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KONFERENCE MĚSTSKÉ ORGANIZACE KSČM 

V HAVÍŘOVĚ 
 
V pondělí 2. prosince 2019 se konala již XVI. naše 
městská konference. Úkolem jednání bylo zhodnocení 
práce za uplynulé období od roku 2017, volba nového 
městského výboru KSČM, návrh kandidátů do vyšších 
stranických orgánů a stanovení úkolů na další období. 
 

 

Konference rozhodla, že městský výbor bude 
pracovat v počtu 11 členů. Předsedou byl opět 
zvolen soudruh Daniel Pawlas – poslanec 
Parlamentu ČR. Níže uvádíme složení 
městského výboru pro období 2020 – 2022.  
 

 

MĚV KSČM ZVOLENÝ KONFERENCÍ 2. 12. 2019 
 
 

Příjmení a jméno 

Candulas Tomas 

Fukala Vladislav 

Heczko Eduard 

Holeksová Danuše 

Jeziorski Jaroslav 

Kubelka Václav 

Mlčák Stanislav 

Pawlas Daniel 

Ryšánková Dosedělová Soňa 

Slížek Vladimír 

Zoubek Karel 

 
Přejeme nov ě zvolenému m ěstskému výboru úsp ěšnou práci po celé 

volební období.  
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Bombastické oslavy 
 
Nevím jak vy, ale já jsem 17. listopad toužebně očekával, ne snad proto, že bych chtěl jít na 
oslavy na Letenskou pláň do Prahy, ale proto, že naše media a zejména Česká televize ukončí 
to zbožňování majetkového převratu v tehdejším ještě  Československu. To, s jakou urputností 
hájily těch uplynulých 30 let svědčí o tom, že přibývá těch, kteří nejsou spokojeni s důsledky tak 
zvané sametové revoluce.  Dokonce průzkumy veřejného mínění říkají, že více jak třetina lidí, 
kteří zažili socialismus, říká, že se jim před rokem 1989 žilo lépe. 

A viděli jste někoho v televizi, že by to přiznal? Samozřejmě že ne, neboť televizní štáby 
vybíraly jen takové, kteří budou chválit výsledky uplynulých 30ti let kapitalismu. Že se takto 
budou vyjadřovat disidenti, považuji za přirozené, neboť nebudou kritizovat své činy. Ale že 
všichni herci, kteří byli oslavováni, se hlásí k tomu, že byli perzekuováni ,mně zavání 
pokrytectvím. Myslíte si, že například hry Václava Havla mají nějakou uměleckou hodnotu? A 
když ano, proč se dnes nehrají? Nebo že by šlo o persekuci? Myslíte si, že pan Hrušínský st. 
měl málo příležitostí? Dostával jich dost a dlužno přiznat, že hrál dobře, ale jeho syn, majitel 
divadla, svými až hysterickými výkřiky plive v televizi na předlistopadovou kulturu. Chce se snad 
tímto zavděčit a odčinit postoj svého otce, který podepsal Antichartu a má strach, že od 
dnešních mocných by nedostal dotace pro své divadlo?  

Ukřivděný se cítí i pan Svěrák, paní Kolářová, dokonce  i Bolek Polívka. Možná že má problémy 
se splácením dluhů a tak se musí zavděčit, aby dostal příležitost a byl obsazován. Přemýšlím o 
tom, proč za První republiky, kdy herci a spisovatelé neměli na růžích ustláno, se tito hlásili 
k levici a měli převážně sociální cítění. 

Proč těm dnešním umělcům, kteří v mnoha případech za kulturu považují různé oplzlosti, 
nevadí, že za těch 30 let došlo k rozkradení republiky, jejíž hodnota majetku činila několik set 
bilionů korun.  Že zisky, vytvořené v naší zemi, odcházejí do zahraničí za svými novými 
majiteli?  Ročně jim posíláme okolo 300 miliard Kč, v mnoha případech do zemí takzvaných 
„daňových rájů“. Že byty stojí tolik, že většina mladých manželství si je nemůže dovolit. Že 
máme více jak 60 tisíc bezdomovců, že naše justice, která má chránit poctivé občany, obhajuje 
korupčníky, grázly a feťáky. A když náhodou je někdo odsouzen, tak si odbude fešácké vězení 
v prvotřídním hotelu, nebo je mu trest odložen z takzvaných zdravotních důvodů. Velmi často je 
pro nedostatek důkazů osvobozen, neboť si zaplatil obhájce s milionovou provizi.  

Možná si někteří z vás kladou otázku, proč o tom psát, když je to všechno známo, že se 
v podstatě nedá nic dělat, neboť oni mají moc a my jen holé ruce. Ale to není tak docela pravda. 
My v těch rukou máme hlasovací lístky. A to je podstata toho, proč o tom píši. V rozhovorech, a 
to i se členy strany, říkají že budou ve volbách volit ANO, neboť důchodcům přidali 1000 Kč. 
Přemýšlejte. Není to zkratkovité myšlení? Myslíte si, že kdyby nepotřebovali hlasy komunistů, 
by tak udělali? Uvědomte si, že chtěli za partnera především ODS a teprve když byli odmítnuti a 
hrozilo, že vládu nevytvoří, přijali nabídku ČSSD, jejíž funkcionáři byli vždy tam, kde se 
rozdávaly posty.  Za situace, když hrozilo nebezpečí, že vláda nebude sestavena, bylo 
rozhodnutí KSČM o podpoře správné. Myslíte si, že kdyby vláda nebyla závislá na podpoře 
KSČM, že  by došlo k navýšení důchodů o1000 Kč a příští rok o 900 Kč, zvýšení minimální 
mzdy, proplacení prvních dnů nemocenské, nebo debatě oprávněnosti církevních náhrad ve 
výši 1,5 miliard korun a dalších sociálně citlivých opatření? 

Ale jak známo, o tom se v mediích nehovoří. Inu úspěchy mají mnoho otců, neúspěchy se vždy 
připisují komunistům. Mám pocit, že si to někdy neuvědomují občané, ale bohužel mnohdy i 
členové strany. Nemáme se za co stydět. To ,že z 1,6 milionů členů je nás dnes jen okolo 
30 000, svědčí o tom, že vydrželi právě ti, kteří členství nechápali jako cestu k osobnímu 
prospěchu. Jak jinak by mohli vydržet 30 let ústrků a ponižování.  Úctu si zaslouží i ti, kteří 
vstoupili do strany po roce 1989, neboť ti určitě věděli, že žádná privilegia nedostanou, naopak 
v mnoha případech doplatily na to jejich rodiny. 
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Je naší povinnosti zvýšit sebevědomí našich členů, vysvětlovat našim spoluobčanům, že volby 
jsou platformou, kde mohou uplatnit svůj hlas ve prospěch neprivilegovaných. To, jak zuřivě 
pokračují media v propagaci současného řádu i po oslavách Velké Listopadové revoluce 
(VLSR) svědčí o tom, že mají strach z příštích voleb a již dnes provádějí až brutální útok na 
ovlivňování voličů. Uvědomují si, že společnost je rozdělená, příliš mnoho lidí šíří nenávist, příliš 
mnoho lidí je politikou otráveno a přestalo se o politiku zajímat. 

Dnes celé štáby pracují na tom, jak oslovit lidi, a proto na každé volby se připraví nová strana, 
či hnutí, která má nalákat voliče na to, že tentokrát je to ta pravá volba (US, VV, TOP 09, 
Starostové apod.) Zdá se, že pro tyto volby to bude Trikolora. Očekávám, že media začnou 
masivní masáž zanedlouho. Je na čase, aby to voliči prohlédli. Je jisté, že i Milion chvilek pro 
demokracii se bude snažit volby ovlivnit.  Lidé musí zjistit, že toto hnutí neznamená nic jiného 
než obhajobu milionu ztracených nadějí, které slibovala VLSR. 

Samisdator   

 
 

 
 
 

 
 

Aktuální informace z mimořádného zastupitelstva  

4. 11. 2019 
 

Zastupitelstvo se sešlo dne 4. listopadu 2019  v 15:30 
hod.  K  programu jsme neměli  připomínky. 

Pro zajímavost - jednalo se o poskytnutí návratné 
finanční výpomoci výhradně na výměnu kotlů na 
pevná paliva 1. a 2. emisní třídy. 

Návratnou finanční výpomocí se rozumí peněžní 
prostředky poskytnuté bezúročně z rozpočtu 
územního samosprávného celku na stanovený účel. 
Tyto prostředky není možné použít k jiným účelům. Fyzická osoba je povinna vrátit veškeré 
nespotřebované finance  získané z výpomoci.  

Dále se jednalo o nákup výpočetní techniky. Z návrhu rozpočtu města na rok 2020 se vyčlenily 
na realizaci veřejné zakázky finanční prostředky ve výši 8 088 804 Kč. Jedná se o nákup 
počítačů pro běžná kancelářská pracoviště našeho magistrátu, počítačů pro práci s grafickými 
podklady a notebooků s dokovacími stanicemi (typ zařízení, které lze připojit pomocí USB portu 
do počítače) pro pracoviště vyžadující mobilitu. 

Markéta Fikáčková, zastupitelka 
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Facebook 2019    
 
Další rok máme téměř u konce, tak jsem opět připravil analýzu 
našich stránek. Jsem rád, že se nám stále daří zvyšovat počet 
fanoušků stránek. Oproti loňskému roku je jich zase o 312 více. 
Jelikož nemáme žádné placené příspěvky, tak to považuji za krásné číslo. Níže uvádím tři 
tabulky, počet osob (fanoušků), kteří alespoň jednou viděli některý z příspěvků seskupených 
podle věku a pohlaví. Souhrnné demografické údaje jsou založené na několika faktorech, 
včetně informací o věku a pohlaví, které uživatelé uvádějí na svých profilech. Upozorňuji, že 
tento počet je pouze odhad. Dále uvádím deset příspěvků s největší sledovaností a počtem 
sdílení.  
 
Oproti minulým létům máme stoupající trend v počtu sdílení příspěvků a sledujících lidí. Letos 
jsme atakovali hranici dvaceti tisíc lidí, kteří se podívali na náš příspěvek. Pozitivní je, že sdílejí 
od nás i různé organizace KSČM, které nás sledují, anebo dají ten pověstný ,,like" i naši vysocí 
funkcionáři či poslanci za KSČM jako např. s. Valenta, s. Konečná, s. Pojezný, s. Braný a další. 
Dokonce jsme dostali i děkovnou zprávu s. Marka Novotného, který je členem OV KSČM 
Přerov, za připomínku odkazu Kurta Konráda.  
 
Chtěl bych proto zdůraznit, že KSČM Havířov bude i nadále pokračovat ve zveřejňování 
příspěvků, které budou připomínat odkazy různých představitelů revolučního a komunistického 
hnutí, ať už z České republiky, Slovenska či ze zahraničí. V době, kdy čím dál více sílí 
antikomunistická hysterie a lživá buržoazní propaganda, je nutností s ní o to více bojovat a šířit 
historickou pravdu i co se týče novodobých dějin. Ubezpečuji vás, že stránky KSČM Havířov se 
tomuto trendu přizpůsobí a budou propagovat takové příspěvky, které budou silnou protiváhou  
sílícímu antikomunismu!  
 
 

Věk Muži v % Ženy v % Celkem v % 

13 - 17 0,487  0,243 0,73 

18 - 24 3 2 5 

25 - 34 5 3 8 

35 - 44 7 2 9 

45 - 54 10 5 15 

55 - 64 11 9 20 

65 + 23 20 43 

Celkem 59 41 100 

 
 

Oslovení lidé dle m ěst v ČR  Oslovení lidé dle státu 

 
1 Praha  235  1 ČR 1154 

2 Ostrava  81  2 Slovensko 24 

3 Havířov  74  3 Ukrajina 6 
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4 Brno    58  4 Velká Británie 6 

5 Plzeň    21  5 Německo 3 

6 Karviná    19  6 USA 3 

7 Olomouc  16  7 Makedonie 3 

8 Hradec Králové        16  8 Irán 3 

9 Č. Budějovice            13  9 Rakousko 3 

10 Frýdek-Místek          13  10 Belgie 2 

 
 

Nejsledovanější příspěvky 
 
 1.   Pirátské lži                        (19614 oslovených lidí a 147 sdílení)       396 komentářů 
 2.   EU má mnohem nebezpečnější směrnice.             (17 460 oslovených lidí a 198 sdílení) 
 3.   KSČM je proti privatizaci státních podniků   (14 775 oslovených lidí a 125 sdílení) 
 4.   Za období 1948-1989 byl postupně překonáván bytový problém. 
         (13 786 oslovených lidí a 141 sdílení) 
 5.   Nezapomeňme - Mnichovská dohoda       (10 337 oslovených lidí a 166 sdílení) 
 6.   Otevřený dopis premiérovi                                       (9 697 oslovených lidí a 121 sdílení) 
 7.   O čem veřejnoprávní média nemluví                         (9 457 oslovených lidí a 75 sdílení) 
 8.   Josef Větrovec                                                           (9 261 oslovených lidí a 96 sdílení) 
 9.   Zločiny kapitalismu...Po roce 1989 se stal pacient klientem  
                                                                                         (8 317 oslovených lidí a 122 sdílení) 
10.   Buržoazní propaganda chválí úspěchy kapitalismu západního způsobu života... 
                                                                                          (7 349 oslovených lidí a 75 sdílení) 
 
Na konec uvádím počty fanoušků politických stran a hnutí v Havířově. Oproti roku 2018 jsme 
jasně na první pozici, kdy jsme p ředstihli ČSSD. Je jasné, že naši protivníci používají své 
stránky jen na předvolební sliby. Dokonce hnutí Havířovský družstevník zrušil své stránky... 
 

Počet „to se mi líbí“ dle politických stran či hnutí v Havířově: 
 

 1. KSČM Havířov                               1 230 
 2. ČSSD Havířov                                1 078 
 3. ANO, tohle je Havířov                       893 
 4. Piráti Havířov                                    846 
 5. Směr pro Havířov                              845 
 6.       Zelení Havířov                                  552 
 7.       KDU-ČSL a STAN                            443 
 8.       Nezávislí Havířov                             434 
 9.       Hnutí pro Havířov                             287 
10.     ODS Havířov                                     212 
11. SPD Havířov                                    129 
12.      Hnutí Havířovský družstevník          --- 
 
Jelikož se blíží Váno ční svátky a konec roku, dovolte mi, abych vám touto  cestou pop řál 
hezké prožití Váno čních svátk ů a do Nového roku hodn ě zdraví, št ěstí a elánu! 

 
 
Tomas Candulas, člen MěV a tiskové komise 
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LIDÉ BEZ STŘECHY NAD HLAVOU 

240 let tu prakticky nebyli „bezdomovci". Už Josef II. nařídil stavět obecní pastoušky a obce 
měly POVINNOST v nich ubytovat každého, kdo neměl střechu nad hlavou. Existovaly pro 
všechny obyvatele „domovské listy“, které byly vlastně poukazem na bydlení v pastoušce v 
dané obci, či městě. 

Po Druhé světové válce pastoušky zanikly a jejich funkci převzaly tzv. podnikové ubytovny 
(lidově „svobodárny"). Jejich fungování jsem zažil na studentské brigádě v 70. letech. Jednak 
jsem zjistil, že na podnikové ubytovně, kde jsem dočasně bydlel, žije cca 30 % lidí, kteří u firmy 
vůbec nepracují a také jsem zažil, jak se tam lidé ubytovávali. Přišel invalidní důchodce, kterého 
po rozvodu manželka vykopla z bytu s nějakým lejstrem (asi od tehdejší jakési sociálky), které 
strčil správci pod nos a on mu přidělil postel  (bydlel se mnou a s dalším brigádníkem v 
třílůžkovém pokoji).  

Po roce 1989 byly postupn ě podnikové ubytovny zprivatizovány, za ubytování už  se 
neplatilo 50 K čs měsíčně, ale postupn ě až 5 000 Kč měsíčně - viz dnes v Praze naprosto 
běžná měsíční cena za l ůžko!  

Všichni ti invalidní důchodci, duševně nemocní schizofrenici a alkoholici se octli tím pádem 
rázem na ulici. Po cca 200 letech opět tedy davy „bezdomovců". Proto se mne v té době (někdy 
v roce 1994) moje babička z vesnice ptala „prosím tě, co je to ten bezdomovec?" Pamatovala 
totiž první republiku a shora popsané obecní pastoušky. 

Bydlení je v pom ěru k plat ům bezkonkuren čně NEJDRAŽŠÍ V HISTORII!!! Nap říklad v 
roce 1912 zaplatila nejh ůře placená d ělnice za jednopokojový byt čtvrtinu svého platu!  

V Praze je to dnes nedostižný sen! Je dnes hodně bezdomovců s pravidelným měsíčním 
příjmem (i když na černo), kteří si přesto vlastní byt nemohou dovolit, neměli by na jídlo a 
ostatní věci. 

Chtělo by se říci „zkur**ný kapitalismus", jenže ten kapitalismus tu byl i před válkou a přesto tu 
nebylo sto tisíc (oficiální údaj statistiky k lednu 2019). Dle mého soudu je to minimálně jednou 
tolik  bezdomovců. Tedy zkur**ný polistopadový „havlovsko-klausovský" kapitalismus, který od 
začátku vychovává lidi k bezcitnosti! 

Takže tu žije podle odhadu odborníků na ulici třetina duševně nemocných, kteří by měli být v 
léčebnách, třetina „absolventů" děcáků, polepšoven apod. a třetina se záznamem v trestním 
rejstříku. 

Jsou i výjimky, ale v podstatě je to takhle. Že jsem zapomněl na alkoholiky a feťáky? Kdybych 
byl na ulici, také bych buď chlastal, fetoval a nebo (já asi určitě!) se oběsil!? 

Pro tupce, kteří co se tohoto téma týká, současný systém hájí, připomenu podstatné: i bestiální 
několikanásobný vrah má ve vězení střechu nad hlavou, teplo, pravidelné jídlo a lékařskou péči. 
Otec zavražděné holky začal chlastat a dostal se na ulici, kde bohužel žije tisíckrát hůř, než 
vrah jeho dcery ve „fešném" kriminále a to je, přátelé,  pro mne něco zcela, ale zcela 
nepochopitelné !!!?  

PS: a teď mi někdo řekněte, že nemám pravdu !!!!   

Česťa 
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Oslavy proběhly ve znamení posilování legendy 

 

Oslavy proběhly ve znamení posilování legendy o 17. listopadu (1989). Zásadní roli přitom 
sehrála veřejnoprávní média, jejichž programové skladbě se přizpůsobili snad všichni politici – 
s výjimkou prezidenta. Černobílé chápání sametové revoluce bylo spojeno s vyprávěním 
vybraných pamětníků, které z celého převratu udělalo vítězství statečných studentů nad 
slabomyslnými násilníky. Až příliš mnoho lidí ve jménu pravdy a lásky ší ří nenávist. 

Nad hlavami demonstrantů, kterých se 16. listopadu na Letné účastnilo na čtvrt milionu (což se 
mně zdá silně nadnesené, protože na onen prostor cca 40 000 m2 se může vejít tak nejvýše 
120 až 150 000 lidí, i když i to je nemálo), viselo heslo »Demokracii nedáme«. Ona je opravdu 
»demokracie« tak ohrožena, že se za ni musí demonstrovat? 

Demokracie je vždy ohrožena, a to především svojí vlastní povahou. Má ve své podstatě zakódovanou 
možnost zneužití či úpadku, když se například rozhodování většiny dostane do rukou menšiny prostě tím, 
že se příliš mnoho lidí unaví a přestane se o politiku starat. Nebo když se díky kampaním či v důsledku 
výbuchu oprávněného hněvu změní masy na manipulovaný dav, v němž emoce převládnou nad rozumem. 
Zásadní problém liberální demokracie představuje její oligarchizace, ovládnutí médií, škol a následně i 
konkrétních státních institucí oligarchy. Nic se nezměnilo od dob, kdy v květnu 1949 v americkém 
časopise Monthly Review Albert Einstein publikoval svoji pozoruhodnou stať Proč socialismus? . 

Pokud jde o konkrétní akci »Letná 2«, zdá se, že byl zastaven růst aktivních účastníků, a to i 
přes masivní a nezastíranou podporu aktivistických, především veřejnoprávních médií. Zdá se, 
že stará témata se vy čerpala a nová témata chybí . A začíná být nápadné, jak se situace 
v Bratislavě a Praze okamžitě zklidní, jakmile vláda rozhodne o velkém nákupu zbraní z USA. 

Může to být náhoda, ovšem doporučil bych všem budoucím 
českým i slovenským premiérům, aby tuto náhodu zohlednili. Už 
proto, že vojensko-průmyslový komplex je nenasytný. 

Každý státník by dnes zemi rozděloval. Přesněji řečeno, každý 
by se stal symbolem rozdělení. Země už totiž rozdělená je. 
Médiím a školám, nemluvě o politických stranách, se podařilo 
rozdělit zemi teritoriálně na Prahu a zbytek světa, generačně na 
mladé versus starší, sociálně především na extrémně bohaté, 
na nejisté zadlužené a na extrémně chudé. Zdá se, že nalézt 
rozumný jednotící program pro takto štěpenou zemi se stává 
nemožné. Proto je nebezpečný například vypjatý 
nacionalismus, proto narůstá hrozba fašizace… 

 
 
Úryvek rozhovoru Haló novin s politologem profesorem Oskarem Krejčím 

 

 
 
 
 

 



 9 

Bylo, nebylo aneb moje „historická“ zkušenost 
 
Novodobí praví demokraté ukazují svou pravou tvář, když si neustále notují, jak bylo před 
sametovou revolucí vše špatné, neopomenou si kopnout i do současné Komunistické strany 
Čech a Moravy. Z lidí, kteří poctivě pracovali a budovali tehdejší Československo po 2. světové 
válce, se podle nich pomalu stávají kolaboranti s údajným zločinným komunistickým režimem a 
z těch, kteří s novým režimem nesouhlasili a navíc mnozí prokazatelně škodili, se stávají 
hrdinové. Nic však není jen černé nebo bílé. 

Můj otec byl ještě nucen v 1. světové válce bojovat proti Rusku. Měl štěstí a přežil. Po vzniku 
Československa se podílel na rozvoji radiofonie, promítací kinotechniky a dalšího využití 
elektrické energie v přístrojové technice. Již v třicátých letech si založil živnost v oboru 
radiotechnika, kterou provozoval až do padesátých let, kdy ji lidově demokratický režim 
znárodnil. I přes všechny těžkosti tehdejší doby nepřestal otec pracovat ve prospěch republiky a 
své patenty vynálezů, které  přihlašoval již od roku 1923 podával i po druhé světové válce až do 
roku 1976. Ty poslední patenty se týkaly již televizní projekce. 

I má matka se musela vyrovnat se životem, za války jezdila jako průvodčí tramvají v Brně, po 
válce jezdila jako řidička tramvají, pokud nepečovala o děti. Za 2. světové války bylo štěstí, že 
zrovna její rodina nebyla  doma, když americká bomba trefila v roce 1944 dům v Brně, kde 
bydleli. Po válce dostali bydlení po odešlých Němcích, vlastní byt zajistil až nový režim v roce 
1965. Po 2. světové válce se matka také zapojila iniciativně do veřejně prospěšné a politické 
práce, vstoupila do KSČ. A poté právě v padesátých letech vlivem událostí kolem politických 
procesů přestala být veřejně aktivní a věnovala se rodině. Někteří kritici by možná připsali 
rozchod mých rodičů době tzv. totality. 

Staršímu bratru, který pracoval na Ministerstvu financí bylo pro nesouhlas se vstupem vojsk 
Varšavské smlouvy zrušeno členství v KSČ, ale pro svoje schopnosti si své zaměstnání udržel.   

V mém případě po ukončení základní školní docházky jsem měl možnost se vyučit horníkem za 
úplné podpory státu, kde jsme kromě bezplatného vzdělávání, ubytování a stravování na 
Odborném učilišti Dolu Dukla dostávali i finanční odměny v závislosti na prospěchu. A po 
vyučení mně bylo umožněno jako stipendista podniku pokračovat ve studiu na střední a vysoké 
škole. A do roka po ukončení vysoké školy jsem dostal podnikový byt. Každý rok jsme měli 
možnost využít odborové rekreace. A protože ani tehdy mně nebylo jedno, jak se lidem žije, 
podílel jsme se nejen na organizování brigád v rámci akci „Z“ a při péči o výsadbu  veřejné 
zeleně, ale i na rozvoji volného času pořádáním akcí pro děti a mládež (sportovní závody, 
promítání dětských filmů, diskotéky), ale i pro dospělé (např. plesy), od roku 1986 už i jako 
poslanec Městského národního výboru a člen obchodní komise. A to úsilí mne neopustilo ani po 
„sametové revoluci“, kdy jsem se dále angažoval založením  Sdružení na ochranu nájemníků 
města Havířova. 

Každopádně naprostá většina občanů naší vlasti se podílela v poválečném období na budování 
průmyslu, zemědělství, výstavbě bytů, škol, nemocnic a další infrastruktury. Neznali jsme 
nezaměstnanost, nebyli bezdomovci, žili jsme v míru. Každá doba měla a má své problémy, 
každý z nás se s tím musel nějak vypořádat. Kdo byl slušný kdysi, zůstal i dnes. Černobílé 
hodnocení historie není proto na místě, zvláště od těch, co mají demokracie plná ústa, ale jsou 
ochotni uznat jen tu svou pravdu a místo dialogu nabízejí ultimáta. Někdy to vypadá tak, že 
nejvíc křičí ti, co to znají už jen z vyprávění!  Nenechme se proto zmást těmi, co místo na 
skutečné potřeby občanů myslí jen na sebe a své úzké zájmy! Hodnoty a bohatství naší 
republiky není vytvářeno hesly, ale poctivou prací! 

 
Karel Žák, 
 Havířov 
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Perličky i perly  
 
Takový Einstein má velké štěstí, že nebyl Čech. Pokud by žil a přijal z rukou prezidenta cenu za 
zásluhy o rozvoj fyziky, odsoudili by ho hlasitě i ti, kteří na ZŠ z fyziky taktak prolezli. Možná 
především ti.     (Jan Keller) 
 
Kdo zemi řídí, když ti, co to mají v popisu práce, se perou j ako malí kluci?    (L.Jelínek) 
 
Naprostá většina z kritiků (K.Gotta) nepodepsala Antichartu mimo jiné proto, že byli tak 
bezvýznamní, že nikoho nenapadlo je k tomu vyzvat.  (Jan Keller) 
 
My jsme je (zm ěny) krom ě Rumunska, ud ělali nejpozd ěji, což není často zd ůrazňováno, a 
mělo by to stav ět do jiného sv ětla ty, kte ří mají pocit, že hrdinskými činy porazili 
komunismus.                   (Václav Klaus st.) 
 
Z důvodu konání stávky rodiče samozřejmě nejsou povinni omlouvat nepřítomnost dítěte ve 
vyučování.                                 (Ministerstvo školství) 
 
Členové ODS v Ostrav ě mi říkali, že hodnotí člověka podle toho, jaké má hodinky,  jestli 
má spravené zuby a jaké má boty a že kdo chce d ělat politiku, musí se postarat sám o 
sebe.To byla filozofie té doby.Takže máme co jsme c htěli .   (Lubomír Zaorálek) 
 
 
Naše armáda může být hrda, skrze Turecko patří poprvé v historii také mezi její spojence 
bojůvky, které znásilňují ženy, aby je potom ukamenovaly.   (Jan Keller) 
Nebudu skákat, jak švédská dívenka s dokončenou základkou píská…Podivný, plačtivý , 
agresivní výlev nepřátelsky naladěné školačky.  (Vladimír Plesník, Hamburk) 
 
ODS má v genech, že když je volební kampa ň, tak slibuje, že bude snižovat dan ě, když 
vládne tak dan ě vždy zvyšuje, a když je v opozici, tak vždy navrhu je snížit dan ě.  (Jaroslav 
Faltýnek) 
 
Být mezi těmi, které M.Zeman vyřadil z pozvánek na Hrad, chápu jako státní vyznamenání. 
(Miroslav Kalousek) 
 
Lidi, kte ří nemají p říliš vlídný pocit k tomuto státnímu svátku a k osob ě prezidenta, 
nebudu jim p ůsobit duchovní trauma tím, že by tam museli trp ět. (Miloš Zeman) 
 
Německé sjednocení bylo darem Evropy Německu a to na konci století, ve kterém Němci 
tomuto kontinentu způsobili nepředstavitelné utrpení. (Helko Maas) 
 
Nevím, pro č paní Valachová, když byla ministryní školství, mís to toho, aby dávala peníze 
na platy kantor ů, zavedla inkluzi, která nás od roku 2016 už stála 20 miliard. 
(Andrej Babiš) 
 
Máte pravdu, narodil jsem se a řekl mámě, že chci být premiér. 
(Andrej Babiš) 
 
Nikdy p ředtím jsem nevid ěl tolik š ťastných N ěmců - a potom už také ne . (Michael 
Schwann) 
 
-trei 
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