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Krásné prožití vánoc v rodinném 
kruhu a mnoho štěstí, zdraví

a pevné nervy v nadcházejícím 
roce 2023

přeje KSČM HAVÍŘOV
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Rok 2022 se nám pomalu chýlí 
ke konci a nastává čas hodnocení 
naší politické práce i osobních 
a pracovních úspěchů či nezdaru, 
které nás v něm potkaly. 

Většinou politika ovlivňuje život 
lidí, aniž by si to někteří uvědo-
movali. Každý slušný a pracující 
člověk chce přece prožít klidné 
svátky, mít plný stůl, pod stro-
mečkem plno dárků pro své děti 
a pohodlí v teplu domova.

Současná asociální pravicová vlá-
da nevytváří podmínky ke zlep-
šení životní úrovně svých občanů, 
ba naopak. Komodity, jako elekt-
řina a plyn, se stávají pro mnohé 
nedostupným luxusem. 

Vyšroubované ceny směrem 
nahoru u potravin, služeb, paliv, 
léků atd. nejsou dílem Putina, 
jak se nám snaží prezentovat 
propaganda. Nedivím se, že lidé 
postupně ztrácejí důvěru v politi-
ky, k volbám chodí čím dál menší 
počet voličů.

Ostatně poslední komunální 
volby to jasně ukázaly. Také uká-
zaly, že člověk je nenapravitelný 
tvor, když opakuje stejné chyby 
a důvěřuje populistickým hnutím, 
jejichž počet neustále roste.

Při každých volbách se vyrojí 
nějaký „nováček“, který samo-
zřejmě ví, kudy kam.

Musím se sám sebe ptát: Kam 
směřuje lidstvo v 21. století? 
Směřuje k blahobytu a prosperi-
tě?

Ani náhodou. Místo, aby lid-
stvo směřovalo vpřed, míří zpět 
do doby proti které právem bojo-
vali naší předkové - komunisté. 

Jak se dívají na současnost dů-
chodci, kteří poctivě pracovali 
celý svůj život? 

V mnoha případech jsou to pa-
mětníci éry výstavby socialismu. 
Odevzdali společnosti hodnoty, 

Vážené soudružky, vážení soudruzi 
a sympatizanti
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kus zdraví, krve a potu, aby nyní 
obraceli každou korunu. Tak 
si určitě nepředstavovali podzim 
svého života.

Rodiny s dětmi a samoživitel-
ky jsou další ohrožené skupiny. 
Viníkem není doba, ve které 
žijeme, ale prohnilý kapitalistic-
ký systém, který umí plodit jen 
války, chudobu, nezaměstnanost, 
nespravedlnost, individualismus, 
lhostejnost a plno jiných svých 

„výdobytků“. 

Dlouhodobý cíl nás komunistů 
je sociálně spravedlivá společ-
nost - socialismus. Pro mnohé 
to může v této chvíli znít jako uto-
pie, ale já osobně věřím, že so-
cialismus dostane v budoucnu 
svou druhou šanci. Je jen na nás, 
jak se popereme s touto výzvou. 
Když se kdysi ptali Marxe, co po-

važuje za štěstí, odpověděl: „Boj!“ 
Stejně jako Marx a Lenin nejlep-
ší lidé najdou své štěstí v boji 
za blahobyt lidstva. 

Nebojí se života plného nebezpe-
čí a deprivací, ani se nebojí smrti. 
Vědí, že dělají skvělou věc a toto 
vědomí je pro ně nejvyšší odmě-
nou. Proto, dokud bude existo-
vat komunistická strana, dotud 
já osobně budu členem komunis-
tické strany. 

Boj za lepší zítřky bude pokračo-
vat!

Dovolte mi, prosím, abych na zá-
věr, i přes složité období, které 
nyní prožíváme, popřál Vám 
i Vašim blízkým veselé Vánoce 
a do nového roku zejména pevné 
zdraví a štěstí!

Tomas Candulas 
Předseda MěV a tiskové komise 
KSČM Havířov
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Vážení členové a sympatizanti, dovolujeme si Vám připomenou výsledky 
voleb v Havířově, které pro nás nedopadly příznivě.

Výsledky VOLEB

KL 
číslo

Kandidátní 
listina 
název

Hlasy 
abs.

Hlasy 
v %

Počet 
kandidátů

Přepočtený 
základ dle 

počtu 
kandidátů

Přepočtené 
% platných 
hlasů

Počet 
mandátů

1 ANO 2011 257 446 32,57 43 790 374,00 32,57 15

2 Partneři za 
Havířov 9 389 1,19 43 790 374,00 1,18 0

3 HAVÍŘOV SOBĚ 117 560 14,87 43 790 374,00 14,87 7

4 Česká pirátská 
strana 36 009 4,56 43 790 374,00 4,55 0

5 ČSSD a 
osobnosti města 51 694 6,54 43 790 374,00 6,54 3

6 Hnutí pro 
Havířov 68 473 8,66 43 790 374,00 8,66 4

7
Svoboda a př. 
demokracie 

(SPD)
101 346 12,82 43 790 374,00 12,82 6

8 Havířov náš 
domov 0 0,00 0 0,00 0,00 0

9
SPOLU+ 

ODS,KDU-
ČSL,TOP09,STAN

103 177 13,05 43 790 374,00 13,05 6

10 Komunistická str.
Čech a Moravy 45 280 5,73 43 790 374,00 5,72 2

Počet 
volených členů 
zastupitelstva

Počet 
volebních 
obvodů

Okrsky 
celkem

Okrsky 
zpr.

Okrsky 
v %

Voliči v 
seznamu

Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané 
obálky

Platné 
hlasy

43 1 79 79 100,00 58 276 20 133 34,55 20 120 790 374
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Našimi zastupiteli se stali pouze Ing. Eduard Heczko a PeadDr. Milada Halíková.

Na ZMH byly schváleny výbory kontrolní a finanční:

Složení kontrolního výboru Složení finančního výboru

Předsedkyně
Ing. Eva Šillerová, (Spolu+)

Členové
Ing. Marián Adámek (SPD)
Mgr. Gustav Dytko (HPH)
Ing. Libor Gavlas (Havířov sobě)
Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. (ANO 
2011)
Ing. Petr Chroboczek (ANO 2011)
Mgr. Lucie Maceczková (Havířov 
sobě)
JUDr. Jiří Polášek (SPD)
MUDr. Radomil Schreiber (Spolu+)
Ing. Petr Smrček (ČSSD)
Ing. Karel Žák, KSČM

Předseda
Ing. Eduard Heczko, KSČM

Členové
Ing. Marián Adámek (SPD)
Mgr. Gustav Dytko (HPH)
Ing. Libor Gavlas (Havířov sobě)
Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. (ANO 2011)
Ing. Petr Chroboczek (ANO 2011)
Mgr. Lucie Maceczková (Havířov sobě)
JUDr. Jiří Polášek (SPD)
MUDr. Radomil Schreiber (Spolu+)
Ing. Petr Smrček (ČSSD)
Ing. Karel Žák, KSČM
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Aktivita občanů nesmí končit volbami

Při svém dlouholetém působení 
na komunální úrovni mohu posou-
dit, že pro úspěšné řešení potřeb 
obyvatel města je nezbytná aktivita 
občanů všemi směry. 

V roce 1981 jsem začínal po přidělení 
podnikového bytu v Prostřední 
Suché působit v rámci občanského 
výboru organizovat výsadbu veřejné 
zeleně, péči o dětské hřiště. Organ-
izovaly se sportovní soutěže pro děti, 
promítání filmů, brigády na akcích 

„Z“, v našem případě to bylo zdra-
votní středisko a prodejna potravin. 
Dokonce jsme pořádali i společenské 
plesy. 

Vždy, když projíždím po Dělnické 
ulici, můj zrak neopomene se podí-
vat na veřejnou zeleň, trávník, keře 

a stromy, které jsme vlastním úsilím 
zasadili a pečovali o ně. Ti, kdo 
se podíleli vlastní aktivitou na této 
činnost, si daleko více váží veřejné 
zeleně a vadí jim, pokud ji někdo 
poškozuje.

Aktivita občanů však vždy vyžaduje 
součinnost s orgány samosprávy 
ve městě. To platí i dnes, i když nap-
rostou většinu činností, které občané 
dříve zajišťovali svépomocí, zajišťuje 
přímo město a jeho orgány a organi-
zace. 

Proto při řešení potřeb a problémů 
v jednotlivých částech města má své 
opodstatnění i činnost občanských 
komisí, které jsou jednou 
z důležitých možností, aby občané 
mohli projevovat svou aktivitu 
a přenášet podněty a připomínky 
občanů na orgány samosprávy.

To nebrání ani tomu, aby se občané 
sami obraceli na město se svými 
požadavky a podněty.

Máme možnosti využívat dotací 
města na podporu aktivit občanů 
v rámci zájmových činností 
v oblastech sociálních, kulturních 
i sportovních činnostech. Jednou 
z dalších nových forem je zapo-

Názory

Ing. Karel Žák, místopředseda Občanské komise č. 5 Havířov-Šumbark 
volební období 2018 - 2022.
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jení občanů do participativního 
rozpočtu. To je však pouze jedna 
z těch náročnějších forem. Jednou 
z možností, jak se občané mohou 
zapojit a podílet na řešení problema-
tiky ve městě je členství ve výborech 
a komisích města, kde jsou pozice 
obsazovány dle výsledku voleb. 

Je však nezbytné, aby bylo členství 
v těchto orgánech samosprávy 
doprovázeno nejen účastí, ale 
i potřebnou aktivitou těchto členů. 
Svou pozitivní úlohu zde musí sehrát 
i zvolené vedení města. 

Nestačí slibovat otevřenost a pak, 
jak se ukázalo v minulém volebním 
období při obsazování míst v těchto 
orgánech, nectít ani poměrné zas-
toupení z voleb a na příkladu kon-
trolního výboru ZMH pod falešnou 
záminkou odvolat předsedu 
KV z opozice a bránit opozici 
v doplnění kontrolního výboru ZMH 
na plný počet a ještě si podržet 
i předsedu KV. V rámci omezení 
kompetencí je ztíženo projednávání 
podnětů občanů zaslaných přímo 
na adresu KV a pokud se takový 
podnět na kontrolní výbor dostane, 
tak dochází k velkým zpožděním při 
jejich vyřízení. Samozřejmě, že nikdy 
nelze vyhovět všem a ve všem. 

Tvrdit, jak všechno současné ve-
dení dělá nejlépe, je velice sporné 

a je daleko od pravdy. O to víc musí 
být občané bdělí.

Nestačí tedy jen vhodit do urny 
svůj hlas, je třeba vyhledávat své 
zástupce zvolených do zastupitel-
stva a ostatních orgánech samos-
právy a aktivně s nimi komunikovat, 
hodnotit a vyvozovat případnou 
odpovědnost.

Po době covidové by bylo vhodné, 
aby občané také více navštěvovali 
jednání Zastupitelstva a můžeme 
jen doufat, že se v budoucnu podaří 
prosadit jak přímé přenosy z jednání 
ZMH, tak i jejich záznamy. Případné 
interpelace občanů by měly být 
věcné, a využívány zejména tehdy, 
pokud se něco nedaří vyřešit přímo 
v rámci Magistrátu, či v ostatních 
organizacích a společnostech ov-
ládaných městem.

Problémy a potřeby města a je-
jich občanů nejde řešit bez úzké 
součinnosti s obyvateli a institucemi 
města. Je škoda, že občané plně 
nevyužívají ani svého volebního 
práva, jak ukázaly i poslední volby. 

V každém případě komu záleží 
na tom, jak tady žijeme, nesmí 
nezůstat stranou a snažit se každý 
dle svých sil a možností, aby 
se občanům v Havířově žilo lépe.

Názory

Ing. Karel Žák, místopředseda Občanské komise č. 5 Havířov-Šumbark 
volební období 2018 - 2022.
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Městský výbor ji za její 
angažovanost navrhl na výše uve-
dené ocenění, které ji v letošním 
roce bylo uděleno.

Marie je členkou komunistické st-
rany od 1. 2. 1956, pracuje v základ-
ní organizaci č. 45 v Havířově jako 
místopředsedkyně a od února 2022 
zároveň členkou MěV KSČM Havířov.

Její práce v ZO je velmi zodpovědná, 
připravuje všechny členské schůze, 
zpracovává Zpravodaj ZO.

Spolupracuje na tvorbě tohoto 
Zpravodaje MěV KSČM Havířov, 

do kterého přispívá svými 
články, což je možné si ověřit 
na stránkách MěV. Připravuje 
materiály do vývěsních skříněk 
MěV KSČM k aktuálním tématům. 
Zúčastňuje se pravidelně všech akcí 
pořádaných MěV jak společenských 
tak i předvolebních mítinků a besed. 
Mezi členy a sympatizanty aktivně 
získává podpisy na petiční akce.

Angažuje se i mimo KSČM, 
je členkou Levicového klubu žen 
Františky Jasiokové v Havířově, 
je jednatelkou místní organizace 
Odborového sdružení Čech, Moravy, 
Slezska. Pravidelně se aktivně 
zúčastňuje schůzek seniorů v obci 
Sedliště, ve které dříve působila 
jako učitelka základní školy. 

Tam připravuje kulturní programy 
a blahopřání, vede zdravotní 
cvičení, píše články o činnosti klubu 
v Sedlištích do místního Zpravodaje. 

Ve svém volném čase se stará 
o květiny před domem, ráda 

MARIE KROČKOVÁ SE V LETOŠNÍM ROCE DOŽILA VÝZNAMNÉHO 
ŽIVOTNÍHO JUBILEA.

Městský výbor KSČM navrhl 
ocenění pro naši členku na 

Ocenění Žena roku 2022
„Lepší je zapálit alespoň malou svíčku, než sedět a nadávat na tmu“
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pomáhá i dětem sousedů 
s doučováním  nebo domácími 
úkoly, luští křížovky a přispívá 
svými články do různých časopisů.

Řada našich sympatizantů jí zná 
i z dřívějšího působení v souboru 

„Havířovské Babky“, kde byla 

organizační vedoucí, konferencié-
rkou a recitátorkou. Zároveň vedla 
kroniku tohoto souboru. 

Takto ji asi znáte, vždy usměvavou 
a v dobré náladě. Můžeme ji jen 
závidět její elán a chuť pracovat 
i pro jiné.

komentáře

Shánění grantů na činnost 
připomíná počítačovou válku

Delegátkou nedávného sjezdu 
Českého svazu žen byla rovněž 
Milada HALÍKOVÁ. Čtenáři si ji pama-
tují jako primátorku Havířova 
v letech 2002-2007 a pak poslankyni 
za KSČM. V letech 2013-17 praco-
vala jako předsedkyně sněmovního 
výboru pro veřejnou správu a re-

gionální rozvoj.

Teď se tedy věnujete činnosti 
v Českém svazu žen?

Působím tam už desítky let. Jen 
po skončení poslaneckého man-
dátu mám víc času na funkce 
v této organizaci. Dál jsem aktivní 
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v komunální politice, kde jsem 
se na podzim opět stala členkou 
havířovského zastupitelstva. Del-
egátkou sjezdu ČSŽ jsem byla 
zvolena na krajské konferenci jako 
předsedkyně krajského výboru u nás 
v Moravskoslezském kraji. 

Ze 76 delegátek z celé ČR se nás 
nakonec do Prahy sjelo 72. 
Předsedkyní byla opět zvolena Jana 
Chržová.

Sjezd se konal po pěti letech, kdy 
činnost výrazně poznamenala covi-
dová opatření. A nejen to. 

Pro spolek založený na dobrovol-
nické bázi je obtížné vyrovnávat 
se s častými změnami legisla-
tivy i novými finančními nároky. 
Jako příklad mohu uvést vysoké 
částky za pojištění bezpečnosti při 
pořádání akcí nebo povinnost zaklá-
dat datové schránky.

Na ústřední úrovni se ČSŽ jistě 
zabývá i řadou závažných otázek 
spojených s postavením žen 
ve společnosti.

Na to bychom nestačily samy. Spolu-
pracujeme s jinými organizacemi, ze-
jména s Českou ženskou lobby nebo 
Radou seniorů. Snažíme se získávat 
podněty i v zahraničí. 

O výměnu zkušeností třeba projevily 
zájem ženské organizace z Koreje, 
Japonska, Vietnamu nebo Polska. 

Česká republika má stále dluh, 
protože dosud neratifikovala tzv. 
Istanbulskou úmluvu, čili Úmluvu 
Rady Evropy o prevenci a potírání 
násilí vůči ženám a domácího násilí. 

Sice pod ni ČR připojila podpis 
v roce 2016, ale poté vše skončilo 
na mrtvém bodě. I Fialova vláda 
odložila jednání o ratifikaci, prý 
do ledna příštího roku.

Jaké hlavní problémy vidíte 
v současném životě žen?

V sociální oblasti patří 
k nejohroženějším skupinám ženy 
samoživitelky a důchodkyně, které 
žijí samotné. Je naším úkolem 
prosazovat jejich zájmy a snažit 
se zlepšit jejich situaci. 

K tomu slouží poradenství nejen 
v rámci ČSŽ. Už jako poslankyně 
jsem neustále opakovala, že ženy 
mají usilovat i o zastoupení v obec-
ních a městských zastupitelstvech. 

Mohou pak řešit konkrétní případy 
a zlepšovat životní podmínky v místě 
svého bydliště. A taky vytvářet lepší 
zázemí pro činnost základních or-
ganizací ČSŽ. 

K tomu nyní slouží různé granty 
vyhlašované právě na místní úrovni. 
Připouštím, že vyplňování formulářů 
a shánění dokladů je pro některé 
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starší funkcionářky již obtížné. 

Dávat pravidelný příspěvek 
na činnost tradičních spolků se dnes 
ale už nenosí a vítězí papírová, teď 
spíš počítačová válka. 

U nás v Havířově máme sedm 
základních organizací i díky tomu, 
že se nám podařilo udržet klubovnu. 
Dokonce vznikly dvě nové organi-
zace, jednak zájemkyň o paličkování 
a také žen na mateřské dovolené, 
které se tam scházejí společně 
s dětmi a vytvářejí třeba různé 
výrobky z papíru.

To je ale spíš zájmová činnost. 
Není to málo?

V dnešní době je to naopak hodně! 
Navzájem se setkávat, pomáhat 
si i se bavit není už, naneštěstí, příliš 
obvyklé. 

V těžkých životních situacích 
na první pohled obyčejná 
sounáležitost pomáhá při jejich 
překonávání. Ženy nejsou na své 
trápení samy. 

A sdílená radost je dvojnásobná. 

Český svaz žen se však potýká 
s podobnými problémy jako některé 
jiné organizace. Většina naší členské 
základny zestárla. 

Letos tak skončily svou činnost 
známé Havířovské babky nebo 
soubor Zoufalé manželky z Petrovic. 
Mimochodem právě tato základní 
organizace, která má 60 členek, 
ukazuje, jak je důležitá spolupráce 
s obecním úřadem. Ten podporuje 
i jejich setkávání s polskými ženami. 

U příležitosti 55. výročí ČSŽ v Petro-
vicích ocenil tuto práci také zdejší 
starosta. Naše organizace patří 
k pilířům kulturního života v řadě 
míst a rozvíjí přeshraniční spolu-
práci. Moudří starostové je proto 
podporují.

Miroslava MOUČKOVÁ 
Zdroj - Naše Pravda
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Z nejvýznamnějších postav mezinárodního komunistického hnutí

Jan Zika 
(21. 11. 1902 - 15. 6. 1942))

Český stranický pracovník, hrdina 
protifašistického odboje a boje 
za socialismus. 

Pro chudé rodinné poměry musel 
již od útlého věku pracovat, vy-
chodil proto jen čtyři třídy obec-
né školy a poté se v rodné obci 
vyučil obuvníkem. 

Jako obuvnický pomocník odešel 
za prací do Prahy, kde v roce 1923 
vstoupil do buňky komunistické 
mládeže.

Za svou revoluční činnost byl v 
roce 1926 propuštěn ze zaměst-
nání. Byl několikrát vězněn aneu-
stále policejně pronásledován. 

V letech 1930–31 absolvoval Me-
zinárodní leninskou školu v SSSR. 
Dopisoval do Rudého práva a 
revolučního odborového tisku. 

Od rozpuštění KSČ v roce 1938 žil 
v ilegalitě. 

Za okupace byl členem Prvního. 
ilegálního ÚV KSČ, který fungoval 
od podzimu 1938 do února 1941 
ve složení Emanuel Klíma, Oto 
Synek, Viktor Synek, Eduard Urx 

a Jan Zika. Byl předním organizá-
torem stávky 28. října 1939, kdy 
v Praze stávkovalo 15 tisíc ze 30 
tisíc kovodělníků a došlo k bouř-
livým masovým demonstracím. 

V noci z 12. na 13. února 1941 byl 
zatčen celý První ilegální ÚV KSČ 
až na Jana Ziku. 

Druhý ilegální ÚV KSČ vytvořil 
Zika společně s Juliem Fučíkem a 
Janem Černým. 

ÚV však utrpělo velkou ztrátu za-
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tčením Julia Fučíka v dubnu 1942. 

Výbor byl doplněn novými členy 
a pracoval i nadále. 

V noci po atentátu na Heydricha 
je zatčen i samotný Zika Při útěku 
oknem se těžce zranil a s poraně-

nou páteří byl převezen do Peč-
kárny, sídla gestapa. 

Dne 15. června 1942 na následky 
svého zranění a mučení zemřel.

Čest jeho památce

Z historických pramenů vybral  
Tomas Candulas 
Předseda MěV a tiskové komise 

1903:
Vznikl samostatný stát Panama
Spojené státy získaly na 100 let Panamský průplav

1913:
Zuří 2. balkánská válka
Narozeni: Gustáv Husák, 8 československý prezident
Otto Wichterlle, český vynálezce gelové kontaktní čočky. zemřel malíř 
Mikoláš Aleš

1923:
Zahájeno pravidelné rozhlasové vysílání u nás  
Zemřeli: Karel Klostermann - spisovatel
Alois Rašín - politik Jaroslav Hašek – spisovatel

1933:
Světová hospodářská krize
Požár Říšského sněmu v Berlíně
únor U nás vyroben první ovocný jogurt - mlékárna Radlice

Roky s trojkou na konci:
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1943:
1. čsl.samostatný prapor odjíždí z Buzuluku na frontu  leden
Frýdek a Místek se slučují v jedno město - Frýdek – Místek   leden 
Zničení německé armády u Stalingradu    2. února
Bitva u Sokolova - padl hrdina Otakar Jaroš    8. března 
Kapitulace Itálie       září 
Uzavření smlouvy mezi SSSR a ČSR     prosinec

1953:
Kubánská revoluce do r.1959
Zemřeli:  Stalin a Klement Gottwald     březen
Měnová reforma       červen
Pokoření nejvyšší hory světa Mount Everestu   květen

1963:
První žena ve vesmíru Valentina Těreškovová   červen 
Moskevská dohoda o omezení zkoušek jaderných zbraní
Zřízení Horké linky Moskva - Washington 
Atentát na prezidenta J. Kennedyho
První náhrada srdeční chlopně protézou Brno   prosinec

1973:
Ukončení války ve Vietnamu
Zavedení poštovních směrovacích čísel u české pošty  leden 
Ludvík Svoboda  zvolen znovu prezidentem   březen
Zahájení barevného vysílání naší televize    květen

1983
Významné jednání Světového shromáždění  
za mír proti jaderné válce, Praha     červen  
Jarmila .Kratochvílová zaběhla dodnes platný rekord na 800 m červenec
Po rekonstrukci znovu zprovozněno Národní divadlo Praha listopad
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1993
Válka v Jugoslávii       do 1996
Rozdělení Československa na Českou a Slovenskou republiku leden
Zvolen 1. prezident České republiky Havel    leden
Vznik Evropské unie       listopad

2003:
Válka v Iráku        do r. 2010
Invaze USA do Libérie Invaze USA do Iráku
Shořel raketoplán Columbia      únor
Velké zemětřesení v Iránu -23 000 obětí

2013:
Přímá volba prezidenta ČR, zvolen Miloš Zeman

Sládci klejí – zatroleně  
chmel už zase stoupl v ceně  
chceme-li jen skromně žít  
pivo musí podražit

Mouka dražší vizte ceny  
křičí pekař ustrašený  
chceme-li jen trochu žít 
housky nutno podražit

Ale nám se nejhůř daří  
naříkají uzenáři 
Chceme-li jen skromně žít  
buřty nutno podražit

Pan domácí hned se straší 
Maso, pivo, chléb je dražší  
chceme-li jen skromně žít  
činži nutno přirazit

Kdopak by se toho nelek  
stát tím trpí jako celek  
aby mohl vyjíti 
Nutno daně zvýšiti

Konsumentu nelze více 
nežli jít a oběsit se 
Učiň to však neprodleně 
dokud špagát nestoup v ceně

Nadčasová báseň z roku 1913 platná
i pro současnost

Eduard Bass - Drahota (1913)
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3.12. Mezinárodní den zdravotně postižených
6.12. V českých zemích zavedena povinná školní 

docházka
1774

10.12. Mezinárodní den lidských práv

12.12. Výročí uzavření smlouvy o přátelství, 
vzájemné pomoci a poválečné spolupráci 
mezi SSSR a ČSR

1943

19.12. Narozen Antonín Zápotocký - 5. prezident ČR 1884
29.12. Zemřel Karel IV., Otec vlasti 1378

1.1.

10.1.

Nový rok
Světový den míru
Den obnovy samostatnosti Českého státu 
Narozen Gustáv Husák - 8. prezident ČR 1913

21.1. Úmrtí V. I. Lenina 1924

23.1. Založení RVHP zrušena 1991


