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První máj 2017 
 
Uplynulo hodně času od 1. máje 1890, kdy poprvé v českých zemích vyšel manifestačně lid 
do ulic, aby demonstroval odhodlání bojovat za svá práva. 
Byly různé 1. máje. Někdy slavnostnější, někdy po ulicích tekla krev, když  neprivilegovaní 
obyčejní lidé usilovali o důstojnější život pro sebe a své děti. Šlo to pomalu, krok za krokem, 
než se povedlo vybojovat zrušení dětské práce, spravedlivé volební právo pro všechny, 
osmi hodinovou pracovní dobu, zabezpečení ve stáří a nemoci.  
 
Významným předělem ve vývoji byla První světová válka a neuspořádané poměry po jejím 
ukončení. Naděje prostých lidí, že už konečně bude nastolená spravedlivá republika pro 
všechny, se zhroutily, neboť tehdejší vůdci sociální demokracie zradili a ponechali dělnictvo 
na pospas osudu.  
 
A znovu na ulicích tekla krev. Část poctivě smýšlejících sociálních demokratů se odštěpila a 
založila novou stranu. Komunistickou stranu  Československa . Komunisté si ponechali 
jako symbol prolité krve rudý prapor. Ten sociálně demokratický zoranžověl. To bylo pak 
charakteristické i pro dobu První republiky, když se sociální demokraté podíleli na vládě. Na 
ulicích se střílelo do demonstrantů bez ohledu na to, o koho se jednalo.  Za oněch 20 let 
První republiky položilo své životy při stávkách a demonstracích na 200 lidí. Tyto vraždy se 
prvorepublikové vlády snažily vždy zamést pod koberec. Po masakru u Duchcovského 
viaduktu se sociální demokracie přihlásila ke stanovisku vlády tím, že se jednalo o selhání 
jedince.   
 
Po Druhé světové válce se pravicové strany snažily nasměrovat vývoj tak, jak se jim to 
podařilo po roce 1918. Důsledky, které pro naši zemi přinesla Mnichovská dohoda a 15. 
březen 1939, však zanechaly ve společnosti takovou stopu, že se lid již tentokráte nenechal 
oklamat. V únoru 1948 vyšel do ulic a vytvořil tak podmínky pro budování spravedlivější 
společnosti. Ti, kdo v roce 1942 zaplnili pražská náměstí při tryzně za protektora Heydricha, 
se třásli strachy a mnozí emigrovali. Nadšení lidí pro spravedlivější uspořádání společnosti 
bylo ohromné.  
 

1. máje v té dob ě byly radostné, spontánní, s touhou po míru. 
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V listopadu 1989 opět lid vyšel do ulic s nadějí na rychlejší vývoj socialistické společnosti. 
V nepřehledné politické situaci se však moci ujala skupina lidí kolem disidentů a chartistů 
tak, že lidem cinkajícími klíči slibovala všechno možné i nemožné.  
 
 
Dnes, v roce 2017, se musíme ptát:  
 

co zůstalo z on ěch slib ů po 28  letech?  
 
� Hospodářství republiky ve vlastnictví cizího kapitálu, který v miliardách vyváží 

dividendy z České republiky. 
� Mzdy českých kvalifikovaných zaměstnanců jsou zlomkem toho, co dosahují stejné 

profese na západ od nás. 
� Levnou pracovní silou jsme se dostali do pozice kolonie mocností, ve kterých sídlí 

nadnárodní monopoly.  
� Za této situace se rozmohla korupce do nebývalých rozměrů a ti, kdo za tuto dobu 

zbohatli, z obavy před zodpovědností za způsob jakým nabyli majetek, teď křičí -chyťte 
zloděje.  

� Bohatství úzké skupiny lidí, která začíná ovládat stát, rychle roste a životní standard si 
řada občanů udržuje tím, že si půjčuje a žije na dluh.  

� Lidé se začínají bát stáří či poškození zdraví.  
 

 
Je proto nejvyšší čas, abychom se v souvislosti s letošním 1. májem důrazně ozvali a 
pozvedli svůj hlas:  
 
� kde jsou sliby z listopadu 1989 

� určeme viníky za devastaci národního hospodářství   

� okamžitě zrušme promlčitelnost privatizačních zločinů 

� konec levné práce v České republice 

� nenechejme se zavléct do dalších vojenských agresí NATO 

� nepřipusťme, aby naše děti a vnuci umírali v cizích zemích za zájmy světového 

kapitálu.  

 
Bronislav Bujok, místopředseda MěV KSČM 

 
 

Egon Bondy -  báse ň XXX 
 

Z lásky p řežilo jen hlásání nenávisti 
pravda se prom ěnila v televizní klam a mam 

a nebyli-li jsme si d říve svým právem jisti 
jsme dneska zase tam. 

 
Není pro č být smuten i když je pro č být rozho řčen. 

Ztráta nad ěje je možná horší než ztráta hmotných statk ů. 
Víra ve spravedlnost ale není pomíjivý sen 

a přežije i veletucet černých pták ů. 
…. 
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Byl i  jsme na besedě se s.  Vojtěchem Fi l ipem 
V pondělí 6. března se  tradičně konalo další setkání občanů našeho regionu s předsedou 
ÚV KSČM, místopředsedou PS ČR s. Vojtěchem Filipem v sále Kulturního domu v Ostravě. 

S. Josef Babka  v úvodu přivítal všechny přítomné, mezi nimi také poslankyni EP Kateřinu 
Konečnou, s. Opálku, poslankyni Parlamentu paní Miladu Halíkovou i lídra pro volby do 
Parlamentu Leo Luzara. 

S. Filip  připomenul dvě základní priority strany v roce 2016 - sjezd strany a krajské volby. 
KSČM nechtěla být zatažena do žádných korupčních afér, proto se rozešla i s některými 
subjekty. 

Zdůraznil, že KSČM jde především o obyčejné občany a od toho neustoupí. Proto navrhuje 
a prosazuje řadu opatření (rozdíl mezi daněmi malých, středních a velkých podnikatelů, 
ochrana spotřebitele, dovoz méně kvalitních potravin, rozdíl mezd mezi našimi a cizími 
zaměstnanci a další).  

Sociální demokracie naprosto nesplnila své předvolební sliby, třeba otázku minimální mzdy, 
zdanění církevních restitucí a další. 

Upozornil také na současné problémy bezpečnosti státu. KSČM již několikrát varovala před 
nebezpečím imigrantů, ale zbytečně. Připomenul, že náš stát nenese odpovědnost za 
válečné konflikty, které stále existují. Proč tedy máme doplácet na něco, co jsme nezavinili. 
Zmínil také požadavek ministra Stropnického, aby naše jednotka byla pod německým 
velením. Všichni přítomní projevili s tímto rozhodnutím naprostý nesouhlas, to je snad 
opravdu poprvé v našich dějinách! Proč by naše děti, vnuci, pravnuci měli umírat za cizí 
zájmy? Nesmíme si dál nechat vnucovat cizí požadavky a válka opravdu není řešením. 
Problémy se mají řešit tam, kde začaly a řešit je mají ti, kdo je vyvolali.   

Poslankyn ě EP Kateřina Kone čná seznámila s problémy v Evropském parlamentu. Přes 
značné protesty byla schválena smlouva CETA. Velmi umožňuje sociální nespravedlnost, 
podporuje např. dovoz nekvalitních a nebezpečných potravin apod. 

Naším jediným prostředkem proti tomu je jednota, vyzývá tedy voliče k podpoře našich 
kandidátů, kteří se opravdu snaží a budou snažit o naplnění programu strany. 

Lídr pro volby s. Leo Luzar připomenul  nastávající hlavní cíle: 
- vyřešení nepovedené privatizace bytů OKD,  
- konec levné práce 

V odpov ědích na otázky mimo jiné zazn ělo : 

s. Filip: 

Pakt NATO porušil usnesení Rady bezpečnosti. Není schopen řešit konflikty, nechtějí hlídat 
hranice celého Schengenu. Neochrání tedy ani naši bezpečnost!  

s. Babka : 
-    v otázce bytů OKD probíhá trestní řízení. 
-    podporujeme trend znárodnění, žádáme i vrácení naší vody do českých rukou. 
 

Myslím, že všichni přítomní souhlasili s tím, co zde zaznělo, ale je nutné, aby nezůstalo jen 
u slov, aby naši političtí představitelé přes všechny překážky, se kterými se setkávají, 
skutečně tyto zájmy hájili a prosazovali.  

 

 
postřehy Marie Kročkové 
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KSČM se stala jedinou levicovou 
stranou v naší republice 

 

ČSSD má za sebou svůj tolik očekávaný sjezd. Podle analytiků však 
prožívá začátek svého konce. Sjezd totiž nepřinesl žádnou převratnou 
změnu, což i mnozí očekávali. Došlo jen ke kosmetickým změnám ve 
vedení strany. Nerad se vměšuji do záležitostí jiných stran, a proto 

nehodlám tento sjezd hodnotit. Byl to souboj bez utkání, ale utkání se ani neočekávalo. 
Neznám pozorovatele vně ČSSD, který by byl opačného názoru. Dokonce nešlo ani o 
souboj idejí, ale i to se dalo předpokládat. Sociální demokracie totiž pro mocenské pozice 
zcela rezignovala na své předvolební sliby! A tedy i na vlastní program, který se jako téměř 
vždy stal jen kusem papíru. Stačí si připomenout, kolik z programu ČSSD splnila a kolik ne. 

Konkrétně mám na mysli nejen revizi tzv. církevních restitucí, které jsou neodůvodněným 
darem jak těm, kteří nikdy pro naši zemi nepředstavovali oporu v prosazení národních 
zájmů, tak těm, kteří ani před rokem 1989 neexistovali, a tedy nemají co restituovat. Leda by 
byli okradeni režimem po roce 1990, resp. 1992. Navíc takové převody pokřivují majetkové 
vztahy ve společnosti, dál oslabují stát, ale i veřejný prostor a dokonce i ohrožují majetek 
fyzických osob. 

Bohuslav Sobotka, stejně jako v minulosti Vladimír Špidla, který mu dělá dál poradce, se 
vzdal skutečné levicové, solidaristické  politiky a nehodlá se k ní vracet. Pokud snad byly 
patrné nějaké snahy ze strany ČSSD a jejího naplňování levicové politiky, šlo velmi často o 
špatné opisování našeho programu. A jak víme ze školy, opisovat se nemá. Už vůbec 
nebudu hodnotit část zahraniční politiky naší země a její postavení v EU. Je mi těžko a 
nemohu se smířit s tím, že se Sobotka podřídil a realizuje politiku A. Merkelové. Pak nás 
jasně nemůže být dostatečně slyšet v EU! To vše je ale velká šance pro KSČM, která 
voličům nabízí jasný, reálný a realistický program. Rozhodně neuhýbáme, abychom se jen 
zavděčili někomu jinému.  

Na jednu stranu mě mrzí, že z politické scény se vytrácí jedna ze zásadních levicových 
stran. Širší levice tak dostává »na frak«. Naštěstí pro občany naší země, a nejen pro 
levicové voliče, je zde KSČM. Ta jde do voleb s jasným a propracovaným programem, jenž 
bude sloužit většině občanů, která poctivě pracuje nebo v produktivním věku pracovala, platí 
daně a za ně chce od státu, aby jejich daně utrácel prioritně za jejich potřeby, nikoli pro 
někoho jiného. Politika musí znovu získat smysl. I to je naším úkolem. Na rozdíl od 
některých jednáme věcně a držíme slovo. 

Vojtěch FILIP, 16. 3. 2017 
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Schválené usnesení poslanců KSČM 

k privatizaci OKD  
 

Poslanecká sn ěmovna Parlamentu České republiky:  
 

1. Konstatuje, že se Česká republika dostala  - díky politickým 
rozhodnutím, které byly v rozporu s názory široké odborné veřejnosti a 
akademické obce v oblasti surovin a energetiky a absenci jasné 
dlouhodobé surovinové a energetické koncepce – do řady problémů, které umocnila problematická 
privatizace práva dobývat a obchodovat s našim národním bohatstvím, surovinami, včetně černého a 
hnědého uhlí.  
 
2. Požaduje po Vlád ě ČR, aby zabezpe čila:   
 

a) možnosti těžby všech druhů uhlí jakožto nenahraditelného nerostného bohatství České 
republiky dnes i v budoucnu,  

b) ochranu ložisek vyhrazeného nerostu České republiky před jejich nenapravitelným 
znehodnocením v případě jakýchkoliv změn vlastnických vztahů nebo ukončení podnikání,  

c) zákonnost a naplnění všech závazků sjednaných při privatizaci a vyplývajících ze zákonů a 
předpisů ve vztahu k ochraně zdraví, přírody, rekultivace krajiny i zaměstnanosti,  

d) efektivní využití vlastnictví státu a těžební práva na dosud netěžené nebo připravované 
lokality těžby, kde se nachází strategické zásoby nerostných surovin, kterými lze řešit nejen 
zaměstnanost, ale zejména naší energetickou nezávislost na řadu desetiletí,  

e) budoucnost pracujících v povoláních exploatujících zdraví v míře bránící jejich možnému 
dalšímu pracovnímu uplatnění cestou urychlené novely důchodového zákona tak, aby byl 
umožněn dřívější odchod do penze u všech dotčeným zaměstnancům v souladu s 
mezinárodními standardy definujícími těžkou práci,  

f) bezodkladná a účinná opatření, která povedou k dlouhodobému, časově definovanému 
rozložení útlumu těžby v OKD, pod vedením a kontrolou státu tak, aby nedocházelo k 
nedotěžení stávajících zásob černého uhlí , nevratné likvidaci nevytěžených důlních děl,  
 

3. Žádá Vládu ČR, aby úkolovala příslušné výkonné orgány k objasnění činností, které vedly k 
majetkovým ztrátám Českého státu při privatizaci OKD a dle zjištění podala trestní oznámení.  
 
K tomu nutno objasnit:  

a) kdo rozhodl a úkoloval zástupce státu v orgánech podniku, aby hlasovali o snížení základního 
jmění OKD v neprospěch Fondu národního majetku, který ve svém důsledku znamenal ztrátu 
vlivu státu ve společnosti,  

b) kdo rozhodl a následně realizoval převod akciových podílů v podniku OKD na obce, aby se 
po čase opětovně tyto akcie snažil získat a to prostřednictvím firmy v podezření, že jednala 
proti zájmům státu,  

c) kdo zodpovídal za nevyšetřování podezření z nelegálních finančních operací při privatizaci 
OKD,  

d) kdo zapříčinil časové prodlevy a nečinnost státu, když na nelegální finanční operace 
upozornily zahraniční vyšetřující a bankovní orgány,  

e) kdo zapříčinil neplnění oprávněných očekávání nájemníků týkajících se bytového fondu OKD.  
 
4. Požaduje po Vlád ě ČR zabezpečit zmapování finančních toků na účtech zainteresovaných osob, 
příbuzných těchto osob a firem spojených s těmito osobami, které se podílely přímo nebo nepřímo 
na privatizaci OKD.  
 
 
Leo Luzar, www.leoluzar.cz 
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 UKRAJINA V OHNI 
 

Letos uplyne 72 let od ukončení Druhé světové války a porážky nacismu. Jak se ukazuje, 
nacismus nevymřel, ale naopak má snahu vstát z mrtvých, když pozorně budeme sledovat 
činnost neonacistických stran napříč Evropou. U kormidla je Ukrajina, kde spolky bývalých 
členů SS byly legalizovány a jsou známy každoročními pochodňovými průvody, zatímco 
pomníky osvoboditelské Rudé armády jsou ničeny. Právě proto je potřeba se zamyslet, proč 
dokument O. Stonea má takový význam v boji progresivních sil Evropy a Ameriky proti 
neonacismu.  

Sedmdesáté první  zasedání Valného shromáždění OSN schválilo 19. 12. 2016 Rezoluci 
číslo  A/71/482 DR I, ve které VS OSN vyzývá vlády všech států světa, aby přijal efektivnější 
opatření k boji proti glorifikaci nacismu a jiných praktik, které podporují oživování 
současných forem rasismu, rasové diskriminace, xenofobie a s nimi spojených intolerancí. 
Pro přijetí rezoluce hlasovalo 134 členských států OSN, proti byly USA a Ukrajina, 49 států 
se zdrželo hlasování. Mezi nimi Japonsko a všechny státy EU včetně těch, jejichž nacistické 
a fašistické režimy se podílely na vyvražďování milionu komunistů, Židů a Slovanů v době 
druhé světové války. Rezoluci nepodpořil ani lokajský režim ČR. 

Většina západních filmových kritiků a publicistů se vyhýbá hodnocení vývoje Rusko - 
Ukrajinských vztahů, k jejichž zásadním změnám došlo po krveprolití na Kyjevském 
Majdanu. Kromě Ruských a Ukrajinských komunistů se pokusil o reálné zhodnocení 
nacistického puče proslulý Americký režisér O. Stone. Tehdy uvedl, že „Ukrajinská revoluce“ 
proběhla na „objednávku“ CIA, včetně svržení zákonného prezidenta V. Janukoviče, 
obviněného pučisty z odpovědnosti za vraždění demonstrantů, které ve skutečnosti provedly 
dobře vyzbrojené,  v Polsku a Pobaltí vycvičené, neonacistické síly. Prohlášení O. Stonea 
bylo krajně negativně přijato ultrapravicovou propagandou zpracovanou americkou 
veřejností. Stone se však rozhodl, že potvrdí své názory dokumentárním filmem. 

Již v červnu 2016 dosáhl film „Ukrajina v ohni" nejvyššího ocenění na festivalu v Sicilské 
Taormině. Dokument odhaluje šokující fakta o americké účasti v přípravě puče, která se 
naprosto liší od informací v evropských médiích. Film se snaží prezentovat dějiny Ukrajiny 
od 17. století do současnosti. Současně je i kronikou vzniku ukrajinského nacionalismu od 
Stěpana Bandery až po Dmitrije Jaroše. V dokumentu je zdůrazněno, jak CIA 
spolupracovala s Ukrajinskými nacionalistickými organizacemi již od roku 1946. V boji proti 
SSSR je využívala ke sběru zpravodajských informací, což potvrzují nyní odtajněné 
dokumenty o činnosti CIA. Film se zmiňuje i o účasti Amerických tajných služeb na vyvolání 
„oranžové revoluce“ v roce 2004, kterou započala válku proti Rusku, která trvá dodnes. 
Režisérem filmu je v USA žijící Ukrajinec Igor Lopatonok, svědek krvavých události na 
Majdanu. Bývalý ministr vnitra Ukrajiny Vitalij Zacharčenko vypráví v dokumentu o tom, kdo 
rozhodl o použití násilí proti demonstrantům a co urychlilo začátek protestu. Americký 
investigativní novinář Robert Parry vystoupil v dokumentu jako samostatný expert. Objasnil, 
kdo prosazuje zájmy USA v zahraničí a financuje opoziční média. Dokument analyzuje i 
záhadné zbiti novinářky Taťány Černovilové a vraždu účastníka Majdanu Sergeje Nigojana. 
Nešlo o náhodu, ale o cílevědomě připravenou provokaci. Pozornost je věnována i 
krymskému referendu o připojení k Rusku. Stone nebyl pouze producentem filmu. V 
průběhu natáčení osobně diskutoval s Vladimírem Putinem i s Viktorem Janukovyčem, kteří 
mu odpověděli na všechny, i ty nejostřejší dotazy. 

V závěru filmu si tvůrci kladou otázku, zda jsme svědky začátku nové studené války, a 
pokud ano, zda je lidstvo schopno tuto válku přežít. Dokumentární film „Ukrajina v ohni“ je 
možné zhlédnout zde: 

http://www.nwoo.org/2016/11/25/oliver-stone-ukrajina-v-ohni/    
https://youtube/8CKXapWpAfQ 
Tomas Candulas, člen MěV KSČM 
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Pozor na vyú čtování tepla pro vytáp ění a na „šmejdy“ 
 
 
V letošním roce se bude teplo v bytových domech poprvé rozúčtovávat podle nového zákona č. 
67/2013 Sb. a vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 269/2015 Sb., která má do celého 
procesu rozdělování nákladů s ohledem na povinnost instalace přístrojů a zařízení pro měření a 
registraci tepelné energie pro vytápění vnést údajně větší spravedlnost. Vyhláška přináší změny v 
dosavadním způsobu rozúčtování tepla pro vytápění. Náklady na vytápění v zúčtovací jednotce (ZJ)   
za zúčtovací období se rozdělí na složku základní a spotřební.  

Základní složka je rozdělena mezi příjemce služeb podle poměru velikosti započitatelné podlahové 
plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových 
prostorů v zúčtovací jednotce. Výše základní složky je v Havířově stanovena na 50 %, přičemž 
vyhláška připouští rozmezí 30-50 % z celkových nákladů za teplo pro vytápění v ZJ. 

Spot řební složka je rozdělována mezi příjemce služeb úměrně výši náměrů zařízení pro 
rozdělování nákladů na vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod, zohledňujících i rozdílnou 
náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou. Chybí zde však 
zohlednění případů, kdy se v sousedních bytech netopí /neužívané/, případně mají byty takovou 
polohu, že jejich uživatelé nepotřebují mít puštěné radiátory, využívajíce tepla získaného ze 
stěn bytů, kde se vytápí. 

Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit 
u příjemců služeb, kde jsou instalována zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, v zúčtovací 
jednotce hodnotu o 20 % nižší a hodnotu o 100 % vyšší oproti průměru nákladů na vytápění pro 
zúčtovací jednotku v daném zúčtovacím období. Pokud dojde k překročení přípustných rozdílů, 
provede poskytovatel služeb úpravu výpočtové metody příjemců služeb, u nichž došlo k překročení 
některé stanovené hranice./SON ČR navrhovalo max. +60 % od průměru/.U ostatních příjemců 
služeb se vychází pouze z náměrů měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování 
nákladů na vytápění. Poskytovatel služeb provede úpravu výpočtové metody takto: 

hodnota nákladu na vytápění příjemce služeb, jehož rozdíl překročil stanovenou limitní hodnotu, 
vztažená na 1 m2 započitatelné podlahové plochy příjemce služeb, se upraví na limitní přípustnou 
hodnotu nákladů na vytápění na 1 m2 započitatelné plochy, tedy 80 % průměrné hodnoty za 
zúčtovací jednotku, v případech, kdy nebyla dodržena spodní hranice 20 %, nebo 200 % průměrné 
hodnoty za zúčtovací jednotku v případech, kdy nebyla dodržena horní hranice 100 %, 

upravený náklad na vytápění příjemců služeb je pak násobkem výměry započitatelné podlahové 
plochy a hodnoty upravené a 

takto stanovená upravená hodnota nákladů na vytápění příjemce služeb se odečte od celkové částky 
nákladů na vytápění a zůstatek se rozdělí mezi ostatní příjemce služeb podle zákona, dokud všichni 
příjemci služeb nevyhoví stanovené přípustné odchylce rozdílu v nákladech na vytápění připadající 
na 1 m2 započitatelné podlahové plochy v zúčtovací jednotce v daném zúčtovacím období. 

Na základě písemné žádosti uživatele bytu /příjemce služeb/ je poskytovatel služeb povinen 
nejpozději do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období doložit příjemci služeb náklady na jednotlivé 
služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování 
podle tohoto zákona a umožnit příjemci služeb pořízení kopie podkladů. 

Nájemce může vznést vůči vyúčtování tzv. námitky . Případné námitky ke způsobu a obsahu 
vyúčtování musí nájemce předložit pronajímateli neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne 
doručení vyúčtování, popřípadě doložení dokladů. Pozdě uplatněné námitky nemusejí být vzaty na 
zřetel. Vyřízení uplatněných námitek musí být pronajímatelem uskutečněno nejpozději do 30 dnů od 
doručení námitky.  

Pokud pronajímatel námitky proti vyúčtování roku 2016 nevypořádá, pak mu hrozí, že bude muset 
nájemci uhradit pokutu ve výši 50 Kč za každý den prodlení. Povinnosti uhradit pokutu by se zbavil, 
pouze pokud by pronajímatel nesplnil svou povinnost z důvodu, že by její splnění ve stanovené lhůtě 
po něm nešlo spravedlivě požadovat nebo k nesplnění povinnosti došlo zaviněním nájemce (§ 13 
ZOS).  

Ing. Karel Žák  (dokončení v dalším čísla) 
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MDŽ 2017 
 

MěV KSČM Havířov spolu s Klubem zastupitel ů za KSČM na ženy 
nezapomn ěl a u p říležitosti Mezinárodního dne žen op ět uspo řádal 
důstojnou oslavu dne 9. b řezna v KD Petra Bezru če.  
 
Téměř pět set žen si odneslo nejen karafiát, ale i p ěkný kulturní zážitek z  
dechové hudby v podání Malé černé z Karviné.  
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Slavili jsme opět společně MDŽ …… 
 
 

I letos  jsme tradičně slavili MDŽ společně 49 a 51 ZO KSČM v banketce 
zimního stadionu. Našimi hosty byly také členky ČSŽ a naše 
sympatizantky.  Přestože bylo příjemné počasí, nesněžilo ani nebyla 
žádná ledovka, tentokrát se nás bohužel sešlo podstatně méně, což bylo 
ovlivněno jednak nemocností a snad také tím, že schůze se konala právě 
8. března a tento den chtěly některé ženy trávit raději s rodinami.  

Nejdříve se uskutečnila pracovní schůze, ve které kromě připomínky 
únorových událostí z roku 1948 a referátu k MDŽ byly projednány 
organizační záležitosti, pozvánky na akce probíhající v březnu – květnu  a 
s. Racková informovala o setkání s předsedou ÚV KSČM s.V. Filipem. V diskusi vystoupil 
také zástupce MěV a OV KSČM s.Stanislav Mlčák. 

Opět bylo připraveno tradiční pohoštění a předseda Vladek  Fukala připravil soutěž, ve které 
účastníci hádali, kolik kávových zrnek je v připravených skleničkách.  Při hudbě, kterou 
zajistil Jarek Jeziorski, se Vladek snažil jako snad jediný tance schopný chlap vytancovat 
přítomné ženy, za což mu patří dík. Při odchodu si ženy rozebraly snítky rozkvetlého zlatého 
deště, které každoročně zajišťuje náš předseda. 

Letos jsme se nedočkali oblíbených perníčků, které připravuje s ostatními 
ženami paní Irenka, která si při jejich přípravě způsobila při zakopnutí a 
následném pádu úraz. Přejeme jí proto brzké uzdravení a doufáme, že 
nebude mít žádné trvalé následky. 

 

 

 

 

 

 D. Racková 
 Foto: J. Franek,   
 D. Racková 
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Zase jsem se sešli, bavili……… 

Místo tradiční Předmájové veselice, kterou každoročně MěV KSČM v Havířově připravuje, 
jsme letos uspořádali Jarní veselici. Uskutečnila se – jako všechny naše zábavy – v PZKO 
Na Zborůvce v sobotu 25. března. 
Z organizačních důvodů bylo zvoleno toto datum a zdá se, že to nebylo datum nejlepší. 
Přivítali jsme totiž v sále mnohem menší počet návštěvníků, než tomu bývá jindy. Ale musím 
přiznat, že na úroveň zábavy to nemělo vůbec žádný vliv. Naopak – tanečníci si pochvalovali 
dostatek prostoru na parketě, kde jindy na nějaké velké tančení chybí místo. 
K poslechu, ale hlavně k tanci, hrála nám již známá skupina Duo Cherry. Jako vždy bylo 
postaráno o dobré občerstvení, koláče byly rozprodány velmi brzy, kuchařky sklidily velkou 
pochvalu za večeři – guláš. 
Za organizátory přicházeli často lidé s dotazy, proč se končí tak brzy a hlavně – jestli se 
zase v dubnu bude konat ta naše tradiční „Předmájová.“ Museli jsme je zklamat. 
Prodlužovat se dnes nebude a sejdeme se až na oslavách 1.máje. „ To je ale škoda“, slyšeli 
jsme mockrát. „ Tak se dobře bavíme a musíme končit“, přemlouvali nás hosté. To 
pořadatele samozřejmě těší, ale pořádek musí být. A tak opravdu nezbylo ani těm největším 
vytrvalcům  než se rozloučit s tím, že se příště určitě zase sejdeme.  
Poděkování patří všem, kdo se o zdárný průběh  zábavy zasloužili, ať jsou to členové 
organizační komise, členky LKŽ, členové strany, sympatizantky a samozřejmě „naše“ 
kuchařky. 
A na vás všechny se obracíme s výzvou o pomoc nebo účast při všech dalších  našich 
akcích. 
 

 

 

Odborová organizace v Havířově 

 

nepatří asi k těm nejpočetnějším, ale to vůbec není na 
překážku. Úkoly dané celoročním plánem jsou plněny, členy a 

členky potkáváme při všech akcích ve městě. A to ne jen jako návštěvníky, ale vždy jako 
platné organizátory či pomocníky. 
Letošní první členská schůze se konala 11. března 2017 v místnosti MěV KSČM. Protože to 
bylo brzy po 8. březnu, nemohlo samozřejmě chybět blahopřání všem přítomným ženám, 
které předal předseda MO. Členky si také vyslechly krásnou báseň v podání Marie. Potěšila 
i velice pěkná kytička. 
Pak už následoval pracovní program. Vyslechli jsme zajímavé informace ze zasedání 
vyšších orgánů, schválili jsem plán práce a rozpočet MO pro letošní rok a velice potěšilo, že 
byli přijati tři noví členové.  
Zástupci vyšších orgánů – s. Salomon a s. Mlčák – informovali i o problémech, které odbory 
mají a také pozvali na připravované zájezdy. 
Při volné zábavě jsme vyslechli různé návrhy i názory, dostali jsme dobrou kávu a výborné 
občerstvení a rozcházeli jsme se s tím, že se moc těšíme na další setkání. Určitě to nebude 
až na příští schůzi, jistě se uvidíme na všech akcích, které plánuje MěV KSČM v Havířově. 
 
stránku připravila M. Kročková 
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MĚSTSKÝ VÝBOR  A ZASTUPITELÉ  KS ČM HAVÍŘOV 

VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  111...   kkkvvvěěětttnnnaaa   222000111777   oooddd   111333:::000000   hhhooodddiiinnn   

 
v areálu PZKO Na Zbor ůvce v Havířově-Bludovicích 

    
  PROGRAM:        

  AKORĎANKA  

  TANEČNÍ HUDBA:  IVETA A JAREK  
  DĚTSKÉ ATRAKCE 
 
 
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO 
 
  
 VSTUPNÉ 40 Kč, DĚTI DO 10 LET ZDARMA  

 
 

 

 

 

 

 

 
Písemné příspěvky zasílejte na mv.havirov@kscm.cz 
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