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ÚVODNÍK
Vážení čtenáři Informačního zpravodaje, vážené soudružky a soudruzi,
ve dnech, kdy se Vám dostává do rukou toto číslo IZ, již dávno pominula sváteční nálada, kterou
nám přinesly vánoční svátky. Naplno běží dny roku 2016. Roku, ve kterém budeme svědky a někteří
z nás i přímými účastníky významné stranické události jakou je pro naši stranu sjezd. Ten letošní má
číslo IX a uskuteční se ve dnech 14. a 15. května v Praze. Delegáti zhodnotí činnost strany za uplynulé
čtyřleté období a stanoví cíle pro období další. Tomuto vrcholnému stranickému jednání samozřejmě
předcházelo jednání okresních a krajských konferencí.
Ta naše se uskutečnila 28. listopadu loňského roku, krajská proběhla 13. února na OV KSČM
v Kroměříži. Úkolem těchto jednání bylo mimo jiného vybrat a schválit kandidáty pro volby do
krajského zastupitelstva, které se uskuteční v říjnu letošního roku. V těch minulých jsme dosáhli
výborného výsledku a samozřejmě je naším cílem tento výsledek obhájit, popřípadě vylepšit. Proto jsme
k výběru kandidátů přistupovali velmi odpovědně a všichni kandidáti zvoleni naší okresní konferencí
splňují kritéria doporučená ÚV KSČM.
Současně s těmito volbami náš volební obvod čekají ještě jedny volby a těmi jsou volby do
Senátu. Naši kandidátku zvolenou okresní konferencí čeká nelehký úkol. Nejen já jsem přesvědčena a
věřím, že soudružka Ing. Eva Badinková z Holešova se ho zhostí na jedničku.
Ale volby nejsou jen pro zvolené kandidáty. Je to úkol pro každého komunistu. Volební kampaň
nezačíná měsíc před volbami, ale je to každodenní práce každého z nás. V době kdy se do Evropy
přesunují tisíce imigrantů z východních zemí postižených válkou a harašení zbraní je čím dál hlasitější,
je k tomu dostatek příležitostí i argumentů.
Takže na závěr mi dovolte, abych nám všem popřála hodně sil, elánu a hlavně zdraví, abychom
náročné úkoly, které před námi stojí, zvládli ku prospěchu všech. Já věřím, že se nám to podaří, vždyť
podle čínského kalendáře vstupujeme do roku ohnivé opice. Měl by nás čekat úspěšný rok a měli
bychom být připraveni na různé změny. Hbitá, bystrá a inteligentní opice se totiž nikdy nevzdává, zkouší
všechny dostupné možnosti a nedá pokoj, dokud nedosáhne svého cíle. Jak vidíte, máme všechny
předpoklady, aby rok 2016 byl pro nás úspěšným.
Zdeňka Hlobilová,
předsedkyně OV KSČM
zastupitelka ZZK

STRANICKÉ ORGÁNY
Alternativní přístupy KSČM k aktualizaci státní energetické koncepce
KSČM dlouhodobě zdůrazňuje význam energetické strategie pro budoucnost ČR. VIII. sjezd
KSČM v roce 2012 v oblasti energetické bezpečnosti stanovil úkol: “Podporovat energetickou
nezávislost ČR využitím především jaderné energetiky, s uhlím jako strategickou surovinou, ale i
lokálních a regionálních energetických zdrojů. Podporovat širší využití společné výroby tepla a
elektřiny, obnovitelných druhů energie a obnovitelných surovin. Prosazovat ekologicky šetrné způsoby
získávání energie a snižování energetické náročnosti výroby i spotřeby ve všech oblastech života
společnosti“.
Zhodnocení Aktualizace Státní energetické koncepce z pohledu KSČM
Je třeba ocenit, že vláda konečně schválila Aktualizaci Státní energetické koncepce (ASEK). Je
zřejmé, že ČR se bude muset ubírat cestou kombinace jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů
(správným směrem pro energetiku). Nejen proto, že musíme plnit závazky vůči EU - zvyšování podílu
obnovitelných zdrojů a snižování množství emisí CO2. Ale rovněž proto, že zásob uhlí ubývá a bude
třeba ho ponechat pro centrální zásobování teplem, kde je hnědé uhlí stále nejlevnějším způsobem
vytápění domácností.
Aktualizace SEK se zabývá všemi oblastmi, do kterých energetika zasahuje nebo je ovlivňuje,
kromě dopravy. Velmi dobře je zpracována analýza a navržena opatření a postupy, jak dosáhnou
potřebné bezpečnosti, udržitelnosti a vyvážení potřeb a možných zdrojů. ASEK se rovněž velmi dobře
vypořádává i s environmentálními dopady na plánované období. Zajímavá je zmínka o větší a nutné
ingerenci státu do ovlivňování politiky a konkrétních podnikatelských záměrů v energetice.
Lze konstatovat, že dlouhodobé vize energetiky odpovídají našemu pohledu na její vývoj v ČR
(bezpečnost, konkurenceschopnost a udržitelnost). Podobně jsou nastaveny strategické cíle a priority.
Za pozitivní lze považovat rozvoj a posílení role jaderné energetiky v celkovém energetickém
mixu a současně také to, že se ASEK hlásí k povinnosti bezpečného uložení jaderného odpadu. Pozitivní
je také závazek usilovat o udržení soustav zásobování tepelnou energií a naplnění Národní akčního plánu
energetické účinnosti. Do roku realizovat nové úspory ve výši cca 13 TWh.
Dlouhodobým trendem bezpečné energetiky je přechod na bez uhlíkové technologie. Státy, které
s nimi začnou dříve, budou mít na globalizovaném trhu konkurenční výhodu. Zvyšování energetické
bezpečnosti by ale nemělo jít směrem, jenž by obyvatelům přinesl jiná nebezpečí. Priority udržitelné
energetiky tedy prosazujme v tomto pořadí:
a) úspory při výrobě a spotřebě energie, v jejich energetické, materiálové, dopravní a odpadové
náročnosti;
b) zvýšení podílu bezpečné jaderné energetiky, podporu vývoje její nové generace;
c) zvýšení podílu energie z environmentálně šetrných a efektivních druhů obnovitelných zdrojů (OZE).
Vítáme, že má dojít k významnému rozvoji používání stlačeného zemního plynu CNG ve veřejné
dopravě. Ovšem, zda se tato vize naplní, je velkou otázkou a záleží na tom, jak se k tomu postaví vedení
měst či zda bude možné čerpat nějak dotace. Ke zvyšování energetické bezpečnosti prostřednictvím
povinného skladování zemního plynu v podzemních zásobnících je třeba přistupovat opatrně, aby se
nezvyšovala cena pro domácnosti.
Aktualizace SEK na mnoha místech zmiňuje potřebu vytvořit lepší podmínky pro výstavbu
liniových staveb. Tento bezpochyby pravdivý a potřebný požadavek je znám již několik let, avšak naráží
na znění stavebního zákona, zákonů na ochranu životního prostředí a jednání stavebně správního odboru
Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Podporujeme další výstavbu plynovodů přes Českou republiku, které zajistí lepší energetickou
bezpečnost, propojení s Polskem plynovodem Moravia a plánované propojení s Rakouskem, které zajistí
propojení na jižní plynovody včetně LNG terminálů Adria. Plně podporujeme, aby strategické podniky
MERO a ČEPRO zůstaly ve výhradním vlastnictví státu, jak požaduje ASEK. To ovšem zpochybňuje

ministr financí Andrej Babiš, který požaduje částečnou privatizaci těchto podniků.
Nepřekvapí, že ASEK v oblasti teplárenství chce spoléhat nadále na hnědé uhlí, které je
z hlediska ceny stále nejlepším způsobem vytápění v centrálních soustavách zásobování teplem.
Podporujeme vybudování teplovodů při výstavbě jaderných elektráren v Dukovanech a v Temelínu.
Zásobovány teplem by tak mohly být lokality Brna, Jihlavy, Dukovan, Českých Budějovic.
Oblast dopravy je v ASEK zachycena dost nekonkrétně. Kromě obecných cílů nejsou v koncepci
popsány způsoby, jak by jich mělo být dosaženo. Je určitě pozitivní tlačit na snížení používání nafty ve
veřejné dopravě, ale konkrétní plán, jak toho dosáhnout chybí.
V části předpokládaného vývoje energetiky lze souhlasit s optimalizovaným scénářem, který
nabízí poměrně vyrovnanou bilanci spotřeby energií, podobně v elektroenergetice, při současném
působení realizovaných úspor a potřebných změn v mixu energetických zdrojů, které povedou k
relativně vyrovnané hladině cen pro konečné zákazníky.
Již zmíněné posilování podílu obnovitelných zdrojů energie na celkovém zdrojovém mixu je
promítnuto do výrazného nárůstu podílu biomasy, bioplynu a fotovoltaiky. Tuto skutečnost vidíme jako
velmi problematickou z hlediska spolupráce mezi jednotlivými ministerstvy a zajištění energetické
bezpečnosti České republiky, která je v první části ASEK garantována také mezi strategickými
prioritami.
V oblasti východisek je velmi nešťastné, že nedošlo k aktualizaci Surovinové politiky ČR z roku
1999, která patří mezi jednu z výchozích sektorových strategií. Popis současného stavu celkově i
elektroenergetiky je možné považovat za odpovídající realitě. Za problematické považujeme termíny
některých kroků v realizaci ASEK. V oblasti výkonu státní správy, v oblasti vzdělávání, podpory vědy a
výzkumu se jedná o některé nereálné termíny do 31. 12. 2015. Snaha o větší zpracování ropy na ropné
produkty v České republice je sice chvályhodná, ale vůbec neodpovídající současné situaci, kdy české
petrochemické firmy spíše bojují o přežití, neboť ve střední Evropě je přebytek kapacit a výrobci
v okolních zemích více investují do modernizace.
ASEK definitivně nevyřešila problém, zda prolomit limity uhlí a vláda si opět objednala další
studie dopadů úplného prolomení limitů a oddaluje tak rozhodnutí. Prolomení na dolu Bílina je
kompromis řešící situaci dočasně. Toto oddalování škodí všem lidem, kterých se týká možná těžba,
horníků ale i energetiky jako celku. Neprolomení těžby na ČSA se týká soukromé firmy Severočeská
energetická (Tykač, Dienstl), u níž existuje nebezpečí, že může své podíly při změně tržní situace prodat,
resp. doly zavřít (viz Paskov). Až na tyto výtky (neřešení případného výpadku výroby elektrické energie,
aktualizace surovinové politiky, odklad v otázce limitů) je možné schválenou Aktualizaci SEK ČR do
roku 2040 hodnotit jako velmi odpovědně a odborně zpracovanou.
Jsme přesvědčeni, že pro potřeby energetických odvětví České republiky a dlouhé intervaly pro
realizaci jednotlivých investic je nutné, aby energetické koncepce byly uzákoněny a schvalovány
Poslaneckou sněmovnou PČR. Tím bude docíleno potřebné stability prostředí, nastavených podmínek a
cílů energetiky, které nebudou závislé na funkčním období jednotlivých vlád v ČR.
KSČM požaduje:
 Upevnění strategické úlohy státu v odvětví energetiky se zaměřením na udržitelný rozvoj,
efektivnost a řešení kvality života včetně zaměstnanosti.
 Neprivatizovat dále ČEZ, zachovat strategické podniky ČEPS, MERO a ČEPRO ve výhradním
vlastnictví státu a usilovat o posílení, resp. plné majetkové ovládnutí distribučních společností a
dalších podniků velké energetiky ČR státem.
 Uzákonění a schvalování energetických koncepcí Poslaneckou sněmovnou PČR.
 Aktualizaci Surovinové politiky ČR z roku 1999 (patří mezi jednu z výchozích sektorových
strategií).
 Efektivní usměrnění cen paliv a energií Energetickým regulačním úřadem oproti zájmům
přirozených monopolů, aby nedocházelo k nadměrnému zvyšování cen.
 Bojovat za revizi kontroverzních směrnic EU o liberalizaci trhu s uhlím, ropou, zemním plynem,
trhu s elektřinou, o obchodu s povolenkami na emise CO2 a o podpoře získávání OZE.
 Přehodnotit energetickou legislativu ČR a EU, aby nedocházelo přednostně k řešení dílčích
energetických úkolů na úkor důležitých potřeb společnosti.
 Podporu úspor energie, zvyšování energetické efektivnosti a snižování konečné spotřeby energie na
obyvatele.












Posilovat podíl obnovitelných zdrojů energie získávaných šetrnými a efektivními způsoby na
celkovém zdrojovém mixu s ohledem na podmínky v ČR.
Podporu jaderné energetiky rozšířením JE Temelín a Dukovany a dalších kapacit pro bezpečné
uložení jaderného odpadu, aby v roce 2040 mohlo být splněno procento energie vyráběné z jádra.
Vybudování teplovodů z jaderných elektráren v Temelíně, Dukovanech a dalších jaderných kapacit.
Podporu využívání kogenerace tepla a elektřiny. Udržení soustav zásobování tepelnou energií a
naplnění Národního akčního plánu energetické účinnosti.
Prosadit v oblastech dosavadní těžby uhlí potřebné investice do rozvoje a sociální stability oblasti
včetně státního rozvojového programu na konverzi průmyslu v této oblasti.
Snížení používání nafty a zvýšení používání elektřiny a stlačeného zemního plynu CNG ve veřejné i
soukromé dopravě.
Vytvoření lepších podmínek pro výstavbu liniových staveb (upravit stavební zákon).
Zvýšit energetickou bezpečnost prostřednictvím povinného skladování zemního plynu v podzemních
zásobnících (ne však na úkor zvýšení ceny plynu pro domácnosti).
Dobudovat takzvané ostrovní provozy pro případ tzv. blackoutu.
Podporovat možnosti odplynování ložisek CH4 (metan).
Zdroj: ÚV KSČM
Připravil: JH

Metody boje s antikomunismem - doporučení, jak postupovat
1. Pravda. Aktivní všestranné seznamování s komunistickou teorií, programy, cíli, hnutím a jeho
dějinami. Nezakrývání chyb ani záporů, jejich rozbor a opatření, aby se neopakovaly. Boj proti
antikomunismu je především bojem za “komunistickou myšlenku”, za něco, ne proti něčemu. Bojem
za demokratickou, levicově otevřenou, na vědeckém socialismu založenou identitu KSČM (viz
Stanovy KSČM) s občansky odpovědným koncepčním myšlením, stranu neprivilegovaných lidí
práce v širokém sociálním spektru, stranu diskuse a dialogu fungující jako otevřené fórum, stranu
občanské iniciativy a vysoké politické kultury s praktickou sociální politikou v nejširším slova
smyslu i s vizí dosažitelné budoucnosti - socialismu.
2. Snášenlivé, věcné a kooperativní chování v pluralitní společnosti, věcný a klidný přístup vedoucí
k vymýcení extremismu, včetně antikomunismu. Účast ve spolcích a v občanských iniciativách
s podobným chováním a rozhodujícími cíli.
3. Co největší otevřenost a veřejnost jednání a činnosti, přizvávání veřejnosti i sdělovacích prostředků.
Stanovování a zveřejňování vstřícných podmínek možné užší spolupráce s politickými partnery,
včetně ČSSD a jinými subjekty, a to podle věcného obsahu této spolupráce.
4. Aktivní rozvoj teorie a praxe komunistického hnutí. Rozvíjení marxistické metodologie, prosazování
ve vzdělávání a samozřejmě v praktické politice. Trvalé vyhodnocování a poučení se z chyb a
uplatňování nejlepší praxe. Zvýrazňování tvůrčího charakteru teorie i praxe hnutí spojených
s komunistickou orientací, zdroje racionálních myšlenek a nápadů.
5. Teoretické objasňování a seznamování veřejnosti s podstatou, metodami a důsledky antikomunismu.
6. Ukazování antikomunismu jako společenského problému a návrh opatření, aby byl jeho výskyt co
nejmenší, a v co nejvyšší míře se mu předcházelo.
7. Další rozpracovávání strategie a taktiky aktivních opatření jednak v obecném působení proti
antikomunismu, jednak pro konkrétní projevy antikomunismu proti stranám a organizacím, ve
sdělovacích prostředcích, proti osobám nebo skupinám osob.
8. Vystupování především proti snahám o ideologizaci práva všemi zákonnými demokratickými
prostředky, parlamentní cestou, právními kroky až na evropskou úroveň a otevírání široké veřejné
diskuse na toto téma.
9. Rozbor rizik vyplývajících z právního řádu a z konkrétní situace ve společnosti s navrhováním
možných alternativ jejich vylučování. V nezbytných případech využívání právních prostředků
obrany proti nejhrubším projevům antikomunismu.
10. Rozbor možností v oblastech: činnost státu a veřejných institucí a požadavky na ně, veřejné
vystupování, včetně ve sdělovacích prostředcích, návrhy pro zastupitelské sbory, včetně
legislativních, pomoc organizacím a osobám, případně jejich obrana a ochrana, veřejná kontrola,

monitorování a stíhání nezákonného chování vycházejícího z antikomunismu. Návrhy, zajištění a
uskutečnění konkrétních opatření na různých úrovních od místní po nadnárodní.
11. Informování odpovědných veřejných činitelů, projednávání našeho přístupu a požadování
praktických opatření.
12. Průběžné vylepšování metod a jednání v rámci boje proti antikomunismu. Výměna zkušeností
s bojem proti antikomunismu v rámci komunistického a radikálně levicového hnutí, vyhodnocování i
zahraničních zkušeností.
13. Solidarita s postiženými stranami, osobami, občanskými sdruženími apod. projevovaná i veřejně,
včetně akcí protestu a pomoci. Morální a hmotná podpora, právní pomoc.
14. Účast na pluralitních diskusích a fórech, uplatňování práva na rovnoprávné postavení, v nepřátelsky
zaměřených usilovat o selhání takového původního záměru. Pružně reagovat na útoky. Vyvolávání
diskusí v tisku - využívat Halo novin, které i naši odpůrci studují.
15. Posuzování a komentování každého návrhu podle obsahu, nikoli podle předkladatele. Obhajoba
objektivně analytických postojů, plurality zkušeností a názorů a kultury jejich konfrontace.
16. Pořádání protiakcí k odhalení podstaty antikomunismu, k jeho hrubým projevům a k jejich otupení,
vyvrácení a také jako prevenci.
17. Informování veřejnosti (samozřejmě i členské základny a orgánů strany) o průběhu a výsledcích
konkrétních případů reakcí na projevy antikomunismu.
18. Vyčlenění nezbytné kapacity na koordinaci boje s antikomunismem v odborném zázemí, případně
aparátu strany, proškolení funkcionářů a členů strany o zásadách boje s antikomunismem tak, aby
mohl být kvalifikovanou součástí jejich politické činnosti.
Tato doporučení samozřejmě vyžadují přizpůsobení a zpřesnění pro každou konkrétní úroveň,
pro každý konkrétní případ.
Zdroj: ÚV KSČM
Připravil: JH

Uprchlická krize a hodnocení vrcholných politiků ČR a EU
Průzkum provedla agentura SANEP v listopadu 2015. V hodnocení postojů jedenácti vrcholných
politiků či představitelů ČR a států EU k uprchlické krizi v souhrnu (ano a spíše ano) 76,8% dotázaných
vnímá kladně maďarského premiéra Viktora Orbána. V souhrnu 72,5% veřejnosti kladně hodnotí postoje
prezidenta ČR Miloše Zemana 72,5% a slovenského premiéra Roberta Fica 72,1% dotázaných.
Výsledky hodnocení jasně ukazují, že většinová domácí populace vnímá kladně ty osobnosti,
které jsou ve vztahu k tématu uprchlické krize nejrazantnější a nejradikálnější. Lze tak říci, že v české
veřejnosti převládá jednoznačně „proti-uprchlická“ nálada. Pouze v souhrnu 12,7% dotázaných hodnotí
kladně postoje německé kancléřky Angely Merkelové.
Z pohledu domácí populace je na tom nejlépe v kladném hodnocení ministr financí Andrej Babiš
s 48,5% kladných hlasů oproti premiérovi Bohuslavu Sobotkovi, který získal za své postoje k uprchlické
krizi v souhrnu pouze 35,5% kladných hlasů.
79,6% veřejnosti sdílí názor, že by EU měla ochránit vnější hranice Schengenu proti vstupu
ilegálních migrantů. V souhrnu 78,1% dotázaných by EU měla vytvořit společnou vojenskou či
bezpečnostní složku k ochraně schengenského prostoru. Každý členský stát EU by dle názoru v souhrnu
79,4% dotázaných měl mít právo na vlastní bezpečnostní politiku a opatření včetně přijímání či
nepřijímání tzv. povinných uprchlických kvót. Více jak dvě třetiny dotázaných (78,7%) se rovněž
domnívá, že by EU měla jakýmikoliv prostředky chránit suverenitu a národní zájmy všech členských
států EU.
Bez zajímavosti není zjištění, že českou vojenskou jednotku by do boje proti IS vyslalo
v souhrnu 29,2% dotázaných. Opačného názoru je v souhrnu 44,5% respondentů tvořených zejména
ženskou částí domácí populace. Odpověď nevím uvedlo 26,3% dotázaných.
Pro přijetí závazných kvót pro přijímání uprchlíků je v souhrnu 15,2% dotázaných a pro volné
přijímání všech migrantů v rámci EU se vyslovilo v souhrnu pouhých 12,6% respondentů.
Zdroj: agentura SANEP
Připravil: JH
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AKTUÁLNÍ TÉMA
Usnesení okresní konference KSČM Kroměříž - ukládá
Okresní konference KSČM Kroměříž, konaná dne 28. listopadu 2015 zhodnotila činnost okresní
organizace KSČM za období od poslední okresní konference KSČM, konané dne 30. listopadu 2013,
provedla kontrolu plnění závěrů VIII. sjezdu KSČM, projednala připomínky a náměty ke Stanovisku
k Diskusním materiálům pro jednání VČS a konferencí před IX. sjezdem KSČM v Praze. Projednala a
stanovila zaměření činnosti a úkoly na další období v Okresní organizaci KSČM Kroměříž.
Okresnímu výboru KSČM Kroměříž:
a) při zabezpečení voleb:
- vést ZO k výběru vhodných odborně zdatných, perspektivních, politicky připravených kandidátů
pro volby na zastupitele či poslance;
- dbát na potřeby občanů při sestavování volebních programů;
- zaměřit aktivní volební kampaň dle místních zvyklostí okresu a hledat nové možnosti jak volební
kampaně zkvalitnit a zefektivnit;
- zahájit přípravu na parlamentní volby 2017 a komunální volby 2018;
b) při přípravě krajských a senátních voleb v roce 2016:
- mobilizovat veřejnost, aby se účastnila krajských a senátních voleb a podpořila kandidáty
KSČM;
- pomoci kandidátům pro krajské a senátní volby s přípravou programových cílů, agitací a volební
kampaní;
- vytvořit tým spolupracovníků kandidátů pro krajské a senátní volby;
c) při zkvalitnění vnitřního života KSČM:
- věnovat pozornost organizační a obsahové přípravě členských schůzí ZO;
- pravidelně vyhodnocovat zápisy z členských schůzí ZO;
- pravidelně hodnotit stav přijímání uchazečů o členství v KSČM a zobecňovat zkušeností z jejich
zapojení do stranické práce;
- pracovat se ZO na přípravě vhodných kandidátů pro práci v okresním funkcionářském aktivu;
- posilovat aktivní práci a odpovědnost členů funkcionářského aktivu okresu ke kolektivnímu
pojetí systému práce okresních orgánů;
- organizovat minimálně 1x ročně celookresní poradu předsedů ZO k zásadním otázkám KSČM;
- organizovat porady funkcionářského aktivu ZO ve střediscích dle plánu práce, minimálně však
2x ročně;
- vyhodnotit diskuzi a připomínky z okresní konference
d) při propagandistické a agitační práci:
- dávat při každé příležitosti najevo, že KSČM má zájem o nové členy, především mladé, a o
spolupráci se sympatizanty KSČM; přitom využívat příznivého rodinného zázemí, společenskokulturních akcí i negativní vládní politiky;
- hledat účinné cesty k posílení aktivity členské základny, zejména v produktivním věku, a jejího
postupného rozšiřování, stejně tak zlepšení práce se sympatizanty KSČM; k tomu využívat
osobní a názornou agitaci;
- pravidelně organizovat besedy k objasňování politiky KSČM na úrovni obcí a měst; přizvávat
členy a sympatizanty KSČM, ale i veřejnost;
- posuzovat v kolektivu funkcionářského aktivu OO aktuálnost a obsahové změny v informačním
zpravodaji a na webových stránkách;
- metodicky pomáhat ZO při organizaci a obsahu názorné agitace;
- pravidelně hodnotit politicko-ekonomickou situaci v působnosti okresu na jednání okresního
výboru s důrazem celospolečenských dopadů na obyvatele obce a měst okresu Kroměříž;
- k prezentaci akcí stranické práce využívat kalendář akcí v rámci Informačního zpravodaje a
webových stránek http://kromerizsko.kscm.cz;

e) při práci se zastupiteli, s mládeží, podnikateli a funkcionáři sdružení či spolků okresu:
- pracovat s mladými členy a sympatizanty KSČM; ustavit Komisi mládeže při OV KSČM
Kroměříž;
- zabývat se zájmy mladých lidí a sympatizantů KSČM, nabízet jim uplatnění při realizaci politiky
KSČM v obci/městě či kraji;
- organizovat aktiv zastupitelů s cílem metodicky a odborně napomáhat zastupitelům měst a obcí
v jejich práci;
- zaměřit se na podnikatele a OSVČ a využívat jejich poznatků v práci poslanců a zastupitelů za
KSČM;
- pravidelně hodnotit práci poslankyně a krajských zastupitelů za KSČM a zaměřit se na jejich
přínos pro okres Kroměříž, na práci s veřejností;
- zmapovat členy KSČM, pracující v okresních a vyšších orgánech jednotlivých sdružení, spolcích
a zájmových organizací a nastavit práci s nimi;
f) při plnění dalších úkolů:
- vyhodnotit diskusi z okresní konference a dle možností využít přednesené diskusní příspěvky v
další stranické práci;
- rozpracovat závěry IX. sjezdu KSČM na podmínky OO KSČM Kroměříž a provádět kontrolu
jejich plnění 2x ročně;
- udržet stávající či případně zlepšit trendy hospodaření OV a jednotlivých ZO KSČM;
- vynakládat účelově a efektivně finanční prostředky v okresní organizaci;
Městským radám v Kroměříži a v Holešově, ZO KSČM:
a) při zabezpečení voleb:
- trvale tipovat vhodné kandidáty na zastupitele a poslance;
- při sestavování volebního programu dbát na potřeby občanů obce/města;
- organizovat aktivní volební kampaň dle místních zvyklostí; hledat nové možnosti zlepšení
volební kampaně v obci či městě;
- obsadit maximální možný počet okrskových volebních komisí;
b) při přípravě krajských a senátních voleb v roce 2016:
- mobilizovat veřejnost, aby se účastnili krajských a senátních voleb a podpořili kandidáty KSČM;
- zaměřit se na propagaci kandidátů KSČM pro volby do krajského zastupitelstva a senátu;
- zapojit se do předvolebních akcí v rámci své působnosti;
c) při zkvalitnění vnitřního života KSČM:
- informovat OV o termínech členských schůzí a pořádaných akcí ZO;
- přizpůsobovat termíny schůzí členům KSČM v produktivním věku;
- věnovat pozornost organizační a obsahové přípravě členských schůzí ZO;
- pravidelně zasílat zápisy z členských schůzí na OV;
- hodnotit na členské schůzi politicko-ekonomickou situaci v působení ZO s důrazem
celospolečenských dopadů na obyvatele obce či města;
- hodnotit možnosti přijímání členů do KSČM a práci se sympatizanty KSČM na členských
schůzích ZO;
- hledat účinné cesty k posílení aktivity členské základny, zejména členů v produktivním věku, a
rozšiřovat formy práce se sympatizanty KSČM;
- diferencovaně oslovovat bývalé členy strany a opět je získávat za členy;
- proces přijímání nových členů KSČM začít systematickým a pravidelným kontaktem
s vytipovanými uchazeči;
- při přijímání uchazeče o členství v KSČM provést pohovor a po přijetí pokračovat v pravidelném
kontaktu s novým členem a jeho zapojováním do činnosti ZO;
- věnovat pozornost těm členům KSČM, kteří mají tendence k ukončení členství, nebo informovat
OV KSČM o přestěhování člena KSČM včetně adresy bydliště;
d) při propagandistické a agitační práci:
- osobní agitací získávat „nevoliče“, aby se účastnili voleb; přesvědčit nerozhodnuté voliče k volbě
kandidátů KSČM; k tomu využít osobní a názornou agitaci;
- trvale se zabývat místní politikou a místními problémy obce či města;

dávat při každé příležitosti najevo, že KSČM má zájem o nové členy, především mladé, a dále že
má zájem o spolupráci se sympatizanty; přitom využívat příznivého rodinného zázemí,
společensko-kulturních akcí i negativní vládní politiky ve městě či obci;
- k prezentaci akcí využívat kalendář akcí v rámci Informačního zpravodaje a webových stránek
http://kromerizsko.kscm.cz;
- věnovat zvýšenou pozornost dopisovatelské činnosti do informačního zpravodaje a HaNo;
vyzývat obecní zastupitele k prezentaci své činnosti;
- využívat možností veřejných stranických schůzí, besed a dalších veřejných akcí k propagaci
politiky KSČM; ve spolupráci s OV KSČM zvát představitele stranických orgánů či poslance,
senátory, europoslance nebo zastupitele za KSČM k objasňování politiky KSČM pro členy a
sympatizanty KSČM, ale i pro širokou veřejnost obce či města;
- věnovat zvýšenou pozornost zdravotně hendikepovaným členů ZO nebo členům umístěných
v zařízeních pro seniory a poskytovat jim informace prostřednictvím pravidelných návštěv;
neukončovat členství;
- usilovat o co nejlepší propagaci práce obecních zastupitelů na veřejnosti;
e) při plnění úkolů se zastupiteli, mládeží a organizacemi či spolky:
- pracovat s členy KSČM a sympatizanty působících ve sdružení, spolcích a zájmových
organizacích v obci či městě;
- podporovat členy KSČM v aktivitách ve sportovních, kulturních a dalších sdruženích v obci či
městě;
- spolupracovat s obecními zastupiteli zvolenými za KSČM, zvát je na porady funkcionářského
aktivu a členské schůze ZO; poskytovat jim všestrannou pomoc;
- typovat vhodné sympatizanty KSČM a trvale s nimi pracovat;
- hodnotit informovanost občanů obce/města o práci zastupitelů za KSČM;
f) při plnění dalších úkolů:
- udržet stávající a případně zlepšit průměrnou příspěvkovou morálku členů;
- informovat členskou základnu o výsledcích IX. sjezdu KSČM;
-

Usnesení krajské konference KSČM Zlín
Krajská konference KSČM vyhodnotila výsledky práce krajské stranické organizace za uplynulé období.
Vytvořila kádrové předpoklady pro realizaci schválených úkolů a zavázala zúčastněné k zabezpečení
volební kampaně strany pro volby do ZZK v roce 2016.
KK KSČM Zlínského kraje
předseda KV - Jiří Varga, členové ss. Butnikošarovská Dagmar, Hlobilová Zdeňka, Jordák František
Kostka Michal, Kroča Pavel, Krpal František, Kučera Jaroslav, Mařák Ivan, Procházka Jaroslav, Remeš
Stanislav, Vejpustek Zdeněk
KRK KSČM Zlínského kraje
předseda KRK - Hana Ludvíková, členové ss. Miroslava Jemelková, Josef Jurka, Vlasta Kučerová
KRoK KSČM Zlínského kraje
předseda KRoK - Josef Čejka, členové ss. Milan Babovec, Karel Krajča, Bohumil Kuchařík
Krajská konference KSČM ukládá:
KV využít volební program pro volby do ZZK při volební kampani.
KV zabezpečit přípravy a volby do Zastupitelstva Zlínského kraje.
KV zabezpečit aktivní účast zvolených kandidátů na přípravě a průběhu IX. sjezdu KSČM.
KV využívat zkušeností jednotlivých OV z práce s mladými členy strany.
VV KV posoudit náměty a připomínky z diskuse na krajské konferenci a použít je pro přípravu plánu
práce ZLKV KSČM.
6. KV ze zvolených delegátů doporučit zástupce do pracovních komisí IX. sjezdu KSČM.
Připravil: JH
1.
2.
3.
4.
5.

INFORMACE POSLANCŮ A ZASTUPITELŮ
Důchody v roce 2016
Parlamentní klub KSČM varoval před přijetím přechodné změny valorizačního vzorce, který
prosadila pravicová vláda. Upozorňovali jsme, že snížení se dotkne důchodců ne jen přechodně, ale
trvale, neboť jim nebude ochota ztrátu dorovnat.
Z tohoto důvodu jsme podpořili návrh současné vlády ke zkrácení tohoto restriktivního opatření
o rok dříve i mimořádné navýšení valorizace o 100 Kč měsíčně v r. 2015. Počítali jsme s obdobným
postupem vlády i pro r. 2016. Avšak ANO a KDU-ČSL takovýto návrh ČSSD v květnu 2015
nepodpořili. Když pak vláda zjistila, že inflace za uplynulý rok je nízká a růst reálných mezd před
dvěma léty byl nulový a zákonná valorizace proto vyjde na pouhých paušálních 40 Kč, řešila zmírnění
pobouření seniorů vláda cestou návrhu mimořádného jednorázového příspěvku před Vánocemi ve výši
600 Kč. Legislativní proces se však protáhl a částka se zvyšovala na 900 Kč, pak 1.000 Kč a nakonec se
podařilo prosadit návrh KSČM na 1.200 Kč, což odpovídá požadavku Rady seniorů a původnímu návrhu
MPSV.
KSČM nyní podporuje legislativní iniciativu vlády pro další změnu valorizačního vzorce tak, aby
stejně jako v minulosti, byla vláda oprávněna zákonnou valorizaci dle své úvahy navýšit. Nemáme
problém ani se zavedením opatření proti zneužívání této pravomoci. Budeme však požadovat, aby první
takto vrácené právo sloužilo vládě k tomu, že se mimořádný příspěvek v r. 2016 promítne do základu
pro další valorizace. Tím se alespoň částečně srovná snížení reálné kupní síly důchodů za roky 2013 a
2014.
Miroslav Opálka, poslanec PS P ČR

Platy policistů - interpelace
Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane premiére, kolegyně, kolegové,
na úvod bych řekl, že pokud zde budu mluvit o policistech, tak částečně myslím také ostatní příslušníky
bezpečnostních sborů podle zákona 361.
Jsem velice rád, že vláda České republiky rozhodla o navýšení početních stavů policistů a pro
rok 2016 se rozhodla, že nově přijme 850 nových policistů. Nábor to však nebude jednoduchý, protože
pokud chci kvalitního člověka, tak ho musím také náležitě odměnit.
Pokud se podívám do nařízení vlády č. 286/2015, který se stanoví základní tarify pro
odměňování příslušníků bezpečnostních sborů, tak u mladého nastupujícího policisty s maturitou, který
splní všechny ostatní podmínky, je plat kolem 15 tisíc hrubého. Pokud by nám sloužil zde v Praze v
přímém výkonu, tak má rizikový příspěvek, ještě příplatek 6 tisíc korun, takže jsme na hrubé odměně 21
tisíc plus minus. Pokud nebude v Praze, je to podstatně menší.
Když se podíváte do tramvaje pražské hromadné dopravy, tak uvidíte, že Praha shání také
strážníky a nabízí jim nástupní plat 30 tisíc korun plus dopravu zadarmo, příspěvek na bydlení a další.
Já se vás, pane premiére, ptám - zamýšlíte se nad přenastavením základních tarifů pro
odměňování příslušníků a jaký by podle vás měl být nástupní plat policisty.
Děkuji za odpověď.
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně,
vážení poslanci, dovolte mi, abych na úvod ještě zmínil pár věcí, které se týkají celkového kontextu té
otázky, kterou pan poslanec Ondráček položil, protože my jsme v situaci, kdy za prvé postupně
zvyšujeme počet příslušníků policie, protože v minulých letech docházelo k výraznému poklesu. My
jsme se rozhodli jako vláda, že to změníme. To znamená, měli by přibýt zhruba 4 tisíce policistů. Čili
provádíme tento nábor.
Současně je dobré poznamenat, že obdobný nábor provádí Armáda České republiky, protože
posilujeme i počty příslušníků armády. Vedle toho máme rekordně nízkou nezaměstnanost. Loni jsme
měli nejméně lidí bez práce v rámci Evropské unie společně s Německem. To znamená, máme tady
nábor k policii, máme tady nábor k armádě, máme tady naštěstí velmi nízkou nezaměstnanost a pak tady

samozřejmě máme velké rozdíly z hlediska platů v jednotlivých regionech, to, co pan poslanec zmínil.
Rozdíl, který je nejmarkantnější, je v Praze, kde průměrné platy z hlediska regionálních rozdílů jsou
mnohem vyšší než jinde a tady rozdíl nástupního platu k policii a nástupního platu do jiných obdobných
zaměstnání je asi největší.
Kdybychom se dívali na platy v jižních Čechách nebo třeba na platy v Olomouckém kraji, tak by
pravděpodobně ten rozdíl nebyl takový jako u toho příkladu, který se dotkl hlavního města.
Za druhé chci zmínit, že vláda se snaží celkově platy policistů zvýšit, ale nejde jenom o policisty,
jde také o další příslušníky ozbrojených sborů. Chci zmínit hasiče. My se snažíme a snažili jsme se vrátit
v uplynulých dvou letech policistům a hasičům to, co jim sebrala předcházející vláda Petra Nečase, která
snížila tarifní platy o 10 %. My se snažíme postupnými kroky tarifní platy vrátit zpátky. To znamená, že
1. listopadu 2014 se zvýšil základní tarifní plat příslušníka policie o 3,5 %, 1. ledna 2015 se potom
tarifní plat zvýšil o 1,5% a 1. listopadu 2015, tedy loni, došlo ke zvýšení základního tarifního platu o
3%.
Když se podíváme na to, jak vypadal nástupní plat policisty v roce 2011, tak celkem mohl počítat
s částkou 15 820 Kč. To je ten základní tarif, nástupní plat policisty. Od 1. listopadu 2015 ta částka je
zhruba necelých 17 tisíc korun. Po ukončení základní odborné přípravy je policista zařazen do třetí
tarifní třídy a plat se potom každé tři roky zvyšuje o jeden stupeň. To znamená, je tam platový automat.
Pak jsou tam další složky služebního příjmu policisty, se kterými se dá pracovat, to znamená
kromě základního tarifu a zvláštního příplatku je to osobní příplatek, odměna, příplatek za službu v
zahraničí a příplatek za vedení. To jsou tedy příplatky, které potom ještě ovlivňují celkovou výši platu
policisty.
Chtěl bych pana poslance Ondráčka ujistit, že vláda si je vědoma toho problému, který tady dnes
je z hlediska konkurenceschopnosti nabídky, která je předkládána ze strany Policie České republiky a
Ministerstva vnitra jako zaměstnavatele i s ohledem na všechny ty faktory, které jsem zmínil. Cílem
vlády je, abychom postupně pokračovali i v následujícím období ve zvyšování tarifních platů
zaměstnanců veřejného sektoru včetně tarifních platů příslušníků policie.
V uplynulých dvou letech se nám podařilo policii výrazně personálně stabilizovat. Naplnila se
volná tabulková místa, snížily se odchody policistů, což je, myslím, velmi důležitá věc. To znamená,
zvýšilo se relativní procento zkušenějších policistů, příslušníků sboru. Já jsem přesvědčený o tom, že
loňský výborný výsledek, kdy se podařilo meziročně snížit kriminalitu o 14 % v České republice, 14 %
je výrazný skok z hlediska snížení kriminality, tak je to také výsledek toho, že se stabilizoval policejní
sbor, že jsme ho stabilizovali personálně, že se naplnila postupně volná tabulková místa a že policie je
schopna policistům nabídnout i perspektivu postupného zvyšování platů.
Poslanec Zdeněk Ondráček: Ještě jednou děkuji. Pane premiére, všechno, co jste řekl, mně je
samozřejmě známo, protože se tím zabývám. Jsem rád, že jste řekl, že sice navyšujete, ale že jste
postupně vraceli, ano, vrátili jste to, co bylo odebráno Nečasovou a Kalouskovou vládou, ovšem stále je
tady reálný propad mezd příslušníků o cca 9 %, protože mezitím za těch sedm let byla míra inflace.
Pokud mluvíte o tom, že se daří náborovat a doplňujete tabulkové stavy, no, pokud bychom
nechtěli jít úplně daleko, tak pojďme jenom tady za dveře tohoto sálu, kde je ochranná služba. Deset lidí
tady tabulkově chybí. A kolik desítek a stovek hodin tady lidé musejí udělat na přesčasech nebo
zadarmo, o tom můžeme klidně diskutovat a já tuto interpelaci dám odpovědnému ministrovi vnitra.
Znovu se vás zeptám na tu konkrétní otázku, na kterou jste mi bohužel neodpověděl, jaký by
podle vás měl být nástupní plat policisty. Stačí, když mi řeknete nějakou částku.
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já jsem zde před malou chvílí v té první části své
odpovědi uvedl, jakým způsobem se platy policistů zvyšovaly v uplynulém období. Já myslím, že to je
důležitá změna oproti tomu, co jsme tady viděli v minulosti, protože v minulosti policie příliš
perspektivu neměla. S čím se policisté setkávali, když nastoupili? Setkávali se s tím, že se snižovaly
tarifní platy. Setkávali se s tím, že se rušily policejní okrsky. Snižovala se tabulková místa v rámci
policie. Setkávali se s tím, že chyběly peníze na zajištění základního provozu policie. Já si pamatuji, a
jsou to tři čtyři roky zpátky, kdy kraje a města přispívaly policii, dávaly dary policii, policejním
okrskům, aby policisté vůbec měli na benzin a mohli zajišťovat tu práci, kterou by zajišťovat měli.
Já jsem rád, že tyhle věci už jsou minulostí, že policisté nemusí žebrat na radnicích, aby mohli
vyjet s policejním vozem z garáže. A že dneska policie má perspektivu, má jasno, kolik lidí bude mít,
nabírá nové příslušníky a já bych si samozřejmě přál, stejně nepochybně jako pan poslanec Ondráček i

další poslanci a poslankyně v této Sněmovně, abychom byli schopni nabídnout konkurenceschopný plat
pro nastupujícího policistu, aby k policii šli lidé, kteří s tím spojují své dlouhodobé plány, kteří tam
skutečně chtějí pracovat pro zajištění bezpečnosti a chtějí u policie chránit své spoluobčany. Ale musíme
se k tomu dostat postupně. Nemůžeme udělat nějaké radikální, jednorázové zvýšení platů jenom u
policistů, jenom u nastupujících policistů. Já jsem stoupencem toho, abychom každý rok učinili krok ke
zvýšení tarifních platů, a na konci volebního období budeme schopni jasně doložit, jak jsme postupně
odměňování policistů zlepšili. Ale není to jenom o tom odměňování. Je to o celkových podmínkách,
které jsou pro práci policistů ze strany Ministerstva vnitra a Policie České republiky vytvářeny.
Připravila: Ing. Marie Pěnčíková, poslankyně PS P ČR

Interpelace - obchvat Kroměříže
Ing. Marie Pěnčíková, poslankyně: Vážený pane ministře. Já, i několik mých kolegů, jsme Vás
interpelovali ve věci zpoplatnění tzv. obchvatu města Kroměříž. S vašimi důvody zpoplatnění jsem
srozuměna, ale mám ještě jeden dotaz. Nevím, jak znáte město Kroměříž, takže pro vysvětlení. Městem
protéká řeka Morava, která ji rozděluje na dvě části, které spojuje jeden průjezdný most, takže ve
„špičce“ je otázkou desítek minut dostat se přes něj, pokud nemáte dálniční známku a nemůžete využít
obchvat. V případě nehody se tato doba výrazně prodlužuje. O počtu aut, která nám projíždí centrem
města, snad nebudu ani mluvit, to si určitě umíte představit. A vzhledem k tomu, že v centru se nachází
několik škol, nemocnice a podobně, ale také kulturní památky UNESCO, nemusím snad zdůrazňovat, že
odklonit dopravu z centra města je nutné. Můj dotaz tedy je - jakým způsobem mají představitelé města
Kroměříž řešit dopravní situaci ve městě, aby ochránili zdraví svých obyvatel a usnadnili život ve městě
nejen jim, ale i tisícům turistů, kteří město navštěvují?
Dan Ťok, ministra dopravy: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,
vážená paní poslankyně Pěnčíková, já situaci v Kroměříži znám. Jsem z Jihomoravského kraje a to
město jsem samozřejmě navštívil několikrát a celou situaci vím. Bohužel, co se stalo, tak přirozený
obchvat města Kroměříže je dneska nahrazen dálnicí, která je zpoplatněna. Představa vybudování
obchvatu v tomto profilu by to muselo být silnicí II. nebo III. třídy, což je záležitost jednání s krajem,
protože ten je zřizovatelem a provozovatelem těchto silnic, nicméně já bych tady chtěl prohlásit, že tak,
jak jsme udělali obchvaty - ne obchvaty, ale takzvané peáže na dálnicích, to znamená tam, kde dálnice
nahrazuje jedničku a vlastně se nedá logicky objet, že jsme zrušili dálniční známku, tak provedeme ještě
pokus projednat s Ministerstvem financí možnost tam, kde jsou dálnice obchvatové, že by se tam
neplatila dálniční známka a že by to v tomto případě Kroměříži pomohlo.
Je to samozřejmě spojeno s požadavkem na zvýšení rozpočtu do Státního fondu dopravní
infrastruktury, protože tady by byl podle odhadů, které máme, výpadek, protože to nemůžeme udělat
jenom pro Kroměříž, ale museli bychom to udělat pro všechna města, kde takováto situace je, tak ten
výpadek by byl v řádku možná stovky milionů a na to musíme najít nějakou dohodu. Pokud se na tom
dohodneme, tak já nemám problém to navrhnout, ale bez té dohody je to složité. Děkuji.
Ing. Marie Pěnčíková, poslankyně
ministryně stínové vlády KSČM pro ŽP

Anonymita internetu - interpelace
Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážený pane premiére, dovolte mi požádat o
váš názor na registrované pokusy, prozatím nesmělé, směřující k budoucímu státnímu omezování
anonymity internetu. V resortu informačních technologií vyvolala myšlenka podle médií vzešlá přímo z
vaší vlády nazvaná od anonymizování internetu skutečně velký poprask, což vám na tomto místě jako
předseda podvýboru pro ICT průmysl a e-Government mohu plně dosvědčit. Každému z nás je jasné, že
kyberkriminalita je významným společenským problémem dnešní doby a i vy jste se mohl s některými z
jejích projevů a minimálně s některými nepříjemnými dopady seznámit na vlastní kůži. Kyberkriminalita
může útočit několika směry, na stát i formou takzvaných kybernetických válek, na jednotlivce, kterým je
odcizována identita a osobní údaje následně zneužívané k rozličným podvodným jednáním, anebo na
kritickou infrastrukturu, tedy například na atomové elektrárny, nemocnice či vojenské cíle. Může však,
ale i umožňovat či zprostředkovávat nákup drog, dětskou pornografii, nelegální obchod se zbraněmi,

extremismus atd. Na straně druhé státem řízená kontrola, případně jakékoliv omezování svobody
internetu, jsou přímými zásahy do soukromí občanů a mohou nás tak přiblížit k autoritativním režimům,
což byste asi jako sociální demokrat, předpokládám, že tělem i duší, nechtěl. Mohl byste se také
teoreticky přiklonit k mezi variantě, tedy k nějaké formě měkčí regulace, jenže ta by se podle odborníků
dotkla pouze domácích uživatelů, nikoliv skutečných kyberzločinců. Navíc by i v tomto případě vzrostl
stupeň nechtěné státní kontroly doposud relativně svobodného média.
Vážený pane předsedo vlády, prosím tedy nyní nejen o váš osobní názor na tento problém, ale
zejména o stanovisko vlády jako vrcholného exekutivního orgánu tak, aby bylo možno do budoucna
předejít rozličným spekulacím. Děkuji předem za jasnou a nevyhýbavou odpověď.
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, předpokládám, že
pan poslanec měl ve svém vyjádření na mysli článek, který vyšel v Mladé frontě Dnes 19. ledna
letošního roku. Ten článek tam vyšel pod titulkem "Chovanec: na web jen s povolením". Já bych rád zde
ocitoval, abych byl přesný, reakci ministra vnitra, který se proti tomuto článku v Mladé frontě Dnes
okamžitě 19. ledna ohradil, a chtěl bych tedy uvést na pravou míru tvrzení, která se objevila v Mladé
frontě Dnes v této souvislosti.
Ministerstvo vnitra tedy ve svém stanovisku sděluje: Mladá fronta Dnes, konkrétně redaktor
Václav Janouš, v úterý 19. ledna zveřejnil hrubě manipulativní text nazvaný "Chovanec: na web jen s
povolením". Článek Mladé fronty Dnes podsouvá čtenářům lživé informace o tom, že ministr vnitra
chce všem uživatelům rozdat jakési občanky a prosadit, aby lidé mohli na internet jen s povolením.
Stejně tak ministr vnitra nikdy neřekl, že by chtěl přístup k internetu omezit. Tyto informace jsou lživé a
nikdo z Ministerstva vnitra, ani ministr vnitra nikdy nic takového neřekl. Považujeme tedy za nesmyslné
dávat snahy o otevření veřejné debaty o bezpečnosti internetu do souvislosti s kroky Číny nebo třeba
Ruska, tak jak to učinil redaktor Mladé fronty Dnes.
A dále tedy ještě cituji ze stanoviska Ministerstva vnitra: Ministr vnitra pouze vyjádřil názor, že
zřejmě nastala doba otevřít na téma bezpečnosti internetu veřejnou diskusi. Otevřená odborná diskuse,
která by se věnovala různým možnostem, jak se bránit působení extremistických hnutí ve virtuálním
prostoru, je podle ministra potřebná a nemluví se o ní jen v České republice, ale i v dalších zemích.
Ministerstvo vnitra považuje za zarážející, že se Mladá fronta Dnes v době, kdy o bezpečnosti internetu
mluví prakticky celý svět, takto explicitně vymezuje proti snahám o boj s internetovou kriminalitou.
Tolik tedy citace ze stanoviska Ministerstva vnitra, které v této věci bylo vydáno.
Čili i z toho stanoviska lze jasně doložit a dovodit, že ministr vnitra Chovanec nepřišel s žádným
návrhem, jak omezit svobodu přístupu k internetu, nicméně myslím, že je nám zřejmé, že tady existuje
problém. Ten problém se spíše jmenuje ochrana údajů občanů při zveřejňování na internetu, protože
obecně platí ochrana soukromí, ta obecně platí také na internet i na provozní a lokalizační údaje. A
stejně se to týká i obsahu komunikace, kterou lidé vedou na internetu, dopadá na to listovní tajemství,
které je ve většině případů možné prolomit jen se souhlasem soudce. To znamená, že velmi často se dnes
i v rámci Evropské unie, jednotlivých zemí řeší problém, kdy si lidé stěžují, že na internetu jsou o nich
nepravdivé či neaktuální informace a velmi často se soudy za tyto stížnosti občanů staví. Takže myslím
si, že není možné ignorovat situaci, kdy bohužel technologický pokrok v řadě oblastí, pokud jde o
elektronickou komunikaci, předbíhá právo a předbíhá také oprávněný zájem občana na ochraně
soukromí. A my si myslíme, že je důvod, abychom na toto téma vedli obecnou debatu, abychom na to
vedli odbornou diskusi, ale cílem určitě není omezit svobodu internetu. Cílem je najít takové cesty,
abychom omezili možnosti páchat internetovou kriminalitu. A já jsem velmi rád, že Česká republika
patří mezi země, které jsou v této oblasti nadprůměrně aktivní. Jsem rád, že se nám podařilo prosadit v
uplynulých dvou letech zákon o kybernetické bezpečnosti, že tady máme středisko, které provozuje
Národní bezpečnostní úřad a které hlídá všechny incidenty v kyberprostoru, eviduje všechny incidenty v
kyberprostoru. A jsem také rád, že Policie České republiky na úrovni celorepublikového útvaru zřídila
specializovanou součást Policie České republiky v rámci ÚOHS, kde se experti policie věnují této
kriminalitě. A chci také informovat o tom, že už na základě rozhodnutí, která byla učiněna v loňském
roce v rámci zvyšování počtu policistů, tak výrazná část těch nových expertů, kteří budou najímáni k
policii na celostátní úrovni, půjde do toho útvaru, který bude bojovat se zločinem na internetu.
Poslanec Jiří Valenta: Děkuji, pane premiére. Víceméně jste mně odpověděl, i když to byla odpověď
taková trošku opatrná, ale chápu to. Dovolil bych si vám položit ještě jednu otázku, a to trošku z jiného
soudku. Zajímal by mě váš názor, co říkáte na to, že tato informace, správně jste řekl, z jakého článku to

pochází, ty informace, o kterých jsem zde hovořil, zajímalo by mě, co říkáte na to, že pochází z tábora
vašeho koaličního spojence Andreje Babiše z Hnutí ANO, protože ten samozřejmě deník Mladá fronta
Dnes vlastní. Takže co mi k tomu můžete říci.
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Tak určitě, pokud bych se vcítil do pozice pana ministra
Chovance v okamžiku, kdy tedy se ráno podívám na headliny a zjistím, že jsem takto nepravdivě
osočen, tak bych si určitě nic pěkného o koaličním partnerovi nepomyslel. Čili minimálně bych to
označil za nedostatek solidarity a určitého pochopení v rámci koaliční spolupráce. A po dalším nechci
raději pátrat.
Připravila: Ing. Marie Pěnčíková, poslankyně PS P ČR

19. zastupitelstvo aneb Většina zastupitelů přispěla ke zbohatnutí nejbohatších
Již na některých z minulých zasedání zastupitelstva jsem nesouhlasil s dotacemi do
milionářských profesionálních sportovních klubů. Na tomto zastupitelstvu se objevil další podobný bod.
Byla jím dotace pro Arcibiskupství olomoucké ve výši milion korun. Účelem dotace měla být obnova
obrazů a nábytku v kroměřížském zámku.
Vzhledem k tomu, že římskokatolická církev, jejíž je arcibiskupství součástí, dostává v současné
době desítky miliard z ,,restitucí“, což je tolik majetku, že kolikrát sama církev neví, co s ním, nelze tuto
dotaci mimo jakýkoliv řádný dotační titul než považovat za odpustek, kterým zřejmě někteří politici
chtějí vykoupit své hříchy u miliardářské náboženské organizace z peněz všech občanů. Dodávám, že
množství peněz, jaké u nás církve dostávají, překvapilo i mé známé ze silně katolického Polska, protože
ani tam ,,restituce“ nenabyly takových obludných rozměrů.
Velmi správný návrh v této souvislosti přednesl náměstek hejtmana Lubomír Nečas, a to aby
částka byla převedena na jiné kulturní projekty. Tento návrh však nezískal dostatečný počet hlasů.
V diskuzi se objevila i jedna hezká perla, kdy hejtman Lukáš prohlásil, že Arcibiskupství olomoucké je
vážená instituce. Na to se dá snad jen říct, jak kým, podle průzkumu z roku 2011 pak 60 % občanů
církve považuje za neužitečné. Za neužitečné považuje církve i 30 % občanů hlásících se ke katolické
církvi.
Návrh se tak zejména spojenými silami ČSSD, lidovců a ODS podařilo prohlasovat. Z KSČM
samozřejmě pro takový návrh nikdo nehlasoval. Osobně jsem do programu zastupitelstva navrhoval
doplnění bodu Informace o Strategické průmyslové zóně Holešov. Nicméně ztotožnil jsem se s návrhem
hejtmana, aby se požadované vyřešilo v bodě Informace o činnosti Rady Zlínského kraje. Šlo především
o to, že společnost Industry Servis, která zónu spravuje, na rozdíl od všech ostatních krajem vlastněných
akciových společností (těmi jsou nemocnice), nemusí předkládat své hospodaření zastupitelstvu. To se
mi zejména za situace, kdy se zóně dosud nedaří naplňovat svůj účel, přitáhnout investory, a zóna je
v podstatě jen pár budov na jinak téměř prázdném poli, jeví velmi nestandardní. Zvláště za faktu, že do
zóny se z veřejných prostředků již nalilo cca 1,5 miliardy. O zóně někteří zastupitelé diskutovali
v různých bodech, některý z opozičních zastupitelů snad dokonce prohlásil, že by se zóna měla zrušit
úplně (což by znamenalo vylití těch peněz, které do ní šly, do kanálu).
Já jsem se tedy dotázal, jaký je důvod změn, ke kterým v zóně v poslední době došlo. Po
podzimní změně, kdy byl bývalý místopředseda představenstva Černoch odvolán a nahrazen dalším
členem ODS Liborem Karáskem, totiž v prosinci byl zvolen Karásek předsedou představenstva,
Sobieská, dosavadní členka představenstva, se stala jeho místopředsedkyní a dosavadní předseda Němec
(též ODS) jeho členem. To mi bylo v podstatě zrekapitulováno a ještě jsem se dozvěděl, že Němec
odchází do vedení Regionálního podpůrného zdroje (RPZ). RPZ je krajem vlastněná společnost, která již
v podstatě nevyvíjí téměř žádnou činnost a pravděpodobně bude zrušena. Člověk by čekal, že manažer,
který mi ukazoval ocenění za nejlepší průmyslovou zónu (ale i Kalouska prý kdysi ocenili jako
nejlepšího ministra financí), které dělal deset let předsedu představenstva, bude považován za velmi
kvalitního manažera a bude mít tolik nabídek ze soukromého sektoru, že je nebude moci odmítnout a
neskončí ve společnosti, která je de facto v útlumu.
Co se týče mého návrhu, po debatě s hejtmanem, kdy mi bylo slíbeno zlepšení informovanosti
zastupitelstva, jsem jej stáhl. Přestože jsem se na zastupitelstvu nepustil do kritiky vedení Industry
Servis, zaslal mi asi dva dny po zastupitelstvu Němec ne zrovna krátký e-mail, ve kterém mě mimo jiné

obvinil, že trpím utkvělými představami. Inu, co dodat, pokud Němec tímto stylem komunikuje i
s potenciálními investory, těžko se divit, že v zóně má zatím provoz jediná firma...
Jako každé zastupitelstvo na konci roku i toto zastupitelstvo schvalovalo rozpočet a s ním
související dotace a opatření na další rok. Rozpočet s příjmy 8,1 mld. Kč a výdaji 8,3 mld. Kč je sice
stále mírně schodkový, nicméně schodek je kryt rozpočtovými přebytky z let minulých, nepředpokládá
se žádné čerpání úvěru. Zřejmě i proto prošel rozpočet poměrně hladce, bez větších diskuzí.
Projednávalo se také několik bodů, které souvisely s již dříve schváleným sloučením dosavadních
krajských fondů do jednoho. Vzhledem k tomu, že toto sjednocení přináší značné zpřehlednění
přidělovaných krajských dotací, zejména v oblasti sportu, kde dosud často nebylo jasné, proč se komu
dává jaká dotace, jednoznačně jsem toto uvítal.
Z jednání byly staženy dva body. Jeden se týkal obslužnosti kraje autobusovými linkami, přesněji
řečeno vyhlášením výběrového řízení. Jak prohlásil radní Kučera, šlo o kompromis. Část řidičů i
autobusových dopravců požaduje, aby součástí výběrového řízení bylo stanovení minimálních mezd
řidičů. To je vcelku rozumný požadavek, ale problematický z hlediska zákona. I když předkládaný
materiál toto přímo neřešil (toto měl řešit teprve následný materiál v radě), radní Kučera ho v rámci
dohody na Asociaci krajů prozatím stáhl. Bylo totiž přislíbeno, že má dojít k úpravě zákona. Většina
zastupitelů za KSČM vyjádřila pochopení pro snahy řidičů o spravedlivé odměňování za svou práci.
Druhým staženým bodem bylo vystoupení ze sítě I Cammini d'Europa, která slouží na podporu
cestovního ruchu. Na jednání nebyla shoda, zda je členství pro kraj přínosné či nikoliv.
Důležitým schváleným dokumentem byla i Koncepce rozvoje silniční sítě II a III tříd Zlínského
kraje, která stanovila kritéria pro výběr investic v oblasti silnic.
Závěrem si musím pochválit, že jednání bylo mimořádně věcné a díky tomu i rychlé. Vzhledem
k dosud rekordnímu počtu materiálů jsem očekával delší průběh.
Bc. Michal Kostka, zastupitel Zastupitelstva Zlínského kraje

LEVICOVÝ KLUB ŽEN
Předvánoční setkání v Dětském domově Štěchovice v Kroměříži
Levicový klub žen v Kroměříži, již druhým rokem
spolupracuje s Dětským domovem. Snažíme se pomáhat jak
materiálně tak i pořádáním různých akcí. V předvánočním čase
jsme byly přítomny Mikulášské besídce, kde jsme dětem předaly
kosmetické balíčky. Druhé setkání bylo s paní ředitelkou Annou
Hajnou, kterého se také zúčastnila předsedkyně OV KSČM
Zdeňka Hlobilová a předala pro děti ručníky v hodnotě 1500,- Kč.
V letošním roce připravujeme pro děti sportovní odpoledne
a v měsíci červnu zábavné odpoledne na střelnici Hvězda, kterého
se zúčastní i žáci Speciální ZŠ na Barbořině, s kterou jsme také
navázaly v loňském roce spolupráci.
Jana Štěpánková, předsedkyně LKŽ

„Kráska z Leenane“
V pátek 30. října 2015 se členky LKŽ vypravily do Městského divadla ve Zlíně na předpremiéru
britského spisovatele Martina Mc Donagha „Kráska z Leenane“.
Tragikomický příběh Krásky z Leenane nás zavedl na Irský venkov. Komorní hra čtyř herců,
ženy ve středním věku, její despotické matky, dávný přítel a jeho bratr, nám ukázala děj ze života.
Vztah dvou žen plný neúcty, křivdy a nepochopení, byl opravdu k zamyšlení. Špičkové herecké
výkony, které stály za velký potlesk, v podání zlínských herců, nás přesvědčil, že se do divadla určitě
vrátíme opět v novém roce na další představení.
Iva Daňková, členka LKŽ

NAPSALI JSTE NÁM
Listopad 2015 - konference MO KSČM Kroměříž
Na výročních členských schůzích ZO KSČM byli zvolení delegáti pro městskou konferenci
KSČM, která se uskutečnila 10. listopadu 2015 v zasedací místnosti OV KSČM Kroměříž za účasti 21
delegátů a 3 hostů. Delegáti zvolili pracovní předsednictvo, pracovní komise a odsouhlasili navržený
program jednání, včetně jednacího a volebního řádu. Před vlastním jednání konference jsme minutou
ticha uctili památku těch, kteří nás navždy opustili.
Ve zprávě předsedy Městské Rady KSČM Kroměříž byla hodnocena činnost MěR za období od
5. 11. 2013, tj. minulé městské konference. Většina bodů Usnesení byla splněna. V návaznosti na
organizační strukturu došlo ke zrušení samostatných porad MěR s předsedy ZO a přenos informací se
uskutečňuje na střediskových poradách s předsedy ZO svolávaných OV KSČM ve spolupráci s MěR.
Jedním z bodů usnesení je hodnocení plnění volebního programu, se kterým šla naše volební
strana k volbám do Zastupitelstva města Kroměříže. Toto hodnocení se zpracovává vždy za kalendářní
rok po schválení hospodaření města. Chtěl bych konstatovat, že naši zastupitelé vždy na začátku
volebního období požadovali poměrné zastoupení v orgánech města podle výsledků voleb a
nerozdělujeme členy Zastupitelstva jen na koalici a opozici, ale při hlasování se rozhodujeme jak
schvalovaný bod jednání Zastupitelstva je v souladu s naším volebním programem. Strategické body
jednání Zastupitelstva hodnotíme na zasedání MěR i ve vazbě na stanoviska zástupců ZO. Předsedy ZO
a jejich výbory považuje MěR za odborný a pomocný aktiv ke kvalifikovanému řešení vnitrostranických
a programových úkolů. Osm ZO působí v městě Kroměříž a dvě v místních částech. Z hlediska agitace a
propagace při komunálních, ale i dalších volbách jsou volební obvody přiřazeny příslušným ZO.
Jednání se uskutečňovala pravidelně v návaznosti na plán práce MěR a OV KSČM. Předmětem
jednání je kontrola usnesení přijatých MěR, informace z jednání VV a OV KSČM, střediskových porad
a Zastupitelstva města Kroměříže. Pokud na poradách jsou předány podněty k projednání na úrovni
komisí, výborů nebo Zastupitelstva města, naši zástupci na jednáních Zastupitelstva podle aktuálních
potřeb vznášejí interpelace na vedení města. Jednou z nich byl po 9 - letech jednání odkup parcely, na
níž má město vybudovány inženýrské sítě a chodník. Podobná interpelace řeší obdobnou problematiku
mezi městem a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Pozornost jsme věnovali i
problematice zavážení dobývacího prostoru bývalé cihelny ve Vážanech.
Členská základna MO má 137 členů ke konci roku 2015, což vůči roku 2013 je úbytek 44 členů.
V souvislosti s tím MěR řešila i problematiku rozložení a strukturu ZO s výhledem na možné
organizační změny.
Jedním z nedostatečně plněných bodů usnesení je informování členů strany a sympatizantů o
činnosti v médiích. Kromě Zpravodaje OV KSČM není plně využívána možnost uveřejnění na
Webových stránkách okresní a městské organizace.
V závěru zprávy o činnosti předseda MěR poděkoval členům MěR a předsedům ZO za aktivní
činnost v uplynulém období, zástupcům OV KSČM a společenských organizací - Levicovému Klubu
Žen a Společnosti Ludvíka Svobody za aktivní spolupráci.
V diskuzi na konferenci vystoupilo pět delegátů a jeden host. Předmětem diskuze byla
následující témata: funkčnost městské organizace, odběr stranického tisku, budoucí úkoly MěR,
slučování ZO, aktivita lidí jako základ úspěchu při volbách. Předsedkyně OV KSČM pozdravila jednání
konference a poděkovala za aktivitu členům městské organizace.
Předseda volební komise s. Hovadík přednesl návrh kandidátů pro volby do MěR, vzešlých
z návrhů členů ZO na výročních členských schůzích a MěR. Následně proběhly volby. Za členy MěR
byli zvoleni ss. Adamík Jaroslav, Procházka Jaroslav, Brázdilíková Ludmila, Jurina Rudolf, Kenša
Vladimír, Kostka Michal a Štěpánková Jana.
Na prvním jednání zvolené MěR byl předložen návrh na předsedu MěR, místopředsedu MěR a
revizora. Místopředsedou byl zvolen s. Procházka J. Jako předseda byl navržen s. Adamík J. a jako
revizor byla navržena s. Konečná L. Tyto návrhy byly předloženy k potvrzení delegátům Městské
konference.

Návrh Usnesení městské konference přednesl předseda návrhové komise s. Kavan Luboš. Po
doplnění z řad delegátů byl návrh upřesněn a následně Usnesení bylo delegáty schváleno. Usnesení:
Městská konference po projednání: I. Schvaluje zprávu o činnosti MěR, II. Zvolila sedmičlenné MěR a
potvrdila zvolení předsedy s. Jaroslava Adamíka a revizora s. Ludmily Konečné, III. Doporučuje
hodnotit ročně volební program, informovat o jednání Zastupitelstva, zpřesňovat organizační strukturu
MO ve spolupráci se ZO a považovat předsedy a výbory ZO za odborný a pomocný aktiv. IV. Ukládá
zpracování plánu práce, projednávání strategických bodů pro jednání na Zastupitelstvu, hodnotit činnost
ZO ve městě, vytvářet podmínky pro provázanost územního rozložení ZO a volebních obvodů,
obsazovat volební komise našimi zástupci, informovat o konání MěK media, zajistit úkoly spojené
s volbami v roce 2016, vyhodnotit připomínky a podněty z diskuze na jednání MěR.
Ing. Jaroslav Adamík, MěR KSČM Kroměříž

Je kapitalismus schopen vyřešit společenské, politické a ekonomické problémy?
V závěru minulého roku se konaly VČS ZO, městské a okresní konference KSČM. V obsahu
diskusí bylo vycházeno z materiálů ÚV KSČM pro diskusi. Na těchto jednáních mimo jiné bylo
hovořeno, že současné hluboké společenské a ekonomické problémy přináší samotný kapitalismus a to
již od svého počátku. V letech 1861 - 1865 probíhala ve spojených státech amerických válka mezi
buržoazním severem a jižními otrokářskými státy. Tato válka vedla ke zrušení otroctví v USA.
V průběhu své dlouholeté historie se USA stala vedoucí silou kapitalistického světa. Již od svého
počátku se snažila prosazovat své mocenské zájmy i vojenskými prostředky. K nebezpečnému
prohlubování tohoto trendu došlo zejména po nástupu presidenta Regana. Ve snaze dosáhnout ve světě
vojenské převahy a diktovat národům vůli reakčních sil monopolního kapitálu, rozpoutaly nové kolo
zbrojení pod záminkou ochrany životních zájmů USA. Usilují o zvýšení své vojenské přítomnosti
v různých částech světa přímo nebo prostřednictvím svých souputníků z paktu NATO a dalších
vojenských seskupení. Snaží se stupňovat nátlak na mladé, pokrokově orientované státy v Africe, Asii a
Latinské Ameriky. Bylo tomu tak v Koreji, Afganistánu, Indočíně, Laosu a jinde. Výrazem snah USA
bylo a je i dnes dosáhnout vojenské převahy. Proto stále usilují o další rozmisťování vojenských sil
v Evropě a jinde.
Kapitalismus vystřídal feudalismus a je založen soukromokapitalistické vlastnictví výrobních
prostředků a na zneužívání námezdní práce. Zbožní výroba se stala za kapitalismu převládající a
zahrnuje všechna výrobní odvětví a zbožím se stává i pracovní síla. Z toho pak vyplývají protikladné
zájmy ve vztahu mezi dvěma silami společnosti, mezi kapitalisty a dělníky. Rozpor společenského
charakteru výroby a kapitalistického přivlastňování výrobků je základním rozporem kapitalismu. Tento
základní rozpor se projevuje především mezi prací a kapitálem, to je mezi skupinou výrobců
společenského produktu, proletariátem a mezi vrstvou (třídou), která si přivlastňuje nadhodnotu
buržoasií. Z toho pak zákonitě přichází mnoho negativních mnoho negativních prvků kapitalismu, jako
je hospodářská krize, nezaměstnanost, bezdomovci, stabilita životních nákladů, chudoba sociálně
slabších občanů, drogová závislost, války aj. Příčinou migrace v současné době asijských občanů do
Evropy je v podstatě samotný kapitalismus se svými důsledky. Kapitalistický systém přináší tato zla na
celém světě. Též se uplatňuje na různých školách v USA v incidentech s použitím zbraně. Například
v uplynulých deseti letech bylo na školách USA zaznamenáno 107 incidentů se střelnou zbraní. Největší
masakr s 33 mrtvými se odehrál v roce 2007 na virginském technickém institutu. V roce 1997 na střední
škole v Littletonu bylo zastřeleno 15 osob. Obdobných zvěrstev he daleko více. A to všechno plodí
kapitalistická společnost.
Po 2. světové válce bylo období charakterizováno existencí svou světových soustav s odlišným
společenským zřízením. Mezi těmito soustavami probíhalo soutěžení ve všech směrech. USA se v této
snaží čelit politickou směřující k rozpoutání války proti socialistickému táboru, ale také snahou o vývoz
kontrarevoluce do socialistických zemí. Jedním z prostředků ideologického působení bylo heslo
„lidového kapitalismu“. Jeho základem bylo falešné tvrzení, že soudobý kapitalismus změnil svou
povahu a přeměnil se ve zřízení, které slouží zájmům lidových mas. Popírá ožebračování pracujících a
existenci tříd. Pokouší se o jakési reformy, které by odstranily nebo zmírnily rozpory kapitalismu.
K tomu vymýšlí ekonomické nevědecké teorie. Cílem bylo dezorientovat pracující kapitalistických zemí
a odvádět jejich pozornost od plánovaného úspěšného hospodářství socialistického tábora.

Kapitalismus není schopen vyřešit společenské a ekonomické problémy. Společenské vůbec ne,
protože nesměřuje k dosažení sociální rovnosti. Ekonomickým problémem zůstává vztah mezi prací a
kapitálem v procesu odměňování. Tím více je třeba působit na naše členy, ale též na občany, aby se více
zajímali o politické dění v naší republice, ale též ve světě, abychom aktivněji mohli čelit
antikomunistickým nesmyslům, lžím, pomluv a podobně našich pravicových protivníků. Abychom
odsoudili dezinpretaci mnohých politických představitelů ČR, historiků a masových sdělovacích
prostředků, zejména veřejnoprávní české televize, rozhlasu, všech, kteří nepravdivě a jednostranně
vysvětlují náš vývoj po skončení 2. světové války, včetně průběhu a výsledků války a osvobození naší
vlasti od nacistické okupace.
Myšlenky a snahy o vybudování lepší a spravedlivější společnosti v naší republice, vyplývaly
s narůstajícími sociálními rozdíly. Sociálně slabším lidem se žilo čím dál hůř. Proto velká většina našeho
národa považovala budování socialistické společnosti správné a spravedlivé. Přerušení budování
socialistické společnosti vyplynulo, že idea byla správná a neselhala. Selhal model, který neprokázal
dostatečnou schopnost rozvoje, řešení problémů a některými chybami při jeho budování. Tím více
musíme mít na paměti náš konečný cíl „vybudování sociálně spravedlivé společnosti“ neboli socialismu.
To je náš základní program. K jeho realizaci musí přispívat každý náš člen, sympatizant, ale též občané
levicového smyšlení.
Josef Bozděch

Platím, platíš, platíme
Vážení čtenáři, tentokráte zase napíši o tom, co přináší sám život. Na téma sociální politika toho
bylo jistě napsáno již mnohé, ale připadá mi, že vše jen tak od stolu. Praxe je ovšem značně vzdálená
výrokům p. Marxové či jiným vládním představitelům, kteří jako by žili na jiné planetě.
Nedávno jsem své ovdovělé mamince vyřizovala příspěvek na bydlení. Bohužel její důchod za
33 roků práce nebyl schopen pokrýt náklady na bydlení a živobytí. Na sociálním úřadě jsme dostaly
spoustu nesmyslných formulářů, a začalo martyrium vyplňování a běhání po všech čertech. Řeknu-li, že
byrokracie má opravdu zelenou, tak nebudu lhát. No nakonec přeci jen maminka nějakou směšnou
částku dostala s tím, že jí to alespoň stačí na léky. Jaké bylo moje překvapení, když se naši
nepřizpůsobiví občané vtrhli k okénku, kde na ně vyděšeně koukala sociální pracovnice a samozřejmě
s částkou několika tisíc odcházeli spokojeně domů.
Mé rozčarování jsem sdělila kolegovi v práci a světe div se podobná zkušenost, jen s maminkou
samoživitelkou. Byť se snaží pracovat a poctivě vychovávat své dva syny, ekonomicky na tom není
nikterak dobře. Opět jako vždy zašla na sociální úřad, kde ji bylo sděleno, že nemá nárok na žádný
příspěvek. Nebýt mého hodného kolegy, který s ní znovu absolvoval sociální kolečko, tak dotyčná
maminka dodnes nemá nic. A opět nastoupil gang nepřizpůsobivých a světe div se podruhé, zase dostali
peníze přímo na ruku. Snad aby neumřeli hlady. Ptám se tedy, kde je diskriminace? Proč z našich daní,
platíme tyto lidi?
Nevěřím, že by sociální systém nešlo změnit. Vždyť vlád, které se tu vystřídaly, slibů a keců už
bylo dost. Co tak zdravý selský rozum? Paní Marksová-Tominová se nás snaží opít rohlíkem, ale to
bohužel asi nepůjde. Její výroky mě zvedají ze židle a je jasné, že dotyčná dáma je na míle vzdálená
realitě.
Vždyť nikdo z nás nechce doplácet na ty, pro něž je práce cizí slovo a stát funguje ve stylu
„oslíčku otřes se“. Vzpomínám na pěkné heslo dřívějších dob „Kdo nepracuje, ať nejí“ jak bylo
nadčasové. Z našich daní dáme peníze na nepřizpůsobivé a to jde o desítky tisíc měsíčně, ale pro
důchodce nemáme, ani pro samoživitelky. Kam jsme to dospěli? Nebo si všichni půjdeme koupit
k Baťovi krém na boty?
Ing. Eva Badinková

Bezpečnostní rizika pro ČR
Centrum pro výzkum veřejného mínění provedlo v prosinci 2015 šetření zaměřené na
bezpečnostní rizika pro ČR. Občané odpovídali na otázku: „Domníváte se, že některé z následujících
skupin představuje reálnou hrozbu pro mír a bezpečnost v ČR? Pokud ano, představuje velkou nebo

malou hrozbu? - cizinci žijící na území v ČR, uprchlíci z jiných zemí, teroristické skupiny či jednotlivců,
mezinárodní organizovaný zločin, zpravodajské služby jiných států, krajně pravicové skupiny, krajně
levicové skupiny, radikální náboženská hnutí.“
Reálnost hrozby v současné době
pro ČR v %
cizinci žijící na území v ČR
uprchlíci z jiných zemí
teroristické skupiny či jednotlivců
mezinárodní organizovaný zločin
zpravodajské služby jiných států
krajně pravicové skupiny
krajně levicové skupiny
radikální náboženská hnutí

velká
28
65
81
66
22
28
24
62

hrozba v %
malá
52
28
16
28
41
46
46
24

žádná
16
4
2
3
20
13
16
5

neví
4
3
1
3
17
13
14
9

Z výsledků jednoznačně vyplývá, že občané vidí jako velkou hrozbu rizika terorismu,
organizovaný mezinárodní zločin, uprchlíky a radikální náboženská hnutí. Jako malou hrozbu občané
vnímají cizince žijící v ČR a krajně pravicová i levicová hnutí. Výsledky jasně odráží obavy občanů ČR,
ať charakterizují hrozbu jako velkou či malou, že terorismu vidí 97% občanů jako nějakou hrozbu,
mezinárodní organizovaný zločin pak 94 %, uprchlíky 93 %, radikální náboženství 86 %.
Další otázkou: „Domníváte se, že v současné době představují pro ČR reálnou hrozbu následující
skutečnosti? Pokud ano, představují velkou nebo malou hrozbu? - válka, epidemie, přírodní katastrofy,
surovinové krize (nedostatek ropy, zemního plynu apod.), světová ekonomická krize, něco jiného, co?“
Domníváte se, že v současné době představují pro
ČR reálnou hrozbu následující skutečnosti?
Válka
Epidemie
přírodní katastrofa
surovinová krize
světová ekonomická krize

velká
50
26
23
25
30

hrozba
malá
39
51
55
53
51

žádná
9
19
18
17
12

neví
2
4
4
5
7

80 až 90 % obyvatel vidí nějaké riziko ve všech nabízených hrozbách. Do 20 % obyvatel nevidí
žádnou hrozbu v epidemii, v přírodní katastrofě a surovinové krizi.
Pokud se provádí srovnání s minulými lety, tak názory občanů jsou přímo nebo zprostředkovaně
ovlivněny evropskou uprchlickou krizí a islámským státem. Výrazně odráží vojenské konflikty
organizované nebo vyprovokované USA jako je např. konflikt v Sýrii, Afghánistánu, na Ukrajině.
Obavy z terorismu organizovaného skupinou či jednotlivci byl v minulosti stabilizován jako
velká i malá hrozba kolem 50 % u velké a 35 % u malé hrozby. Změna hrozby se začíná projevovat po
roce 2013 a velká hrozba prudce stoupá až na 81 % a obdobně nastává prudký pokles u malé hrozby.
Pozvolně klesá i podíl občanů, kteří nevidí žádnou hrozbu v události terorismu.
Ještě výrazněji se projevuje v dlouhodobém vývoji evropská uprchlická krize. Ve druhé polovině
první dekády 21 století (2006 až 2010) byly velké hrozby u uprchlíků ještě pod 20 %. Pozvolný nárůst
na jednu třetinu rostl u velké hrozby až do roku 2014. Strmý nárůst (2014 - 32 %) z velké hrozby na 65
% v roce 2015. Od roku 2006 je nárůst z 18 na 65 % u velké hrozby. Malá hrozba byla 53 % v roce 2006
a nyní činí 28 %. Obava z hrozby války se v letech 2006 až 2013 pohybovala ve vzrůstajícím trendu ze
13 na 18 %. V roce 2014 vzrostla na 29 a v roce 2015 na 50 %.
Pohled na hrozby je u mladší generace optimističtější než u generace starší. Budoucnost Evropy
vidí spíše nebo rozhodně optimističtěji u velké hrozby 21 % respondentů a u malé hrozby 45 %
respondentů. Pesimistů je rozhodně či spíše uvedlo 75 % respondentů u velké hrozby a 52 % u malé
hrozby. Hrozby významně ovlivňují pohledy na budoucnost ČR i Evropy. Existuje vazba mezi riziky
uprchlíků a budoucností Evropy, který se promítá i na pohled do vlastní budoucnosti obyvatel.
Zdroj: agentura CVVM, připravil: JH

KOMISE MLÁDEŽE
Novoroční turnaj v šipkách
Ve čtvrtek 7. ledna 2016 jsme se sešli s mladými komunisty
a našimi příznivci na turnaji v šipkách, abychom „tak nějak“
oslavili ten nový - příchozí - rok. Turnaj se konal v Počenicích,
v místním Kulturním domě v 18. hodin. Účast nebyla sice velká,
ale i tak jsme se velmi dobře bavili. Probrali jsme mnoho témat a
otázek, které nás víceméně trápí všechny. Dále jsme řešili otázku
komise mládeže ve Zlínském kraji, hlavně tedy v kroměřížském
okrese.
Hlavní cenou pro vítěze, byl malý zakrslý králík, kterého
nám daroval Radim Klimek, člen základní organizace Morkovice.
Vzhledem k tomu, že Radim byl absolutním vítězem turnaje, tak
se hlavní ceny vzdal ve prospěch ostatních spoluhráčů. Jako druhá
se v našem turnaji umístila Kateřina Srncová ze Zdounek. Na
třetím místě se těsně umístil Petr Bránik z Kroměříže.
Myslím si, že jsme si to všichni užili a hlavně se hodně
nasmáli. Doufám jen, že se nás na takových akcích bude scházet
čím dál více.

Jaroslava Ovečková ml., členka komise mládeže ÚV KSČM

Z jednání komise mládeže při OV KSČM Kroměříž
Dne 3. 12. 2015 proběhlo jednání okresní komise mládeže Kroměříž. Byly projednány
organizační záležitosti - jak budou schůze probíhat, a schválen rámcový program činnosti na rok 2016.
Program se bude průběžně doplňovat podle situace a hlavně podle pracovních možností členů.
 Usnesli jsme se, že nejstěžejnější úkolem v roce 2016 budou volby do krajského zastupitelstva a
senátní volby, kde bychom se pokusili pomoci v průběhu volební kampaně.
 Navrhli jsme facebookovou (internetovou) stránku naší komise, jejíž administrátor bude s. Jaroslava
Ovečková ml. Zde budeme řešit vnitřní záležitosti, a kde budou ke zhlédnutí všechny fotky z akcí,
kterých se zúčastníme.
Jaroslava Ovečková ml., členka komise mládeže ÚV KSČM

Komise mládeže
Ve čtvrtek dne 21. ledna jsem se účastnila jednání Komise mládeže ÚV KSČM v Praze, za řádně
omluvenou Jaroslavu Ovečkovou ml. Komise jednala bez předsedy Zdeňka Milaty v nízkém počtu členů
a nebyla usnášeníschopná, přesto se projednala řada důležitých bodů. Výběr nového předsedy či
předsedkyně Komise mládeže, pevné termíny setkávání, obsahová příprava pro IX. Sjezd KSČM,
aktivní přímý vstup do programových dokumentů ÚV a celostátní setkání mladých členů a
sympatizantů. Setkání bude probíhat v období od 3. do 5 června, ale místo stále ještě není upřesněno.

Nicméně dobrou zprávou je, že nemusí jet z každého kraje pouze čtyři osoby na celostátní setkání, může
být navrhnuto daleko více osob, záleží na kraji, jestli bude vstřícný a přispěje finanční částkou na tyto
členy a případné sympatizanty.
Z tohoto jednání plyne, že je nutná potřeba zvolit nového předsedu, který této komisi dá nový
směr, vizi, která povede k lepším pracovním výkonům. Je potřeba komisi, která nejenom navrhne, ale
také vyřeší problém, jakým způsobem oslovovat mladé a přiblížit se k jejich zájmům, trápením,
problémům, potřebám, které v konečném důsledku směřují k sociálně prospěšným ideálům a cílům,
které KSČM dlouhodobě prosazuje.
Ing. Kateřina Srncová

SPOLEČNOST LUDVÍKA SVOBODY
Společnost Ludvíka Svobody, zapsaný spolek v roce 2015
Rok 2015 byl pro Společnost Ludvíka Svobody, z.s.
významným rokem. V návaznosti na nový občanský zákoník byla
provedena přeregistrace z občanského sdružení na zapsaný spolek.
Výborem a představenstvem byl připraven plán práce, který před
společnost vytyčil náročné cíle.
Pro udržování historické paměti národa společnost zajišťuje
zpracování projektů, které přispívají k pravdivému a objektivnímu
výkladu historie naší země a jejich ozbrojených sil na veřejnosti,
především mezi mládeží. Pracovně byl nejnáročnější projekt
„Multimediální průvodce Karpatsko-dukelskou operací 1944“, který interaktivně seznamuje uživatele
internetu na internetové doméně www.dukla1944.com s jejím průběhem. Projekt byl prezentován
v dubnu na konferenci k 70. výročí ukončení druhé světové války a osvobození Československa v Praze.
Byly realizovány i další projekty - www.zeny-bojujici.cz a www.bojovali-za-ceskoslovensko.cz.
V rámci 70. výročí byly organizovány vzpomínkové akce, kterých se účastnili zástupci
společnosti a to na Pardubicku, Liberecku a Chrudimsku, v květnu v Kroměříži u hrobu Ludvíka
Svobody, dále v Ostravě, Bratislavě, ve Svidníku a na Dukle i na jiných místech. Jednou z největších
akcí bylo setkání k 120. výročí narození armádního generála Ludvíka Svobody v Hroznatíně dne 21. 11.
2015. Uctít památku Ludvíka Svobody přišlo přes 500 účastníků. Setkání se zúčastnili zástupci státních
orgánů - ministerstvo obrany, společenských organizací a spolků - ČSBS, KČP, ČsOL, delegace měst a
obcí, občané Hroznatína a okolních obcí i další hosté jako delegace města Svidník a Generální konzul
Ruské federace. V projevech byly oceněny jeho zásluhy v boji za svobodu našeho národa, hovořilo se o
jeho odkazu i legionářské minulosti. Na závěr prof. Zoe Klusáková-Svobodová poděkovala všem za
účast, popřála hodně zdraví a abychom nezapomínali na odkaz těch, kteří bojovali za naši svobodu.
Město Kroměříž a Společnost Ludvíka Svobody, z.s., u příležitosti 120. výročí narození Ludvíka
Svobody vydali brožuru „Ludvík Svoboda - Životopis“, jako 2. aktualizované vydání, zpracované prof.
Zoe Klusákovou-Svobodovou. Společnost vydává Informační zpravodaj. S činností společnosti se
zájemci mohou také seznámit na webových stránkách.
Ing. Jaroslav Adamík a RSDr. Vladimír Kenša

Vzpomínáme
V pátek 22. 1. 2016 náhle zemřel dlouholetý funkcionář KSČM, bývalý
poslanec PS PČR a současný poslanec Evropského parlamentu PhDr. Miloslav
Ransdorf, CSc. KSČM ztrácí v Miloslavu Ransdorfovi dlouholetého aktivního
politického funkcionáře. Vždy stál za svými názory a jeho přirozeností bylo
pomáhat lidem bez ohledu na jejich postavení a společenské zařazení. VV OO
KSČM vyjadřuje hlubokou soustrast rodině. Čest jeho památce.
OV KSČM Kroměříž

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme všem našim členům - jubilantům






leden 2016:
- Prnka Vladimír
- Machalová Ludmila
- Janů Věra
- Bozděch Josef
- Stárek Josef
- Kohoutek Jan
- Nedorostek Karel
- Odstrčilík Ludvík
únor 2016:
- Uhlík Juraj
- Dytrych Bohumil
- Balažíková Květoslava
- Jurčík Ladislav
- Jarý Josef
- Smahel Oldřich
- Svitáková Jarmila
- Kristýnková Danuše
- Pašuthová Věra
- Medková Marta
- Sedlák Miroslav
- Sekera Jaroslav
- Nakládalová Naděžda
- Straková Emílie
březen 2016:
- Sapper Hugo
- Huličníková Božena
- Valkoun Stanislav
- Mrhálek Jiří
- Švábeníková Zdena
- Možíšová Marie
- Havránková Věra
- Sekanina Josef

92
89
87
86
80
75
75
75

Hulín
Holešov 05
Holešov 05
Holešov 03
Kroměříž 23
Koryčany
Holešov 08
Holešov 03

97
94
93
92
87
86
86
75
75
70
70
70
65
65

Střílky
Rajnochovice
Koryčany
Kroměříž 07
Kroměříž 12
Rajnochovice
Dřínov
Hulín
Holešov 05
Kroměříž 07
Dřínov
Holešov 08
Lutopecny
Hulín

87
86
86
80
80
75
65
65

Holešov 08
Dřínov
Holešov 05
Počenice
Hulín
Holešov 08
Koryčany
Koryčany

Jubileum ve Zborovicích
Delegace ZO KSČM byla poblahopřát s. Bohumilu Vybíralovi k jeho
životnímu jubileu 80 let. Při kávě jsme se dozvěděly něco ze života s. Vybírala,
jak přišel do Zborovic a vstoupil do KSČ.
Soudruh Vybíral se narodil v Argentině, českým rodičům, kteří tam
jezdili za prací. Oba rodiče byli komunisté, tak i on šel v jejich stopách. Ve
Zborovicích žije od svých 10 let a ještě dnes si pamatuje španělský jazyk.
Vyučil se v Hodoníně zámečníkem a dlouhá léta pracoval v Pilaně ve
Zborovicích. Tady se také oženil a založil rodinu. Se svojí manželkou, která
byla také členkou strany žil krásných 56let. Má tři syny a pět vnoučat. Se
soudruhem Vybíralem se velmi dobře povídalo. Děkujeme mu za velmi příjemné přivítání a pohoštění a
přejeme mu do dalších let mnoho zdraví.
Za ZO KSČM Zborovice, Iva Daňková

KNIHA CTI

Soudružka Naděžda Linhartová,
členka ZO KSČM 23 Kroměříž byla oceněna zapsáním do knihy cti na
okresní konferenci u příležitosti významného výročí.
Pracovala jako ředitelka Jihomoravských pivovarů Kroměříž a zastávala
různé stranické funkce. Po odchodu do důchodu nepřestala angažovat
v městské organizaci KSČM a v různých společenských organizacích.
V současné době je členkou výboru a velmi aktivní členkou Levicového
klubu žen.

Kalendářní plán akcí
Orientační provozní doba OV KSČM Kroměříž
Provozní doba: pondělí až čtvrtek - od 09:00 do 16:00 hodin,
pátek - od 09:00 do 14:00 hodin



Celookresní oslava Mezinárodního dne žen
Datum: 8. března 2016, 15:00 hodin;
Místo: Dům kultury Kroměříž;




Oslava Mezinárodního dne žen v Kvasicích
Datum: 12. března 2016, 14:00 hodin;
Místo: Sportovní areál Kvasice;




Zasedání Okresního výboru
Datum: 21. března 2016, 16:00 hodin;
Místo: velká zasedačka OV KSČM;




Celookresní oslava 1. máje
Datum: 1. května 2016, 14:00 hodin;
Místo: Velké náměstí, Kroměříž;

Volební preference KSČM v roce 2015
volební výsledek KSČM ve volbách 2013 - 14,91%
Měsíce
1
2
3
4
5
6
CVVM
13,5 11,5 11,0 12,5 13,0 13,0
FACTUM
16,5
X
15,6 16,6
x
x
MEDIAN
12,0 15,0 15,0 14,5 14,5 13,5
SANEP
13,5
X
13,2
X
14,3
x

7
x
x
x
x

8
x
14,6
13,5
x

9
14,5
16,0
14,0
13,9

10
11,5
X
13,5
14,1

11
12
12,5 11,0
x
x
12,5
x
14,2 13,9
Připravil: JH
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