz žen - Havířov ul.Astronautů 9, každé úterý od 14 do 16 hod.

Písemné příspěvky zasílejte na mv.havirov@kscm.cz
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