Městského výboru Komunistické strany Čech a Moravy v Havířově
IX. ročník

Soudružky, soudruzi, vážení sympatizanté,
současná neutěšená doba postihla samozřejmě i činnost naší strany. Museli jsme zrušit všechny své tradiční akce, nesešli jsme tedy ani 1. máje, nesejdeme se ani na našem oblíbeném Vinobraní, nemůžeme uskutečnit ani plánované členské schůze. To ale neznamená, že nebudeme dělat vůbec nic. Některé ZO vydávají pro své členy vlastní Zpravodaj, dostanete Zpravodaj
Městského výboru. Pokud máte zajímavé materiály, které by mohly zajímat nás všechny, dodávejte na MěV.
Pravidelně budeme také měnit materiály v našich vývěsních skřínkách. Určitě je zde třeba poděkovat všem, kdo se o zajištění další naší činnosti starají.
Zároveň děkujeme vám všem, kdo jste šli k volbám a odevzdali hlasy pro naše kandidáty. Rozebírat zde výsledky voleb nemá jistě smysl, určitě jsou vám známé. Snad jen se zamyslet, jestli jsme schopni v příštích volbách udělat něco víc, lépe.
Přejeme vám všem v této složité situaci hlavně pevné zdraví, neztrácejte životní optimismus.
Dodržujte všechna opatření a nařízení, i když někdy to vidíme jako dost zmatené, nedomyšlené. Uvědomme si, že s něčím podobným, jako to, co prožíváme nyní, nemáme žádné zkušenosti, že se skutečně učíme všichni. A jak víme, učený nikdo z nebe nespadl. Proto buďme trpěliví, ukáznění a místo protestování, nadávání, se snažme udělat něco hezkého, prospěšného.
Znáte to? „Než nadávat na tmu, je lépe rozžehnout aspoň malý plamínek“
Marie Kročková, členka tiskové komise

Sdělujeme: Po dobu nouzového stavu se
nemohou konat členské schůze.

Názory některých našich členů

Dobrý den.
Co se týče té volební katastrofy, tak zůstávám v klidu. Ono to je totiž jinak a má to spoustu
sladkých tajemství. Hlavně se nenechat zblbnout nějakým revolucionářem. Revoluce proběhne
a po 10 letech se zjistí, že se zas nic moc nezměnilo, akorát to stálo spoustu nevinných lidských
životů.
KSČM má heslo - S LIDMI PRO LIDI. S jakými lidmi? Co chtějí? Chtějí skutečně zespolečenštění výrobních prostředků? Až na výjimky, drtivá většina pracujících ani neví o co jde. neumí to
používat a škola je to nenaučila. Je jim fuk, že jich odírá banda asociálů, kteří moc dobře vědí
jak dlouho se dá společenská struna napínat. Taky si zákony upravili pro sebe.
(Odevzdali skutečně všichni naši členové u voleb svůj hlas?)
Velké procento lidí věří v Boha. (u nás prý asi 1/3, ale já myslím, že tak 75%) Je evidováno na
1300 Bohů, kteří konají zázraky a podle věřících to byli oni, kdo stvořili Svět. Co tu dělali před
300 miliony let, když tu rostlo uhlí a lidi tu nebyli? Není nutno se posmívat, ale vysvětlit.
To, co drží náboženství je PRAKTIKOVÁNÍ. Pan farář nebo Imám hovoří k ovečkám podprahově, v hladině alfa, a vpašuje jim do vědomí určitou informaci, která způsobí, že ještě několik dní
od kázání má ten člověk tendenci nějak se chovat. To uklidňování ty ovečky vede do kostela.
Takže kde nepůsobí ideologie naše, tam působí ta cizí. A která to je.? Věřil bys, že moc nechybělo a v roce 1993 při rozpadu republiky tu bylo ustaveno ČESKOMORAVSKÉ MARKRABSTVÍ.? V čele mělo být nějaké kníže, dvůr atd. Když se to těm zastydlým monarchistům nepovedlo, tak aspoň po vzoru Polska prosadili výraz HEJTMAN.
Piráty zvolila mládež, přihlouplí studenti a jejich prarodiče. Ale penízky získali z dotací ze západu. A co Sudeťáci a jejich pomocníci u nás? Sověti vytloukli velké procento fašounů, ale ne jejich děti. A těm se jejich geny ozvaly. a chtějí, abychom jim majetek předků zaplatili. Divíš se, že
mají tak silné odezvy v Brně? Zbytečně jsem se rozkecal.
ÚV KSČM čeká na určité společenské ozvěny, které by je vedly k naplnění hesla -"S lidmi pro
lidi" -. něco jako rána na buben. Ale to neudělají naše masmédia, která jsou pod palcem Rotschieldům, Šorošů, německým bankám atd.
Pamatuj si - nic nedávej nikomu, pokud to nechce, ať by to pro něj bylo sebelepší. Musí to chtít !
NIC SE NEDĚJE NÁHODOU. Buď to chceš ty, nebo to chce někdo jiný a ty tam figuruješ nebo
někdo jiný chce, abys to chtěl. Velká přání se lidem plní, pokud skutečně toužíš, tak do 3 dnů
podle jogínů tě to potká.
Bohužel roušky se musejí prosadit násilím, umělci a sportovci jsou bez peněz. Takže co bys
dělal v takové situaci ve funkci na ÚV?
Zdravím.
Jiří

Soudružky a soudruzi dobrý den, v posledním týdnu mám 3 zajímavé příspěvky na
kterých bych chtěl ukázat proč jsme na tom s přízní obyvatelstva tak špatně.
Příspěvek první: Parlamentní listy
Takový rozpočet nepodpoříme, vzkazuje Jiří Dolejš „Jako problematické vidí uzavření prvního
stupně základních škol, protože se někdo musí starat o děti zdravotníků. Druhý problém podle
poslance tkví v uzavření restaurací, divadel a dalších podobných institucí. Těm je podle Dolejše
třeba pomoct. Objem pomoci, kterou bude třeba poskytnout, bude podle Dolejše záviset na tom,
jak dlouho bude uzavření podniků trvat.“ Jako problém s. Dolejš označuje uzavření restauraci,
divadel a dalších podobných institucí. Já v tom problém nevidím - existuje přeci příspěvek v
nezaměstnanosti, státní sociální podpora a převedení na 60%.Tyto nástroje se uplatňují u
normálních zaměstnanců a těch se pan Dolejš nezastává? PROČ? Herci a umělci jsou buď
zaměstnanci, pak ať tedy jsou převedeni na 60%, nebo ať dostanou výpověď a pobírají
příspěvek v nezaměstnanosti. V případě, že jsou OSVČ, tak se na úřadu práce mohou
registrovat také. Problém je asi v tom, že i nejvyšší příspěvek v nezaměstnanosti je cca 16 000
Kč, což je pro ně asi málo a mnoho z nich na něj ani nedosáhne, protože se vypočítává ze
sociálního pojištění a to si pravděpodobně neplatí přiměřeně ke svému přijmu, přesto, že jezdí v
Mercedesech, Audinách a staví si krásné domy s velkými hypotékami. Auta a domy můžou
prodat a do zahraničí jezdit na „dovču“ taky nemusí, alespoň tak to staví úřad práce pro
normální lidi (nemyslím nepřizpůsobivé…).
Majitelé restaurací mají podobný problém, a mnoho z nich zaměstnává lidi za minimální mzdu,
něco jim možná dávají bokem, a něco mají ze spropitného. Ostatně kdo zdaňuje spropitné, že.
Hodně zaměstnanců dostane „padáka“, pomoz si jak můžeš. Nakonec uzavření škol, kdyby s.
Dolejš poslouchal p. Prymulu věděl by, že většina zdravotnických zaměstnanců s COVIDEM se
nakazila mimo své zaměstnání. Od koho asi - rodina (včetně těch prvňáků), hospody, obchody.
Zdravotník, který je v karanténě se s Covidem určitě nesetkal na JIPCE nebo ÁRU, protože tam
by pak nebyl v karanténě.
Příspěvek druhý: web: kscm.cz
S. Pawlas: „Vládou schválené kompenzace podnikatelům určitě pomohou, ale jen částečně. Na
postižené segmenty jsou totiž navázány další obory, se kterými vláda teď nepočítala.“
Proč se tak staráme o to jak přežijí podnikatelé, většinu kterou znám, tak zaměstnanci
nezajímají. Proč se neptáme a nestaráme o to jak přežijí zaměstnanci. Vážně si myslíte, že
mzda pekaře 15 000, obráběče 22 000, uklízečky 12 000, skladníka 18 000 je na slušné
žití? Tyto platy jsou hrubé mzdy, před zdaněním, povinnými odvody sociálního, zdravotního a
nemocenského pojištění. Nikdo z nich nedostane příspěvek na dopravu ani na desinfekci a
roušky. Asi dobře jim tak, ať chcípnou. Pamatujte si, většina podnikatelů přežije, možná že ne
tak luxusně, ale přežije.
Příspěvek třetí: web: kscm.cz S. Filip: „Chceme, aby v případě, že nebude schváleno
zrušení super-hrubé mzdy, vláda počítala s valorizací platů o dvě procenta“ Když se zruší
super-hrubá mzda, tak čím máte větší příjem, máte více čistého. jednoznačně zvýhodnění
bohatších a lépe placených vrstev. Ale co mě více zaráží, proč chce valorizovat mzdy o 2%,
když v tomto případě může vláda valorizovat jenom státní zaměstnance a na ostatní se
opět kašle. Státní zaměstnanci mají výhodu relativně stabilního místa a slušného až
výjimečného platu. Není to náhodou proto, že z těchto mezd valorizují platy poslanců? Proč
nepožadujeme zvýšení minimální mzdy, to by bylo pro všechny, ale hlavně by to pomohlo těm
nejchudším.
Tak to by bylo pro dnešek dost.KSČM nemyslí na obyčejné lidi a jejich zájmy, to je asi také
jeden z důvodů volebních propadáků. Podnikatelé nás ve velkém nikdy volit nebudou, a ty co
pobírají silně podprůměrnou až minimální mzdu, nám přebírá Babiš se svým ANO.
Zdravím Garba

17. listopad – Mezinárodní den studentstva
I když v současné době se toto datum
spojuje více s pojmem „sametová revoluce
1989“ je tento den i nadále v první řadě
Mezinárodním dnem studentstva. Stal se jím
na základě tragických událostí v tehdejším
Protektorátě Čechy a Morava v období
28.10. - 17.11.1939.
Při poklidné demonstraci k výročí vzniku
1.Československé republiky došlo v Praze
ke střetu studentů, policie a oddílů SS. Ty
zahájily střelbu nejen na výstrahu, ale i do
řad demonstrantů. Tak byl zastřelen pekařský dělník Václav Sedláček a těžce raněn student
medicíny Jan Opletal. Na následky zranění zemřel.
Studentská organizace uspořádala jeho důstojný pohřeb. Smuteční průvod prošel Prahou, rakev pak byla převezena do Lhoty u Nákla, odkud student pocházel.
Následovaly další demonstrace a protesty proti okupantům. Následky se dostavily velmi brzy.
V Berlíně se za účasti A.Hitlera konala porada, kde se rozhodlo, že studenti musí být řádně potrestáni. Hitler dokonce prohlásil, jak ho velmi mrzí, že s Čechy zacházel příliš mírně.
Následovala rozsáhlá zatýkání studentů v Praze, Brně a Příbrami. V ruzyňských kasárnách bylo
ihned popraveno devět představitelů studentských představitelů, 1 200 jich bylo převezeno do
koncentračních táborů.
V roce 1941 byl na schůzi Mezinárodní studentské rady
v Londýně přijato „Prohlášení spojeneckých studentů k 17.
listopadu.“ To vyhlásilo 17. listopad Mezinárodním dnem
studentstva . Je to jediný významný mezinárodní den, který
vznikl na základě událostí v naší zemi.
Stále by měla platit slova Opletalova přítele: „17. listopad
bude navždy dnem, kdy studentstvo celého světa uctí
památku popravených československých kolegů, ale i
dnem, kdy si znovu a znovu připomeneme ideály, za které
padli.“

A nikdy nikdo neměl a nemá právo měnit
jeho název nebo odstraňovat z kalendáře.

Marie

Bohumír Šmeral
Před 140 lety se narodil Bohumír Šmeral, významná postava našeho i mezinárodního
dělnického a komunistického hnutí
(25.10.1880 - 8.5.1941)
Český politik, novinář a publicista, představitel
československého i mezinárodního dělnického hnutí,
jeden ze zakladatelů KSČ. Povoláním právník. Od
roku 1896 činný v sociálně demokratickém hnutí, od
roku 1899 spolupracovník sociálně demokratického
tisku (Právo lidu, Akademie). Od roku 1909 člen VV
Československé sociálně demokratické strany, 1916
- 17 jako předseda. 1911 - 18 poslanec říšské rady,
1916 - 17 místopředseda Českého svazu.
Na rozdíl od většiny sociálně demokratických vůdců
hájil internacionální charakter dělnického hnutí a
vystupoval proti nacionalismu a oportunismu. Pro
rozpory s pravicovou většinou vedení sociální
demokracie odstoupil v září 1917 z vedoucích funkcí.
Jako člen Socialistické rady byl jedním z organizátorů
generální stávky 14. října 1918. V létech 1919 - 20
stál v čele marxistické levice v sociální demokracii, v
roce 1920 navštívil sovětské Rusko a setkal se s
Leninem. Usiloval o prosazení revoluční marxistickoleninské strategie a taktiky v československého
dělnickém hnutí, významně se zasloužil o založení KSČ a její vstup do Komunistické
internacionály (KI) v r. 1921.
V létech 1924 - 29 byl členem politbyra ÚV KSČ, 1920 - 29 poslancem Národního shromáždění,
1935 - 38 senátorem. Od roku 1921 byl členem výkonného výboru a 1924, 1927 - 31 prezídia
VV Komunistické internacionály. Od r. 1926 pracoval trvale v exekutivě KI a pobýval převážně
mimo území ČSR, ve 30. letech organizoval mezinárodní hnutí proti fašismu a válce a účastnil
se boje na obranu ČSR proti hitlerovské agresi.
V listopadu 1938 odjel do Moskvy, kde až do své smrti pracoval v zahraniční komisi KI a VV
Rudé pomocí a zároveň se podílel na činnosti moskevského vedení KSČ.

Čest jeho památce!

Připravil: Tomas Candulas, předseda tiskové komise

Doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc., proděkan a bývalý děkan Národohospodářské fakulty VŠE v Praze
Až přijde čas, tak si všichni vzpomeňte kdo, kde, kdy a jak, neb elity typu Fialy, Stanjury, Halíka,
gen. Pavla a dalších budou opět lhát.
Ne každý přistupuje k současné situaci v zemi odpovědně. Samozřejmě, že i mezi prostým lidem se najdou pitomci, ale daleko horší je situace u takzvaných elit a demokratů. Je docela na
pováženou, když jakýkoliv vysoce postavený politik prohlásí, že koronavir je dobrý, protože to
odnesou hlavně staří a nemocní lidé. Je doslova odporné, když politické elity zneužívají doslova
průserový stav k vedení politického boje a jejich propaganda se vlastně snaží o pád vlády v
zemi. Místo toho, aby se i elity semkly, tak o to více vedou politický a mocenský boj. Promiňte
vážení, ale toto nedělají ani prasata. Právě proto Vás vážení vyzývám, aby jste si uložili řádně
do paměti, jak se kdo choval, co činil a kdo se projevil čistě jako parazit !!!
Kdejaký Jouda si otírá svou sprostou držku o Zemana, i když ani Zeman není zrovna žádný
ideál, tak to byl právě Zeman, který se zasadil nejvíce o to, aby naši občané dostali vše potřebné proto, aby se nákaze mohli vyhnout. Zeman díky své osobnosti a stykům napravuje škody,
které naší zemi vznikly díky politické nekompetentnosti pana Schwarzenberga, Vondry, Štětiny
a naposledy pana Petříčka, který je bezesporu nejslabším a nejneschopnějším členem vlády.
Zeman s Babišem se zasloužili o to, že nám Rusko a Čína podali pomocnou ruku v těžkých
chvílích! Kde jsou prosím nyní Spojené státy a EU v čele s Německem ??? Serou na nás vážení a je to hodně vidět. Je jim jedno kdyby Češi vychcípali, ale pozor-obdobný postoj zastávají i
někteří čeští politici. Sami jistě víte, koho myslím. Oni tam svým způsobem patří všichni, kdož
háží současné vládě pouze klacky pod nohy. A že vláda dělá chyby ??? Vy jste asi všichni úplně bezchybní že ??? Pro současnou vládu je dnešní stav také novum se kterým se nikdy nesetkala a svým způsobem se také musí učit. Umíte si vůbec představit, že by nyní byl premiérem
Kalousek, či Drahoš??? Umíte si v čele země představit předsedu senátu Vystrčila nebo pana
Lásku ??? No to by to vypadalo. Myslím, že bychom všichni bez vyjímky ztenka srali. Tito lidé
umí jen kecat-nikoliv dělat a my nyní potřebujeme takové, kteří dělají a nebojí se toho. Tady už
musí jít totiž alibismus Typu Drahoše, či Lásky stranou
Pomoc nám poskytli v první řadě ti, kterými je v naší zemi opovrhováno. Měli bychom se trochu
zastydět a začervenat. Samozřejmě mluvím o Rusech a Číňanech, ale také o Vietnamské komunitě u nás. Víte-osobně jsem s Vietnamci pracoval a dobře vím, že jsou to jedni z nejpracovitějších a nejslušnějších lidí. Jsou skromní jak si my ani neumíme představit. Je jasné, že i mezi
nimi se najdou plevy, ale je jich podstatně méně, než ve společnosti ryze České. U mě mají tedy i Vietnamci palec nahoru. Jen kdyby se takto dokázala zapojit i cikánská komunita, či tolik
opěvované neziskovky jako lékaři bez hranic, či člověk v tísni nebo také nenažraná církev.
Uložte si vážení do paměti, na základě čeho zvýšila vláda schodek státního rozpočtu. Přijde
totiž čas, kdy tuto materii demoblok zneužije proti vládě a Babišovi. Je přitom zcela zjevné, že
nákaza koronavirem a její důsledky zásadním způsobem zasahují do státního rozpočtu. Je vidět, že stát nechce nechat lidi padnout na hubu, ale na straně druhé musí sakra rozvažovat,
protože ekonomika propadá a daňové příjmy státu prudce klesají a výdaje prudce rostou. Svůj
díl viny tady nese zlodějská politika ODS a ČSSD, kteří dovolili zlikvidovat a doslova rozkrást za
komunistů vytvořený systém civilní obrany. Toto vážení nejde za žádným Babišem. A že nebyly
vybaveny a připraveny nemocnice??? Těm prosím nenadávejte-ty vinu nemají. Na vině je kapitalismus jako systém, který selhal a selže znovu, protože je založen čistě na zisku a okrádání
lidí. Aby byly nemocnice připraveny, tak by musely vlastnit sklady napěchované prostředky CO
a ty byly bohužel rozkradeny, rozprodány a zničeny na základě požadavků systému. Sklad a
skladování stojí peníze a lidské síly, což kapitalismus potírá. Skladové zásoby nepřinášejí žádný zisk, ba co víc-ještě se musí z nadměrných skladových zásob platit a na to nemocnice prostředky nemají. Máte tu jasný příklad toho, co ve své prvopodstatě kapitalismus je, a že mu
pranic na lidech nezáleží. Navíc pro kapitalismus jste v roce 1989 cinkali klíčema-tak jej tedy
máte.

V životě společnosti působí takzvaný doběhový mechanismus, který většina z vás neumí pochopit. Já ano, ale vysvětloval jsem to už mnohokrát. Vím jistě, že to, co se odehrává nyní, není
zdaleka tím nejhorším, co nás čeká. A nejenom nás! Je jen málo cest, jak se zlému vyhnout, ale
jsou.
Nevěřím ani omylem, že virus je dílem přírody. Dílem je a stačí se jen ptát komu a k čemu slouží. Tato hra má vojensko - ekonomické pozadí a to mi nikdo nevymluví. Navíc mám pocit, že v
Itálii a Španělsku jde o vir čímsi vylepšený a tím pádem i účinnější. Nemohu tu nikoho přímo
obvinit, ale jsem toho názoru, že se jedná o dílo člověka, stvořené proti člověku a to se zcela
jasnými dopady. Technologie na vývoj virů máme ve světě velmi sofistikované a laboratoří bezpočet. Víme i to, kdo do vývoje takovýchto zbraní investuje největší prostředky-tak přemýšlejte.
To není o Putinovi, Rusku, Číně, Zemanovi nebo Babišovi!!
Jen doufám, že se toto svinstvo nakonec obrátí proti samotnému původci.
ČERPÁNO: 22. října iREPORTER

Připomínáme si 100 let od úmrtí Johna Reeda
(22.10.1887 - 17.10.1920)
Americký spisovatel, básník a publicista, spoluzakladatel KS USA. Absolvoval harvardskou
univerzitu. Během studií se seznámil se socialistickými myšlenkami a začal je propagovat. V
roce 1913 byl poprvé zatčen, když se stal mluvčím stávkujících v
prádelnách v New Jersey. Na podzim téhož roku se jako reportér
účastnil mexické revoluce v armádě Pancho Villy. Jeho reportáže
vyšly v knize Vzbouřené Mexiko. V První. světové válce působil jako
korespondent v Evropě. V roce 1915 se vydal na cestu po východní
Evropě společně s kanadským umělcem Boardmanem Robinsonem. V
roce 1916 byli zatčeni a několik týdnů vězněni v Chelmnu v Ruském
impériu (v dnešním Polsku). Trestu zastřelením za špionáž unikli díky
zásahu amerického velvyslance. Při pokusu o přechod do Rumunska
byli znovu zatčeni a propuštěni opět po intervenci britského
velvyslance. Zkušenosti z této cesty vedly Reeda k napsání knihy
Válka ve východní Evropě.
V srpnu 1917 odcestoval se svou manželkou Louise Bryantovou,
americkou novinářskou, spisovatelkou a komunistickou aktivistkou, do
Ruska. Byli přítomni v Petrohradě při dobývání Zimního paláce, akce,
která zahájila VŘSR. Jako nadšený přívrženec nové bolševické vlády překládal Reed její
usnesení do angličtiny a účastnil se obrany před kontrarevolucí. Průběh VŘSR zachytil v knize
Deset dní, které otřásly světem. Při cestě zpět do USA byl zatčen a po propuštění na kauci
opakovaně souzen pro pobuřování, když agitoval pro diktaturu proletariátu. V roce 1919 patřil k
zakladatelům KS Ameriky a tvůrcům jejích základních dokumentů. Řídil její tiskový orgán Hlas
práce. Před výkonem trestu za pobuřování uprchl jako topič na lodi do Švédska a odtud do
Ruska. Při cestě zpět v roce 1920 byl zatčen za pašování a po propuštění na konci června 1920
odcestoval do Moskvy a zúčastnil se II. kongresu Kominterny. Z rozhodnutí Kominterny
odcestoval v červenci na sjezd národů Východu do Baku. Po návratu v září onemocněl tyfem.
Léky nebylo možné získat z důvodu blokády sovětského Ruska a proto 17. října 1920 v Moskvě
zemřel. Pohřben byl na čestném místě u kremelské zdi.
Čest jeho památce
Připravil: Tomas Candulas, předseda tiskové komise

Sdružení nájemníků ČR informuje
Ombudsman aneb veřejný ochránce práv: co dělá a co ne?
Kancelář veřejného ochránce práv, říjen 2018 Údolní 39, 602 00 Brno, www.ochrance.cz,
informační linka každý pracovní den od 8:00 do 16:00 na tel. (+420) 542 542 888

Kdy mi může ombudsman pomoci a kdy ne? Můžeme Vám pomoci, pokud se domníváte, že
s Vámi úřady nejednají správně nebo podle práva.
Například, pokud nesouhlasíte s rozhodnutím úřadu, nelíbí se Vám postup úřadu, úřad
nejedná, ačkoliv by měl, nebyl jste přizván jako účastník řízení, úředník se k Vám chová
nevhodně a další.

Nemůžeme Vám pomoci ve Vašich soukromých sporech. Nemůžeme je ani rozhodovat,
ani Vás v nich zastupovat, a ani Vám poskytovat právní poradenství.
Například:
- ve sporech s jinými lidmi nebo firmami, jako jsou spory mezi zaměstnanci a zaměstnavateli,
spory mezi sousedy, spory s firmami (půjčky, kupní smlouvy, smlouvy o dodávkách energií,
smlouvy s poskytovateli telekomunikačních služeb), spory o vymáhání dluhu;
- ve sporech mezi uživateli a poskytovateli sociálních služeb nebo s poskytovateli zdravotních
služeb, mezi pojištěncem a poskytovatelem zdravotních služeb nebo pojišťovnou a
poskytovatelem.

Nemůžeme Vám pomoci v trestním řízení.

Můžeme Vám pomoci, pokud se domníváte, že jste diskriminováni. Bližší informace
najdete v letáku „Diskriminace“ na webu ombudsmana v sekci „Životní situace“.

Jak mám postupovat, když potřebuji advokáta pro jednání s úřadem zdarma?
1. Požádejte Českou advokátní komoru o přidělení advokáta zdarma. Žádost se podává na
formuláři, který najdete na stránkách České advokátní komory. Nabízí zvlášť formulář pro
jednotlivce (fyzické osoby) a právnické osoby.
2. Česká advokátní komora Vám přidělí advokáta, kterého zaplatí stát, zejména pokud jste
nemajetní, jste bez pravidelných příjmů nebo s příjmem na hranici životního minima a na
advokáta Vám peníze už nezbývají. Komora Vaši situaci zkoumá velmi podrobně a posuzuje
například, zda skutečně nemůžete pracovat a vydělávat či jinak získat více peněz (lidé se
zdravotním postižením, důchodci apod.), zda nemůžete něco prodat nebo pronajmout atd.
Zohledňuje i Vaše dluhy (včetně výživného) a běžné výdaje.
Posuzuje Vaše celkové příjmy a majetek i příjmy a majetek všech dalších osob žijících s Vámi
ve společné domácnosti; pokud chcete něco, co nedává smysl (nejde o „zjevně bezdůvodné
uplatňování nebo bránění práva“, například kdybyste žádali o něco zjevně protiprávního,
případně jste zmeškali lhůtu atd.); a pokud svoje právo nezneužíváte, jde o to, zda jednáte fér.
Česká advokátní komora Vám napíše, v čem Vás bude advokát zastupovat. Může určit, za
jakých podmínek! Pokud se Vaše finanční situace zlepší, například si najdete práci nebo
zdědíte majetek, musíte Českou advokátní komoru co nejdříve informovat. Česká advokátní
komora právní zastoupení zdarma zruší a advokáta si od té chvíle již dál budete platit sami.

Pokud Česká advokátní komora zjistí, že jste v žádosti uvedli nepřesné nebo nepravdivé
informace, Vaše právní zastoupení zdarma zruší a advokáta zaplatíte od začátku. Co mám
dělat, když potřebuji advokáta pro podání ústavní stížnosti? Stížnost k Ústavnímu soudu
můžete podat jen poté, co jste neuspěli nikde jinde (u úřadů ani u soudů ve všech stupních,
kam až se můžete dostat pomocí odvolání, dovolání, či kasační stížnosti), a jen pokud úřad
nebo soud porušily Vaše základní právo či svobodu (jinými chybami se Ústavní soud nemůže
zabývat). Tyto věci nejsou jednoduché, proto zákon vyžaduje, abyste u Ústavního soudu měli
advokáta.
Bližší informace najdete na stránkách Ústavního soudu Průvodce řízením o ústavní stížnosti.
Pokud chcete podat ústavní stížnost a nemáte na advokáta peníze, postupujete stejně, jako
když Českou advokátní komoru žádáte o přidělení advokáta pro jednání před úřadem (čtěte
výše na této straně).
3. Právní pomoc u soudu, pokud se soudíte nebo chcete soudit a potřebujete advokáta, ale
nemáte na něj peníze, můžete soud požádat o advokáta zdarma nebo za méně peněz.
Například se soudíte se sousedem, zaměstnavatelem, prodejcem nekvalitního zboží,
dodavatelem plynu, dopravním podnikem, s příbuznými o dědictví atd., anebo se rozvádíte a
soudíte se o děti nebo o majetek. Nebo chcete žalovat úřady, které Vám nevydaly stavební
povolení, nepřiznaly dávky v hmotné nouzi, nevydaly průkaz osoby se zdravotním postižením,
vyřadily Vás z evidence uchazečů o zaměstnání, nepřiznaly Vám invalidní či starobní důchod.
Co mám dělat, abych dostal/a u soudu advokáta za méně peněz nebo zdarma?
1. Požádejte soud, u kterého se soudíte nebo chcete soudit, o právního zástupce zdarma.
Vysvětlete soudu, že Vaše věc je právně složitá a právníka pro svoji ochranu potřebujete.
2. Soud Vám zašle k vyplnění formulář, kde podrobně uvedete své finanční a majetkové
poměry: jaké máte příjmy, kolik máte peněz, jaké máte dluhy, jaký majetek vlastníte – např.
dům, byt, auto apod. Pozor! Pokud se později zlepší Vaše situace (např. si najdete práci nebo
zdědíte peníze či majetek), soud právního zástupce zdarma zruší a dál si ho budete platit sami.
3. Soud Vám právního zástupce přidělí, pokud uzná, že se u soudu nezvládnete bránit sám a
právníka potřebujete, uzná, že peníze na právníka nemáte, a máte alespoň malou šanci, že
spor vyhrajete. To znamená například, že nežádáte o něco zjevně protiprávního nebo že jste
zjevně zmeškali lhůtu k podání žaloby (věc je tzv. promlčená) atd. Soud Vám přidělí
konkrétního právního zástupce (většinou advokáta). Pokud jste si některého vybrali a soudu to
navrhli, může Vám přidělit právě toho. Pokud to neudělá, musí Vám to v rozhodnutí vysvětlit.
Budete jej mít zdarma nebo za sníženou odměnu. ! Pokud Vám soud právního zástupce
nepřidělí, můžete se odvolat k vyššímu soudu.
4. Pokud Vám po Vašem odvolání ani vyšší soud právního zástupce nepřidělí a zároveň Vám
odmítli pomoc alespoň dva advokáti, které jste oslovili, můžete se obrátit na Českou advokátní
komoru. Uděláte to stejně, jako kdybyste žádali o určení advokáta pro jednání s úřadem [čtěte
Právní pomoc u úřadů (a Ústavního soudu)]. Navíc však musíte doložit, že Vám alespoň dva
advokáti odmítli pomoc. Další informace na webových stránkách veřejného ochránce práv.
Kancelář veřejného ochránce práv, srpen 2019 Údolní 39, 602 00 Brno, www.ochrance.cz,
informační linka každý pracovní den od 8:00 do 16:00 na tel. 542 542 888 , e-mail:
podatelna@ochrance.cz .
Bližší informace najdete i v poradnách Sdružení nájemníků ČR, v případě Havířova je
kontakt mailem na adrese son.havirov@seznam.cz, telefonní kontakt 777 810 174 nebo
723 697 356 v době od 10.00 hod. do 18.00 hod. v pracovních dnech, pravidelný osobní kontakt
po domluvě každý 2. a 4. pracovní čtvrtek od 16.30 hod. do 18.00 hod. na adrese Palackého 2,
Havířov-Město.
Ing. Karel Žák, poradce pro oblast bytové problematiky – Sdružení nájemníků ČR a Rady seniorů ČR

125 let od narození Ludvíka Svobody
Ludvík Svoboda, 25. listopadu 1895 – 20. září 1979 ) byl
československý účastník 1. a 2. odboje, politik a v letech 1968–
1975 sedmý prezident Československa.
Během druhé světové války vedl jako brigádní generál
1. československý armádní sbor na východní frontě ve spolupráci
s Rudou armádou Sovětského svazu.
Po osvobození Československa byl v letech 1945 až 1950
ministrem národní obrany. Po dlouhých letech v ústraní byl v roce
1968 zvolen prezidentem Československé socialistické republiky.
Jeho druhé funkční období bylo de facto ze zdravotních důvodů
předčasně ukončeno v roce 1975 na základě pro tento účel
přijatého ústavního zákona č. 50/1975 Sb.

NA CO VZPOMENEME V LISTOPADU :
2.11. : Památka zesnulých
7.11.: Výročí VŘSR

1917

9.11.: Mezinárodní den boje proti fašismu
10.11.: Úmrtí národního hrdiny Jana Švermy
17.11.: Mezinárodní den studentstva

1944
od 1941

20.11.: Světový den dětí
23.11.: Narození Kl. Gottwalda

1896

25.11.: Narození Ludvíka Svobody

1895
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