
 
 

 
 

 
 

Městského výboru Komunistické strany Čech a Moravy v Havířově 
IX. ro čník 

 
 
 

 

VOLBY 2. – 3. ŘÍJNA 2020 
 

DĚKUJEME ZA VAŠE HLASY 

 

Volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje skončily, ale výsledky nejsou 
dle našich představ. Opravdu jsme všichni byli volit a volili jsme KSČM č.63? 

Máme co zlepšovat. Pro informaci uvádíme na dalších stránkách výsledky 
v celém kraji i jak jsme dopadli ve městě Havířově. 

Bohužel výsledek krajských voleb potvrdil dramatickou situaci ve které se KSČM už delší dobu nachází. 
Ztráta mandátů je obrovská a jejich opětovný zisk bude velmi těžký. 

Příští rok nás čekají parlamentní volby. Budeme vůbec schopní splnit 5% hranici ke vstupu do 
parlamentu? Pravice se už nyní raduje že budeme následovat naše kolegy - soudruhy z KS Slovenska -  k 
mimoparlamentní činnosti. 

Tady je evidentně vidět že tzv. toleranční patent, díky kterému existuje současná vláda, nefunguje a navíc 
nás jako stranu značně poškozuje. Mnozí sympatizanti, ale i členové, nás díky této toleranci buržoazní 
vlády opustili. Pracující ztratili víru v KSČM, která jako jediná plnila antikapitalistickou a protestní roli. 
Podporou jednoho z největších kapitalistů v naši republice, Andreje Babiše, jsme v očích pracujících 
ztratili důvěryhodnost. 

 Když se podíváme na kandidátní listiny ke krajským volbám, ve většině případu byly složeny chybně a 
postrádaly zdravý mix. Dělníky a ostatní pracující jsme těžko hledali v první polovině listin. Skutečný 
komunista spolu s dělníky prožívá všechny těžkosti a deprivace kapitalismu. Obrazně řečeno, skutečný 
komunista jí s dělníky z jednoho talíře. Ale pokud je člen strany odříznut od obyčejných lidí, je 
nepravděpodobné, že dosáhne své důvěry. To zejména platí pro některé kandidující a lídry různých 
kandidátek umístěných v první linií. 

V listopadu nás čeká velmi důležitý sjezd, který rozhodne o dalším směřování strany. Vyzýváme proto 
všechny delegáty sjezdu, aby zvolili takové vedení strany, které bude sjednocovat členskou základnu, 
hájit práva pracujících lidí, otevřeně a tvrdě bojovat proti kapitalistickému vykořisťovaní a dělat vše 
proto, aby slovo komunistická nebylo jen přívěškem v názvu strany. Vraťme KSČM komunistický 
charakter. 

Tomas Candulas: předseda tiskové komise. 



Kraj: Moravskoslezský kraj  

Okrsky  Počet 
volených 
členů celkem zpr. v % 

Voliči 
v seznamu 

Vydané 
obálky 

Volební 
účast v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy 

% platných 
hlasů 

65 1 305 1 305 100,00 978 497 320 099 32,71 319 692 315 242 98,61 
 

Kandidátní listina Platné hlasy  
číslo název celkem v % pořadí 

5 Demokratická strana zelených 2 136 0,67  

12 KDU-ČSL 30 190 9,57 4 

14 Morav. a Slez. pirátská strana 1 773 0,56  

16 Svoboda a př. demokracie (SPD) 24 235 7,68 5 

19 Česká pirátská strana 37 413 11,86 3 

22 Moravané 663 0,21  

28 VOK - Volba pro kraj 2 098 0,66  

29 Koalice ODS a TOP 09 43 637 13,84 2 

37 Jednotní 764 0,24  

38 Dělnic.str.sociální spravedl. 640 0,20  

45 Česká str.sociálně demokrat. 21 927 6,95 6 

50 ANO 2011 95 339 30,24 1 

54 Koalice STAN, Zelení, NEZ 13 575 4,30  

57 Koalice ODA, Hlas, SNK ED 1 778 0,56  

63 Komunistická str.Čech a 
Moravy 

18 577 5,89 7 

67 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 392 0,12  

70 Trikolóra hnutí občanů 8 751 2,77  

79 Aletrnativa pro nez.kand.2020 2 656 0,84  

81 Starostové pro kraj 7 966 2,52  

82 ROZUMNÍ - Petr Hannig 732 0,23  

 

Počty mandátů - Moravskoslezský kraj 

Strana 2016 2020 rozdíl 
ANO 22 24 +2 
Koalice ODS a TOP 09 0 10 +10 
Česká pirátská strana 0 9 +9 
KDU-ČSL 8 7 -1 
Svoboda a př. demokracie (SPD) 0 6 +6 
ČSSD 14 5 -9 
KSČM 9 4 -5 
 
 
 
 
 



Kraj: Moravskoslezský kraj - Obec: Havířov 
Okrsky 

celkem zpr. v % 
Voliči 

v seznamu 
Vydané 
obálky 

Volební 
účast v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy 

% platných 
hlasů 

79 79 100,00 60 010 17 641 29,40 17 628 17 440 98,93 
 

Kandidátní listina Platné hlasy  
číslo název celkem v % pořadí 

5 Demokratická strana zelených 123 0,70  

12 KDU-ČSL 1 263 7,24 7 

14 Morav. a Slez. pirátská strana 115 0,65  

16 Svoboda a př. demokracie (SPD) 1 592 9,12 4 

19 Česká pirátská strana 2 052     11,76 2 

22 Moravané 23 0,13  

28 VOK - Volba pro kraj 77 0,44  

29 Koalice ODS a TOP 09 1 700 9,74 3 

37 Jednotní 21 0,12  

38 Dělnic.str.sociální spravedl. 45 0,25  

45 Česká str.sociálně demokrat. 1 296 7,43 6 

50 ANO 2011 6 197 35,53 1 

54 Koalice STAN, Zelení, NEZ 773 4,43 8 

57 Koalice ODA, Hlas, SNK ED 28 0,16  

63 Komunistická str.Čech a Moravy 1 326 7,60 5 
67 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 24 0,13  

70 Trikolóra hnutí občanů 475 2,72  

79 Aletrnativa pro nez.kand.2020 76 0,43  

81 Starostové pro kraj 187 1,07  

82 ROZUMNÍ - Petr Hannig 47 0,26  
 
Zvolení zastupitelé Moravskoslezského kraje za KSČM 

Kandidát Přednostní 
hlasy 

poř. 
číslo 

příjmení, jméno, tituly věk abs. v % 

1 Babka Josef JUDr. 64 112 8,44 

2 Hajdušík Miroslav Ing. MBA 36 69 5,20 

3 Grosová Alena Mgr. 56 15 1,13 

4 Strachoň Ivan Ing. 47 16 1,20 

 
Výsledky kandidátů KSČM Havířov 
9 Pohludková Jana 59 114 8,59 

20 Fikáčková Markéta 22 174 13,12 

47 Žák Karel Ing. 68 103 7,76 

56 Ryšánková Dosedělová Soňa 52 64 4,82 

 

 



 
Aktuální informace ze zastupitelstva dne 21.9.2020 
 
Po prázdninách se zasedání zastupitelstva města Havířova konalo tradičně v 15 hodin a opět v 
bezpečnostním režimu. I přesto, že bodů na programu nebylo málo, celkem 59, jednání 
probíhalo svižným tempem.  
 
K bodu nabídky prodeje pozemků městu na území Šumbark od Tenisového klubu Havířov 
vystoupil náš zastupitel Eduard Heczko  s připomínkou,že tyto pozemky jsou pro město zcela 
nepoužitelné, což ve svém stanovisku v důvodové zprávě konstatovaly i odbory komunálních 
služeb a životního prostředí. Proto navrhl v souladu s těmito stanovisky změnu usnesení a to ze 
schválit na neschválit. Náš protinávrh však p řijat nebyl .  
 
Nebylo by to Havířovské zastupitelstvo, kdyby se opět nedostal na pořad jednání  Zámek, který 
si už několik let všichni přehazují jako horký brambor. Tentokrát se jednalo o vynětí majetku z 
hospodaření příspěvkové organizace SSRZ a vrácení do správy města. Opět k tomu vystoupil 
náš zastupitel Eduard Heczko :“Zámek již delší dobu neslouží k p ůvodnímu ú čelu a to je 
ubytovací a pohostinská činnost. Na minulém zastupitelstvu jsem se dotazoval  na 
usnesení Rady m ěsta, která vyhlásila zám ěr jeho pronájmu. A dne 14. 7. jsem dostal 
odpov ěď, že  o pronájem projevil zájem jediný zájemce pan Richard Zelina. A ptám se, od 
kdy bude zámek pronajat a za jakých podmínek, jak b ude využíván? Co bude p ředmětem 
nájmu, jaká bude jeho výše a zda na zámku z ůstane ob řadní síň? A také jaké budou 
vzájemné povinnosti nájemce a m ěsta. Vy budete asi tvrdit, že to je obchodní tajems tví, 
ale protože to je majetek m ěsta, m ěli bychom to v ědět.“ Na to jsme dostali odpověď od 
primátora Josefa Bělici (ANO), že jednání stále probíhají a slíbil, že dostaneme písemnou 
odpověď.  
 
Dalším bodem bylo poskytnutí investi čních dotací tenisovým klub ům na spolufinancování 
výstavby nových tenisových hal významně dotovaných z ministerstva školství. Konkrétně se 
jednalo o žádosti Tenisového klubu Havířov a Tennis Hill,  kdy investiční dotace města je ve 
výší  6 353 298 Kč u Tenisového klubu Havířov a u Tennis Hill ve výši 6 000 000 Kč. K tomu 
opět vystoupil Eduard Heczko , udivil ho rozdílný procentní podíl ve výši dotace města a 
spolufinancování z vlastních zdrojů žadatelů, na celkových nákladech projektů. U Tenisového 
klubu to je 30 % dotace města a 2 % z vlastních zdrojů a u Tenis Hill 19 % dotace města a 14 
% z vlastních zdrojů Na to se nám dostala op ět stru čná odpov ěď od radního pro sport 
Daniela Vachtar číka (HpH), že odpoví písemn ě. Náš zastupitel se nenechal odbýt a apeloval 
na to, že tyto otázky jsou důležité pro rozhodování, jak se bude na dnešním jednání hlasovat. 
Daniel Vachtarčík to pak odůvodnil, že to zapadá do konceptu akčního plánu rozvoje sportu do 
roku 2025 a že o kolik si požádali to je jim navrženo ke schválení. Eduard Heczko namítl, že se 
jedná o nerovnoměrný přístup k jednotlivým žadatelům a podle toho bude hlasovat. Pan radní 
ještě doplnil, že tyto haly budou ve městě a nikdo nám je nevezme. Když se Heczko ješt ě 
jednou p řihlásil do diskuze k tomu, aby k projednávanému bod u mohl ješt ě něco dodat, 
nebylo mu to umožn ěno a muselo prob ěhnout hlasování jestli m ůže vystoupit . Asi vás 
nepřekvapí, že op ět byla koalice proti. Cht ěl pouze reagovat na to, že m ěstu to skute čně 
nikdo nevezme, protože ani nebudou majetkem m ěsta . 
 
K poslednímu bodu „Investi ční akce instalace mobilního kluzišt ě“  se vyjádřil Eduard Heczko 
takto: „Určitě máme s financováním problémy. Za sou časné situace pandemie Covid-19, 
kdy už víme, že ke konci srpna v p říjmech m ěsta je da ňový výpadek  87 milion ů korun 
(částečně kompenzovaný státem ve výši 80 mil K č), a že tento výpadek do konce roku 
bude ješt ě vyšší a i v p říštím roce bude pokra čovat. Město by m ělo začít šet řit. Některé 
zbytné výdaje, ke kterým ur čitě patří i mobilní kluzišt ě, by se m ěly omezit nebo zastavit a 
počkat s jejich realizací do lepších časů. Konkrétn ě u toho kluzišt ě si myslíme, že rok 



nebo dva by to mohlo po čkat a pak by se to mohlo realizovat. Navrhuji po řízení kluzišt ě 
neschválit a to i proto, že se s ním pojí další pro vozní náklady.“  Náš protinávrh neprošel. 
 
V interpelacích  vystoupili tentokrát jen tři občané. Velice kriticky proti panu primátorovi 
vystoupil pan Hanák ze Životic , kdy přesně dokladoval nepravdu v odpov ědi pana 
primátora na jejich interpelaci na minulém zastupit elstvu. V odpov ědi bylo, že od ob čanů 
Životic nedostal žádnou žádost (týkala se obchvatu Havířova) a pan Hanák doložil 
převzetí žádosti na podateln ě města a jak tato žádost putovala p řes jednotlivé pracovníky 
magistrátu m ěsta až do porady vedení. Co si o tom myslet, nechám e na vás . 
 
Co říci závěrem? Dva poznatky. První: Ať je pandemie nebo ne, současné vedení města utrácí 
plnými hrstmi bez ohledu na současnou zhoršující se finanční situaci. A druhý: Poslední 
zastupitelstvo ukázalo, že kromě komunistů v současném Zastupitelstvu není žádná opozice. 
 
Markéta Fikáčková, zastupitelka 
Eduard Heczko, zastupitel 
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POZOR: NUTNO RESPEKTOVAT NAŘÍZENÍ V RÁMCI OPATŘENÍ  NOUZOVÉHO STAVU. 

 
 
 
 
 



 
 

Oto Synek – jedna z nejvýznamnějších 
postav komunistického hnutí v 
Československu (22. 9. 1900 - 29. 9. 1941) 
 
Ve 20. letech funkcionář Československého. Komunistického svazu 
mládeže, 1929 - 1938 člen ÚV KSČ, 1929 - 1931 politbyra ÚV KSČ, 
1933 - 1935 krajský tajemník KSČ v Praze, 1935 - 1938 v Plzni; 1935 - 
1938 poslanec Národního shromáždění, 1938 - 1941 člen a posléze 
organizační tajemník I. ilegálního ÚV KSČ. 

V r. 1941 byl zatčen gestapem a popraven-umučen ihned po příchodu 
Heydricha do Prahy. Po celou cestu na smrt zpíval Internacionálu a gestapáci snažili se ho 
umlčet bodáky. Když ho přivezli do krematoria, byl zbrocen krví z desítek bodných ran, ale 
dosud žil. Gestapáci nařídili, aby byl živý hozen do spalovací pece. Jeho popel i popel 
soudruhů, kteří s ním sdíleli poslední cestu, bylo nařízeno rozmetat, ale pracovníci krematoria 
jej tajně uchovávali po celou dobu okupace - na paměť hrdinství, které jimi otřáslo a před nímž 
se skláněli. 

Bratr Oto Synka Viktor Synek (1903 - 1942) byl rovněž ve 20. letech činný v ČS. Komsomolu, v 
létech. 1930 – 1938,  pak v Rudých odborech, v létech. 1938 - 1941 byl členem I. ilegálního ÚV 
KSČ a v r. 1941 byl, stejně jako jeho bratr, zatčen gestapem a 1942 popraven. 

Čest jeho památce! 

Zpracoval: Tomas Candulas 

 

Antikomunismus - Hlásná trouba buržoazie 
Idea komunistu, o možnosti vybudovat skutečně spravedlivý svět bez vykořisťování člověka 
člověkem je dnešní režimní propagandou označována za nereálnou, a to se zřetelem ke 
svrchovanosti hodnoty svobody, byť se jí dostává v dnešní době zejména jen těm vyvoleným. Z 
toho se vyvozuje,že komunismus je „zásadně nepřijatelný“, neboť se ,,příčí lidské přirozenosti". 
Tato výchozí pozice je pak základem antikomunismu. 

Antikomunismus je formou extremismu a v některých případech hraničí s fanatismem. Je 
využíván účelově a má vytvořit obecněji přijímaný symbol společenského zla. Antikomunisté 
mají snahu přehodnotit i děje hluboko do minulosti. V kapitalistických státech vzniklo celé 
odvětví antikomunismu,desítky a stovky speciálních instituci vyvíjejí různé metody vyvrácení 
komunistických myšlenek, psali se a píší se argumenty, které mají v očích pracujících lidi 
poškozovat komunismus. Zvláštní pozornost se věnuje mladé generaci v oblasti školství. 
Dějepisné učebnice většinou nevedou žáky a studenty k uvažování, ale dávají jim jednoduché 
modely myšlení. K těm patří zneužívání pojmů svoboda, humanita, demokracie, lidská práva 
atd. na straně jedné, a totalita, diktatura, nesvoboda a násilí, ztělesňované hlavně komunisty, 
na straně druhé. V ČR školní výuku aktivně a systematicky ovlivňují také antikomunistické 
projekty jako např. USTR, ale i konfederace politických vězňů, člověka v tísni a dalších. 
Zneužívají otevřeně také oblast kultury a umění. 

Antikomunismus má chránit obnovu kapitalismu a využít všech prostředků, které zabrání 
protivníkům v úspěchu. Proto se dělá vše pro to, aby se společnost od své minulosti oddělila co 
nejtlustší čarou. Antikomunistům dobře posloužila metoda srovnávání a analogií. Pomoci této 
metody je srovnáván a ztotožňován komunismus a fašismus ( nacismus ). 

 



Opravdu existuje rovnítko mezi komunismem a fašisme m? 
Podle usnesení EP ze září loňského roku o takzvaném Zachování evropské paměti ano, podle 
nás komunistu, vlastenců a logicky uvažujícími lidi, nikoliv. 

Komunisté a fašisté představují naprosto protichůdné, vylučující se pozice. jsou také 
nesmiřitelnými protivníky, úhlavními nepřáteli. Jejích „podobnost“ se nejčastěji odvozuje z toho, 
že obě tato hnutí, obě ideologie a politiky jsou ,,totalitní". Toto srovnávání je nehorázné a 
předkládá se veřejnosti bez jakéhokoli bližšího vysvětlení. 

Zásadní rozdíl mezi komunismem a fašismem je právě v tom, že komunisté jsou přesvědčenými 
důslednými bojovníky proti nespravedlivému společenskému uspořádání, které dnes ztělesňuje 
kapitalismus. Fašismus navenek vystupuje jako antikapitalistický, přitom je vlastním produktem 
kapitalismu. Komunisté vycházejí z dědictví Velké francouzské revoluce, z osvícenství, z 
racionalismu. Fašisté se hlásí k iracionalismu, významnou roli u nich hraje estetické myšlení, 
jimž omračují masy. Komunisté zdůrazňují rovné možnosti pro všechny lidi bez rozdílu, rovnost, 
nevměšování, respektování suverenity a solidaritu mezi národy. Fašisté rovnost rozhodně 
odmítají, vycházejí z nerovnosti, zpochybňují moudrost i soudnost obyčejných lidí, prosazují 
nerovnost lidí, ras a národů, kult výjimečných jedinců, národů a ras. Vyžadují absolutní 
podřízenost, zájmy, svobody a práva každého člověka podřizují zájmům vyvolených, vůdcům a 
jejich politické vůli. 

Komunisté vycházejí z potřeb a zájmů sociálních skupin, tříd a vrstev. Snaží se vtáhnout co 
nejširší lidové vrstvy do zápasu o jejich vlastní sebe osvobození. Pomáhají při uvědomování a 
organizování dělnického, národněosvobozeneckého mírového hnutí. Podporují je, ale nikdy 
nemohli byt právem obvinění z podpory vývozu revoluce či z terorismu. Fašisté napadají vše, co 
zakládá kolektivní spoluprací a solidaritu na úctě k samostatné lidské bytosti. Usiluji o 
maximální ovládnutí lidí prostřednictvím vzájemného boje vyšších a nižších ras, panujících a 
podřízených národů, přežití nejsilnějších a nejschopnějších. Proti odpůrcům otevřeně 
ospravedlňují právo použít i nejkrutější prostředky. Snaží se dosáhnout maximálního účinku 
represí doma i v zahraničí. 

Komunisté zdůrazňují právo revoluce se bránit a nevyhnuli se přitom krajnostem. Fašisté hlásají 
nejen nutnost a prospěšnost válek jako „nezměnitelného zákona života“, jako prostředku 
kultivace a mravní obrody vyvolené rasy či národa a účinný nástroj územní expanze a ovládnutí 
světa. V síle spatřují dobro, ve slabosti zlo. Slabými opovrhují. 

Komunistické hnutí a socialistické země patřily k nejvýznamnějším bojovníkům proti 
kolonialismu, rasismu, za národní osvobození. Všude ve světě podněcovaly snahy o větší 
sociální spravedlnost. Socialistické země šly nevyzkoušenou cestou revolučního zakládání 
procesů emancipace všech lidí a i tu se dopustily vážných chyb. Politika fašistů je celkově, 
totálně destruktivní, neexistuje jediný příklad toho, že by bojovali za věc lidské svobody, 
sociálního osvobození. 

Komunisté zápasili o vnitrostranickou demokracii a přes řadu problémů a omezení hledali 
způsoby jak rozšířit reálnou demokratickou účast pro všechny občany země. Fašisté 
nediskutovali, dávali přednost slepé poslušnosti a vojáckým činům, ale ani hysterický 
Totaleinsatz neodvrátil jejich totální porážku. Fašisté komunisty přímo zuřivě nenáviděli a krutě 
je pronásledovali. 

Klíčovým závěrem tudíž je, že komunisté jsou svou základní pozicí na naprostém protipólu 
kapitalismu. Jsou tím i naprostým protipólem fašismu a nemají s jeho ideologií a politikou nic 
společného. Proto dnešní módní snaha buržoazních politiku a 
historikům sloužícím stávajícímu režimu, stavět na stejnou úroveň komunismus a fašismus 
(nacismus) je ve skutečnosti morální i historický nesmysl. 

 
Tomas Candulas 
člen MěV KSČM Havířov 



 V letošním roce nabízíme tyto okruhy 
přednášek: 

  

1. téma :  
Spotřebitelské praktikum! problematika nedostatečné orientace v oblastech spadajících do 
spotřebitelského práva může vést ke značným problémům, finančním ztrátám a ztěžují už tak 
poměrně náročný život seniorů nebo zdravotně postižené osoby. Dlouhodobým řešením tohoto 
problému je prohloubení znalostí a orientace ve spotřebitelské oblasti. Obsahem semináře je 
informace o základních právech spotřebitelů v každodenních obchodních vztazích, o 
uplatňování práv z vad zboží a služeb, reklamačním řízení a jeho správném průběhu, dalších 
povinnostech prodávajících dle Zákona o ochraně spotřebitele, o zvláštních právech 
spotřebitele v případě uzavírání smluv na dálku či mimo obchodní prostory, mimosoudním 
řešení případných sporů. 
 
2. téma :  
Senioři braňte se! seminář se zaměřuje na ochranu seniorů před specifickými druhy 
protiprávního jednání, spočívajících v uplatňování nekalých a podvodných praktik ze strany 
prodejců či zprostředkovatelů vůči této zranitelné skupině spotřebitelů. Spojení manipulativního 
jednání ze strany prodejců a důvěřivosti seniorů umožňuje celou řadu podvodů a nekalých 
jednání. Pachatelé zneužívají přirozených handicapů stáří a využívají vůči seniorům stále 
agresivnější formy jednání. Seminář jeho účastníky seznámení s manipulačními technikami, 
aktuálně nejčastěji používanými nekalými praktikami a účinnou obranou proti nim. 
 
3. téma:   
Vyznejte se ve svém vyúčtování! problematika nákladů na bydlení, smlouvy o dodávkách 
energií. Neznalost problematiky zvyšuje riziko uzavření nevýhodné smlouvy s podomním 
prodejcem, či nevýhodných přihlášek do aukcí a zprostředkovatelských smluv, plných 
mocí...,což dokazuje konstantní nárůst dotazů souvisejících se změnou dodavatele. Účastníci 
budou seznámeni také s problematikou rozúčtování a vyúčtování také dalších služeb spojených 
s bydlením (náklady na vodu, teplo...). 
 
 4. téma: 
 Rodinný rozpočet! V rámci této přednášky se zaměříme na problematiku rodinného rozpočtu 
seniorských domácností, tedy na příjmové i výdajové položky rozpočtů seniorských domácností. 
Lektor účastníky vzdělávání nejen provede jednotlivými kroky sestavování rozpočtu, ale na 
rozdíl od jiných návodů se podrobněji zastaví u jednotlivých položek, jejich podstatu vysvětlí, 
nastíní možnosti i limity snížení jednotlivých výdajových položek. Důraz budeme klást na 
položky typické pro rozpočty seniorských domácností. Velkou pozornost budeme např. věnovat 
položkám souvisejících s potravinami, s bydlením, energiemi či nákupem léků... Díky našim 
zkušenostem z poradenské činnosti zařadíme také určitá varování před konkrétním jednáním, 
které může mít negativní vliv na vyváženost rozpočtu v budoucnu, jako je uzavírání úvěrových 
smluv, převzetí ručitelského závazku, neuvážená změna dodavatele energií… 
  
 KRÁSNÝ DEN PŘEJE 
 
Marcela Reichlová, Sdružení obrany spot řebitel ů Moravy a Slezska  

předsedkyně  

 



28.10.1918 – Vznik samostatného 
ČESKOSLOVENSKA  

  

 Dnes si připomínáme nejdůležitější státní svátek, 
v kterém si připomínáme zejména to, že novodobá 
národní svoboda a státní svrchovanost nejsou zdaleka 
samozřejmostí, ale že byly těžce vybojovány, a tisíce 
Čechů a Slováků za to, že dnes žijeme ve vlastním 
samostatném státě, zaplatilo cenu nejvyšší – svůj život. 

Současně si tím také připomínáme celý národnostně 
osvobozenecký zápas Čechů za svou samostatnost, 

kterou jsme ztratili po bitvě na Bílé hoře 8. listopadu 1620. Tehdy byly poráženy 
armády českých stavů dvěma katolickými armádami: armádou Katolické ligy a 
císařskou armádou Svaté říše římské národa německého. Porážka českých vojsk 
na Bílé hoře zpečetila osud českého stavovského povstání a na dalších takřka 
300 let rozhodujícím způsobem ovlivnila osud českého státu. Tato ztracená státní 
a národní samostatnost byla obnovena až po první světové válce, kdy Češi a 
Slováci stáli na straně vítězných dohodových mocností, na jejichž vítězství se 
podílely Československé legie. Tento celoevropský zápas nakonec vyústil v 
obnovení naší novodobé státnosti v podobě společné Republiky Československé 
28. října 1918. To, že naše národní existence a státní samostatnost nebyla a není 
samozřejmostí, si uvědomíme, když se podíváme do historie. 

Podle plánů rakousko-německé válečné politické reprezentace z dubna 1915 měl 
být v případě válečného vítězství centrálních mocností český národ totálně 
germanizován, tedy likvidován. 

Podruhé tomu mělo být po skončení druhé světové války, pro nacismus vítězné. 
Té první genocidě zabránilo vítězství Dohody, na němž participovaly čs. legie, té 
druhé vítězství antinacistické koalice s velevýznamnou účastí SSSR a s 
participací českého a slovenského domácího a zahraničního odboje na západní, 
africké, zejména pak východní frontě. Tradice 28. října se takto nerozlučně prolíná 
s tradicí dvou odbojů – 1914-1918 a 1939-1945, jejichž smyslem a dosaženým 
cílem bylo zabránit genocidě obou bratrských národů, českého a slovenského, a 
zabezpečit nezávislost a prosperitu, pokud možno v mírových, demokratických, 
národně i sociálně, pro všechny vrstvy obyvatelstva. 

Nejlépe je dát slovo našemu prvnímu prezidentovi T. G. Masarykovi. Z poselství 
Národnímu shromáždění předneseného T. G. Masarykem dne 20. 12. 1918: 

 



„Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na 
hlavy naše uvaleného, vláda věcí Tvých k Tobě zase se 
navrátí, ó lide český, a pro tuto naději Tebe dědicem činím 
všeho toho, co jsem po předcích svých byla zdědila a přes 
těžké a nesnadné časy přechovala, nýbrž i v čemkoli 
dobrém skrze práci synů mých a požehnání Boží, rozhojnění 
jsem přijala, to všecko Tobě odkazuji“… 

Proroctví – modlitba Komenského vyplnila se doslova; náš 
národ je svobodný a nezávislý a vstupuje vážen a podepřen 
všeobecnou sympatií do společnosti národů. …My, Čechové 

a Slováci, nemohli jsme v tomto světovém boji stát stranou… 

Vybudování našeho státu a jeho udržení proti německému náporu na východ, 
naše reformace a její ideály, naše utrpení protireformačního násilí, způsobené 
Habsburky, zneužívajícími náboženství pro své nízké hmotné cíle, a naše 
probuzení, vedené ideou humanity, a vyplývající z ní demokracie – osud našeho 
národa přímo logicky je spjat se Západem, a jeho moderní demokracií.  

Bismarck řekl, že ten, kdo je pánem Čech, je pánem Evropy. Označil takto svým 
způsobem zvláštní světové postavení našeho národa. Jsme nejzápadnější 
slovanská větev ve středu Evropy a odolali jsme poněmčovacímu náporu Němců 
na východ. Dnešní vítězství umožnila nám naše národní houževnatost a k tomu 
země od přírody bohatá. Naše vítězství je také vítězstvím ostatních malých 
národů, ohrožených Rakouskem a Německem. 

Světové i naše poměry vyžadují pronikavé sociální reformy; demokratická rovnost 
vylučuje všeliké vykořisťování, panství třídní. 

Velké oběti na životech a statcích nevyšly nadarmo. Dosáhli jsme svého cíle. Teď 
se vynasnažíme, abychom si ho navždy zabezpečili…“ 

Ať nám dnes tato slova mohou znít příliš „vzdáleně“ a „nemoderně“, či až 
„šovinisticky“, pamatujme, že to byly skutečné pocity a skutečné ideje, které stáli 
v pozadí obnovené samostatnosti. Více než kdy jindy jsou pro nás aktuální jiná 
slova TGM: 

„Byl jsem čtyřikrát zvolen prezidentem naší republiky. Snad mi to dává legitimaci, 
abych vás prosil, abyste při správ ě státu pamatovali na to, že státy se udržují 
těmi ideály, z nichž se zrodily.  Sám jsem si toho byl vždy vědom. Budu se na 
vás dívat, jak to vedete.“ 

Převzato z časopisu Vědomí národa. 

 
 
 



Na co v říjnu vzpomeneme 
    
  1.10.    MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ (OD ROKU 1991) 
  5.10.    MEZINÁRODNÍ DEN UČITELŮ 
  9.10.    SVĚTOVÝ DEN POŠTY 
11.10.    ÚMRTÍ JANA ŽIŽKY 
28.10.    DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU 
 

 
 
 
 

 
SETK Á N Í  J U B IL A N TŮ  

 
  

VV  ppoonndděěllíí  1144..  zzáářříí  22002200  ssee  
uusskkuutteeččnniilloo  sseettkkáánníí  ččlleennůů,,kktteeřříí  ddoo  
kkoommuunniissttiicckkéé  ssttrraannyy  vvssttoouuppiillii  ppřřeedd  5500    
aa  6600  lleettyy..  TToottoo  sseettkkáánníí  jjiižž  řřaadduu  lleett  
ppoořřááddáá  MMěěVV  KKSSČČMM..  VVáážžeenníí  jjuubbiillaannttii  
ppřřiijjaallii  bbllaahhooppřřáánníí  aa  ppaamměěttnníí  lliisstt  oodd  

mmííssttooppřřeeddsseeddůů  MMěěVV  aa  ppřřeeddsseeddyy  kklluubbuu  
zzaassttuuppiitteellůů..  PPřřii  vveellmmii  hheezzkkéé  nneeffoorrmmáállnníí  bbeesseedděě  
ssee  ppřřííttoommnníí  ddoozzvvěědděěllii,,  pprroočč  aa  jjaakk  vvssttuuppoovvaallii  nnaaššii  
ssoouuddrruuzzii  ddoo  kkoommuunniissttiicckkéé  ssttrraannyy  aa  mmnnoohhoo  
ddaallššíícchh  zzaajjíímmaavvýýcchh  zzáážžiittkkůů,,  jjaakk  zz  jjeejjiicchh  oossoobbnnííhhoo  
ttaakk  ii  zz  pprraaccoovvnnííhhoo  žžiivvoottaa..  
  

VVllaaddiimmíírr  SSllíížžeekk,,  mmííssttooppřřeeddsseeddaa  MMěěVV  KKSSČČMM  
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