
 
 

 
 

 
 

Městského výboru Komunistické strany Čech a Moravy v Havířově 
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      KKrráássnnéé  pprroožžiittíí  

              vváánnooččnníícchh  ssvvááttkkůů  

  vv  kkrruuhhuu  rrooddiinnyy  aa  bbllíízzkkýýcchh  

                    aa  vvššee  nneejjlleeppššíí    

                        vv  rrooccee  22002211  

        ppřřeejjee  MMěěssttsskkýý  vvýýbboorr    

                KKSSČČMM  HHaavvíířřoovv   

 

 

Soudružky, soudruzi, vážení sympatizanté, 

i v této pro nás nepříznivé době přicházejí vánoční svátky a Nový rok 
2021. Jménem Městského výboru KSČM Vám přejeme krásné pokojné 
prožití svátků v rodinném kruhu a do nového roku hlavně zdraví, pevné 
nervy a pohodu.  Tak nashledanou v lepších časech. 

 

  



  
 
 Blíží se Vánoce, 
 tož zpomal svůj krok 
 a ohlédni se na mizející rok. 
 V klidu zvaž, jaký byl, 
 co všechno Ti vzal, ale 
 hlavně zvaž, čím Tě obohatil, 
 co dobrého Ti dal. 
 Vše dobré, ale i to zlé 
 jde v novém roce zúročit, 
 jen pevnou vůli mít 
 a správnou  nohou vykročit ……. 

  

Opět utekl jeden rok, sice dost zvláštní a ne moc šťastný, ale ať tak nebo tak, opět jsou zde 
Vánoce, svátky, na které se vždy těší malí i velcí. Ale je to také čas, kdy hodnotíme, co se nám 
v tom končícím roce podařilo nebo nepodařilo.  

Jako všechno změnila covidová epidemie i činnost naší strany. Členské schůze se konaly jen 
v několika  měsících – většinou 3 - 4krát místo plánovaných deseti, na společenských akcích 
jsme se sejít nemohli, musíme tedy konstatovat, že všechny úkoly se nám splnit nepodařilo. 

Ale dělali jsme aspoň to, co jsme dělat mohli. Máme aktuální obsah naších skříněk, dostáváte 
Zpravodaj, pokud potřebujete, máte k dispozici naše telefonní čísla.  

Více toho dělat, bohužel, zatím nemůžeme. 

Nevíme, jak se situace bude vyvíjet nadále, ale chceme pracovat i dál. 

Děkujeme vám všem za pomoc, podporu a pochopení, děkujeme také za včasné zaplacení 
členských příspěvků a mimořádného příspěvku. 

Přejeme hezké, spokojené svátky v kruhu nejbližších, do nového roku hlavně hodně, hodně 
zdraví a všem nám přejeme, abychom se brzy mohli zase setkat osobně. 

 

Zpracovala: 
 Marie Kročková,členka tiskové komise 

 

 

 

 
 
  



Roční analýza stránek KSČM Havířov 

na Facebooku 
Oproti minulým létům jsem tentokrát udělal změnu a předkládám 
dvoje tabulky k porovnání mezi fanoušky stránek a oslovenými 
lidmi. 

Počet fanoušků stále roste i když ne v takovém množství v jakém jsme bylí zvyklí, ale to je dané 
tím, že už fungujeme pět let a logicky, okruh příznivců se zužuje. Oproti roku 2019 počet 
fanoušků se nám zvýšil o 230. Loni jsme atakovali hranici dvaceti tisíc lidí, kteří se podívali na 
jeden příspěvek. Letos jsme tuto hranici překonali hned dvakrát a ostatní příspěvky se k ní 
blížily. Níže uvádím osm nejlepších příspěvků, které nejvíce vzbudily zájem. Nadále je velký 
zájem o příspěvky s osobnostmi komunistického a dělnického hnutí v Československu a ve 
světě. Sdílí od nás různé organizace KSČM napříč ČR a sledují nás poslanci a funkcionáři z 
naších řad. Dostáváme občas i pochvaly a poděkování za některé zveřejněné příspěvky. Jsem 
tedy přesvědčen, že směr který razíme, je správný a budeme se ho držet, i když vždy je prostor 
pro zlepšení. Uvítal bych od naších zastupitelů více článku k politické situaci ve městě než jen 
zápis z jednání zastupitelstva.  

Níže tabulka fanoušků našich stránek - Počet těch, 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 FB 
profilech. Tento počet je odhad: 

 
Věk Muži v % Ženy v % Celkem v % 

13 - 17 0,479  0,0684 0,547 
18 - 24 3 2 5 
25 - 34 5 3 8 
35 - 44 7 2 9 
45 - 54 11 4 15 
55 - 64 12 8 20 

65 + 24 19 43 
Celkem 62 38 100 

 
 

Fanouši dle m ěst v ČR  Fanoušci dle státu 
 

1 Praha  286  1 ČR 1136 
2 Ostrava  88  2 Slovensko 56 
3 Havířov  84  3 Velká Británie  9 
4 Brno    67  4 Ukrajina 8 
5 Plzeň    23  5 Řecko 5 
6 Karviná    20  6 Polsko 5 
7 Hradec Králové        20  7 Makedonie 4 
8 Frýdek-Místek           17  8 Německo 3 
9 Č. Budějovice            16  9 USA 3 

10 Olomouc          15  10 Rakousko  3 
 
 
 
 

 

 



Tabulka oslovených lidí - Analýza počtu lidí, kterým se na obrazovce objevil nějaký obsah 
stránky. Jde o odhad. 

Věk Muži v % Ženy v % Celkem v % 
13 - 17 0,496  0,0968 0,592 
18 - 24 4 1 5 
25 - 34 10 4 8 
35 - 44 15 7 9 
45 - 54 14 7 15 
55 - 64 10 7 20 

65 + 12 8 43 
Celkem 65 35 100 

 

Oslovení lidé dle země 

 
 

 Oslovení lidé dle měst v ČR 
  

   Oslovení lidé dle země 

 
1 Praha  2433  1 ČR 15015 
2 Ostrava  756  2 Slovensko 1469 
3 Brno  753  3 Německo 130 
4 Plzeň     358  4 Izrael 113 
5 Pardubice    330  5 Velká Británie 105 
6 Most   244  6 Ukrajina 56 
7 Havířov        207  7 Polsko  56 
8 Ústí nad Labem 178  8 Řecko 45 
9 Chomutov 170  9 Nizozemsko 45 

10 Studénka          170  10 Švýcarsko 38 
 

Níže v tabulce počet fanoušku dle politických stran či hnutí v Havířově 

 1. KSČM Havířov                               1 460 
 2. ČSSD Havířov                                1 074 
 3. Piráti Havířov                                    944 
 4. ANO, tohle je Havířov                       940 
 5. Zelení Havířov                                  547 
 6.       KDU-ČSL a STAN                            460 
 7.       Nezávislí Havířov                             439 
 8.       Hnutí pro Havířov                             301 
 9.       ODS Havířov                                    273   
 

SPD Havířov, Směr pro Havířov a Havířovský družstevník zrušily své FB stránky 

 

Nejsledovanější příspěvky 
 
 1.   Vítězný Únor                    25 441 oslovených 
 2.   Pamatuj! Nejsmrtelnější pandemií lidstva není coroavirus,  
       ale kapitalismus             20 153 oslovených 
 3.   Další lekce od bratrského národa           16 249 oslovených 



 4.   Období 1948 - 1989              15 295 oslovených  
 5.   Hrubou chybou bylo přijetí společné měny euro v r. 1999               14 744 oslovených  
 6.   Stále živé téma: Maršál Koněv nesouhlasil s okupaci ČS 1968      13 288 oslovených  
 7.   Prohlášení OS ČMS k odstranění sochy maršála Koněva              12 941 oslovených  
 8.  27. ledna 1945 byl Rudou armádou osvobozen německý  
      koncentrační a vyhlazovací tábor Auschwitz - Birkenau  
      (Osvětim - Březinka). - 12746 oslovených lidí        12 746 oslovených 
 
Naše webové stránky mají sledovanost v průměru 300 osob za den. Maximální počet, který 
jsem zaregistroval se blížil 900 osob za den. 

Před založením FB stránek sledovanost se pohybovala okolo sta lidí za den, takže díky 
facebooku jsme zlepšili i návštěvy webových stánek. 

Na závěr bych cht ěl pop řát všem naším členům i sympatizant ům pevné zdraví p ředevším 
a pokud možno krásné prožití Váno čních svátk ů! 

 

 
Tomas Candulas, člen MěV a předseda tiskové komise 
 
 
 

 

 

 

Názory některých členů 
Dobrý den,  
rád bych přidal několik zkušeností ze stranické práce. Před časem jsem narazil na nějaký 
průzkum, kde zjišťovali, kolikrát se musí objednat u jistého číšníka, např. pivo a párek, aby si to 
pamatoval tak, že přijdete a on už ví, že budete chtít pivo a párek. Dělali to jedenkrát týdně. V 
průměru to museli udělat šestkrát. Sice někteří všímaví to věděli už po třech návštěvách, ale 
průměr byl šestkrát.  

Z toho usuzuji, že pokud si někdo něco má zapamatovat, tak se mu to musí sdělit vícekrát a v 
různých formách, třeba v příkladech, přirovnáních, v projevech a podobně. Důležité je, aby se to 
v paměti uhnízdilo. Tak pracují například reklamy. Jenže ty nabízejí většinou to, co lidé 
nepotřebují nebo dokonce nechtějí. Jsou protivné.  

Co se týče nás, měli bychom oslovovat věkovou skupinu tak kolem 35 až 45 let, ale i mladší.  

Myslím, že by bylo dobré oprášit to, co v dějinách pohnulo lidmi. Třeba Komunistický manifest:   

https://www.marxists.org/cestina/marx-engels/1848/manifest/ch01.htm#s428 

Stačilo by semotam okopírovat některé věty. Určitě bychom našli odpovědi na současné 
sociální problémy i v jiných dílech, třeba Stát a revoluce a jiné. To, že se nám něco podařilo by 
mělo mít nějakou odezvu, že o tom někdo přemýšlí. 

 

zdraví Jiří 

 



Z poslanecké sněmovny 

 

Poslanec Daniel Pawlas :  

Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se také vyjádřil k tomuto 
vyslovení souhlasu s pobytem vojenských zdravotníků Severoatlantické aliance a Evropské 
unie na území České republiky.  

Jak poslouchám své předřečníky, tak se to opět posunuje spíš k politikaření, neboť ta podstatná 
myšlenka, že jde o lidské životy, jako by se pomalu z tohoto sálu vytrácela, což je špatně. Určitě 
je potřeba poprosit o pomoc naše spoluobčany v zahraničí, jak už bylo řečeno, zdravotníky, 
kteří vystudovali v České republice. A byla ta výzva učiněna, bohužel s malým ohlasem. Možná 
by stálo za to znovu vyzvat české zdravotníky, kteří v současné době pracují po světě, aby se 
vrátili pomoct v nelehké situaci České republice. Na druhou stranu chápu, že se musíme obrátit 
i na okolní země a požádat je o pomoc, protože skutečně stav v České republice není dobrý, je 
tristní, je zoufalý a jsme prakticky nejhorší na světě.  

Můj dotaz spíš směřuje k tomu, že pokud chceme využít členských zemí Severoatlantické 
aliance a Evropské unie, proč si zavíráme dveře u dalších zemí. Proč nevyužijeme zemí, které 
jsou členy Rady bezpečnosti nebo jsou přímo členy OSN, protože je spousta zemí, které můžou 
nabídnout pomoc České republice a nejsou členy Evropské unie a Severoatlantické aliance. 
Budu jmenovat např. ruské zdravotníky, kteří pomáhali v Itálii, nebo kubánské zdravotníky, kteří 
přímo mají dobré zkušenosti s plicními chorobami, a ať se nám to může líbit, nebo nelíbit, tak 
patří v tomto oboru ke špičce ve světě. A určitě lékaři v tomto sále budou se mnou souhlasit, byť 
se to někomu nemusí líbit, že i na Kubě jsou úspěšní ve vývoji vakcín a přímo plicní obor je na 
Kubě na vysoké úrovni, mají preparáty na léčbu rakoviny plicních nemocí, takže jsou v tomto 
oboru na špičce ve světě. A proto si myslím, že bychom měli tento mandát rozšířit nejen na 
země Severoatlantické aliance a Evropské unie, ale také na země OSN, protože, znovu opakuji, 
nebraňme se pomoci, kterou nám nabízejí i země, které nejsou členy těchto dvou uskupení.  

Myslím si, že můj kolega Luzar bude v tomto smyslu navrhovat i usnesení, a já bych se 
přimlouval, abychom tento mandát rozšířili, nebáli se toho a využili té nabídky, která ze světa 
přichází. Děkuji vám.  

 

 

vystoupení 27. 10 2020 
 
 
 

 
 



 

Levný lék na Covid-19 
29. 10. 2020 

Možná jste také zaregistrovali na začátku září články v novinách o léku Isoprinosine a jeho 
propagátorovi, virologu prof. MUDr. Jiřím Beranovi, CSc. Tento lék posiluje imunitu a výrazně 
zvyšuje obranyschopnost organismu člověka, pomáhá vypořádat se s virovým onemocněním. 
Již malé dávky preventivně podávané seniorům měly překvapivě kladné účinky. Byly zmiňovány 
i praktické zkušenosti a mnoho lékařů již dnes tento lék předepisuje proti viru Covid-19. Podle 
vakcinologa, pana profesora Berana, by ale měl být nasazen při pozitivních testech PCR i u 
pacientů, kteří nemají žádné příznaky. Chtělo by se napsat hurá, ale je tu jeden problém. Tento 
lék není u nás oficiálně registrován a při této léčbě podstupují lékaři určité riziko. Pana premiéra 
Babiše to prý velmi zaujalo a pan Prymula se vyjádřil, že má málo dat k jasnému rozhodnutí o 
léku. Oba se prý shodli, že bude potřeba zadat studii a snad za rok budeme znát odpověď.  

Tolik článek starý dva měsíce. Mezitím jsme ve druhé vlně pandemie a ticho po pěšině. Tento 
lék je již starý sedmdesát let a tudíž bez autorské ochrany, a také znatelně levnější, než třeba 
remdesivir při stejné, ne-li lepší účinnosti. A i když je na předpis, bohužel, nenápadně zmizel 
z lékáren. Kolik ho vlastně v ČR máme a komu je k dispozici? Jeho polský ekvivalent 
Groprinosin za cca 350 Kč volně dostupný bez předpisu, je v Polsku schválen na léčbu 
opakujících se virových onemocnění horních dýchacích cest. 

Nabízí se otázka, proč v rámci EU objednáváme nechutně drahé léky a přeplácíme nadnárodní 
farmaceutické giganty, když je zde levný lék? I kdyby byl pouze podpůrný a zkrátil léčbu o pár 
dnů nebo zabránil zhoršení stavu již nakažených! A tak se dostáváme k otázce, jak může stát 
zabezpečit pro své občany tento lék. Bohužel, nijak, všechny výrobní kapacity jsme prodali a 
spoléháme, že v případě potřeby nakoupíme v zahraničí. Priority zahraničí jsou ale diametrálně 
odlišné od našich a čím dražší lék a více vzácný, tím lépe. Hlavně také domácí trhy ostatních 
zemí mají vždy přednost. 

V této pandemii se ukazuje jasná zranitelnost systému založeném na kšeftu a maximalizaci 
zisku.  Programové směřování KSČM musí pojmenovat tyto praktiky a odmítnout smířlivou 
politiku vlády ve prospěch farmakomafií. Příklady jiných evropských států, které umí napřímo a 
tvrdě vstoupit do kšeftu mezi výrobcem a odběratelem, nás bohužel, neinspirují. Museli bychom 
totiž donutit vládu zpřetrhat penězovody vybudované mezi výrobci, distributory, pojišťovnami, 
některými lékaři, ministerstvem zdravotnictví, SUKL a dalšími. A pokud si někdo myslí, že 
bohatí nebo někteří doktoři, přeci nemají zapotřebí se takto obohacovat, vězte, že opak je 
pravdou a čím více kdo má, tím více chce! Černé ovce jsou totiž v každém stádě a mnohdy se 
moc dobře maskují svými navenek kladnými vlastnostmi, pro které požadují naši shovívavost.  

 
 
Autor:  
Leo Luzar 
 
 

 

 

 

 



Den lidských práv 

byl vyhlášen v roce 1950. Připomíná všem, že na řadě 
míst ve světě nejsou dodržována základní lidská práva. 
O nich říká zakládající listina:  „Lidská práva jsou ta 
nejdůležitější práva každé lidské bytosti na této 
planet ě.“ 

        Škoda, že v dnešní dob ě dovede spousta lidí t ěchto práv využívat ke škod ě jiných. 

 

  

Světový den dětství      

je jedním z mnoha dní, které jsou věnovány dětem. 
Má připomínat, že dodnes  najdeme místa, kde děti 
nežijí tak, jak by měly. Musí těžce pracovat, nemají 
možnost vzdělávání, nechybí ani případy, kdy jsou 
prodány apod. 

Proto 11. prosince 1946 byla založena organizace 
UNICEF – Dětský fond Organizace spojených národů, který pomáhá zlepšování životních 
podmínek dětí na celém světě. 

Zapojilo se i Česko. Český výbor pro UNICEF pracuje od roku 1991. Vytýčil si tyto hlavní cíle : 

1. informovat veřejnost o poslání a činnosti organizace  
2.  shromažďovat finanční příspěvky pro pomoc dětem celého světa  
3.  upozorňovat na situaci dětí u nás i ve světě  
4.  podporovat naplňování dětských práv v Česku                                                                   

                          

Činnost organizace je zásadně podporována jen z finančních  dobrovolných příspěvků, každý 
má možnost přispět.                                                                                                                         
                             

 

 

  

   

 
 
 

 
 
Stránku p řipravila: Marie 



Předmět: Fwd: 
 
Konečně to všem ,,herc ům" a komediant ům ministr zdravotnictví řekl  
  
� V roce 2000 m ěla prý Česká republika 118 divadel a 121 stálých scén.  

� V roce 2010 bylo ve statistice uvedeno 151 divadel a 160 stálých scén.  

� V roce 2018 bylo v provozu 182 divadel a 174 stálýc h scén .   

Z toho zřizovaných veřejným sektorem 39 divadel (89 stálých scén). Soukromých 
„kapitalistických“ divadel zřizovaných podnikateli je 56, spolky 67, obecně prospěšnými 
společnostmi 20.   
 
Pouhých 941,5 milionů vybraly divadla za vstupné, 1,5 miliardy dostala divadla dotace od státu, 
0,5 miliardy od krajů, 2,35 miliardy od měst a obcí. Celkem to je za „normální“ necovidový rok 
4,4 miliardy dotací, což ukazuje na 25% soběstačnost. Průměrná cena vstupenky je 280 Kč, 
dotace z veřejných prostředků na tuto vstupenku je 1 100 Kč.  
 
Tohle přece není normální. S nataženou rukou k Babišovi stojí frontu všichni herci a herečky, 
kteří chtěli emigrovat poté, co vyhrálo volby ANO.   
Přeji radostný večer a pevné zdraví. P.  
  
Ne, že bych snad měl něco proti hercům, ale zrovna před chvílí byl v rádiu rozhovor se dvěma 
herečkami, kde jedna se přímo rozplývala, jak ráda jezdí do Asie odpočívat, protože tam 
mají dobré jídlo.  
Ta druhá jí přitakávala a zasněně vzpomínala na nádherné pobyty v jižní Francii a 
Vietnamu. Jako absolvent ČVUT jsem si připadal jako vesnický balík, protože tam jsem nikdy 
ani nebyl a už asi nebudu! 
Ale zase jsem po nikom nic nežádal !!! Takže s tímt o mailem, co mi p řišel, v podstat ě 
souhlasím.  
  
Kone čně jim to ministr zdravotnictví řekl: 
 
Nouzový stav = vále čný stav. Když spadl za války barák, hospoda, divadl o - tak dostal 
každý kulový a musel se z toho vyhrabat sám, jak um ěl. A ti ostatní se museli um ět o 
sebe postarat sami, aby p řežili. Tak nechápu, pro č by ti ostatní lidé m ěli platit ze svých 
peněz nějaké ztráty jiných, které ani nezavinili. Stát se s tará (a stará se velmi dob ře), aby 
to každý ustál. Kdo není blbý, tak to vidí. A každý  pořádný hospodá ř má nějakou finan ční 
rezervu a nejede na doraz. A pokud ji prolyžovali, proslunili, prožrali a nemá ani „floka“, 
tak je to jenom jeho problém a nevím, pro č bych se mu já m ěl skládat na n ějakou jeho 
ztrátu !!! V nouzovém stavu se p řežívá a netvo ří se zisky. A pokud to neumíte, tak to 
podnikání zabalte. Na dálnici chyb ějí pracovní síly po řád.  
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Na co vzpomeneme v prosinci: 

  3. 12.   Mezinárodní den zdravotně postižených 

  6. 12.   V českých zemích  zavedena povinná školní docházka                1774 

  6. 12.   Zahájen protiútok Rudé armády u Moskvy                       1941 

10. 12 .  Den lidských práv                                                                    od   1950 

11. 12.   Světový den dětství                                                                 od   1946 

12. 12.   Podepsána smlouva  o přátelství, vzájemné pomoci  
              a poválečné spolupráci mezi ČSR  SSSR                                     1943 

15. 12.   První nálet  anglo-amerických letadel na Prahu                            1944 

19. 12.   Narození Antonína. Zápotockého                                                 1884 

29. 12.   Zemřel Karel IV., Otec vlasti                                                         1378 

30. 12.   Neštěstí na dole Staříč – výbuch metanu                                     1976 

 

 

 

 

    Tak nashledanou v roce 2021 

 

           tisková komise 
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