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ÚVODNÍK 

 

 

 Vážení a milí čtenáři, 

 

 prožili jsme několik parných letních dnů, na mnoha místech padaly teplotní rekordy a nebývalé 

sucho přináší řadu neobvyklých starostí a ve značné míře ohrožuje úrodu zemědělských plodin. 

 Opravdu jsme svědky zvláštního léta, ve kterém prožíváme nebývalé události. Celá Evropa musí 

na mezinárodně politické scéně řešit obrovský nápor uprchlíků, kteří téměř denně ilegálně překračují 

hranice jednotlivých zemí, pokračují boje ve východních částech Ukrajiny a v mnoha zemích jsme 

svědky nesmyslných teroristických útoků, při kterých umírají desítky lidí v různých oblastech světa. 

Stabilitou Evropy otřásla i ekonomická krize v kolébce demokracie - Řecku. Jsme svědky lavírování 

politických špiček Evropy, jak jednotlivá ohniska doutnajících požárů eliminovat. 

 V české kotlině jsme svědky polemických jednání o přípravě státního rozpočtu na příští rok, roste 

nám sice ekonomika, ale životní úroveň dlouhodobě stagnuje. Pokračuje vydávání majetku církvím, kdy 

řada obyvatel s tímto aktem zásadně nesouhlasí. Nemáme peníze na provoz Klokánků, nejsou peníze 

prakticky na nic, ale platy státních úředníků rostou úměrně s jejich narůstajícím počtem. Opravdu 

zvláštní léto… 

 Ve druhé polovině letošního roku budou komunisté našeho okresu na výročních členských 

schůzích hodnotit výsledky své práce, vybírat kandidáty do Zastupitelstva Zlínského kraje a navrhnou 

kandidáta na senátora za náš okres. V současné době jsou připravovány podklady jak pro výroční 

schůze, tak i pro jednání okresní konference KSČM, která se uskuteční 28. listopadu 2015. Výbory 

základních organizací, jednotlivé funkcionáře a všechny členy čeká vnitrostranická diskuse k návrhům 

dokumentů pro 9. sjezd KSČM, který se bude konat v květnu 2016 v Praze. Snahou nás všech bude 

obstát v krajských a senátních volbách a prokázat, že naše strana je otevřena názorům široké občanské 

veřejnosti a že je připravena hájit zájmy všech poctivých občanů naší země. 

 Přeji nám všem šťastné letní dny, našim dětem krásné zážitky při letních radovánkách a všem 

komunistům a sympatizantům život v pohodě a míru. 

 

RSDr. Jaroslav Procházka, 

člen ÚV KSČM, 

místopředseda OV KSČM Kroměříž 



STRANICKÉ ORGÁNY 

 

Přístupy KSČM k prosazování státem garantované potravinové bezpečnosti 
 

 Hlavním kritériem při stanovení podmínek tvorby a udržování potravinové bezpečnosti jsou 

faktory jejího vytváření. Základními skupinami podmínek potravinové bezpečnosti země jsou tyto 

oblasti: ekonomická, politická, branně-vojenská, sociálně existenční a kulturně osvětová, přírodně 

klimatická, ekologická a infrastrukturální. Každá z uvedených skupin v sobě zahrnuje faktory vnitřního 

a vnějšího charakteru. Faktory vnitřního charakteru vyplývají z podstaty celé sféry výroby potravin a 

vnějšího charakteru vyplývají ze široce chápaného okolí. Z celé skupiny podmínek potravinové 

bezpečnosti jsou nejdůležitější podmínky ekonomické. Jsou jimi formulovány požadavky potravinové 

bezpečnosti jak ve sféře nabídky a poptávky potravin, tak i v oblasti infrastruktury. 

 S půdním fondem v ČR je nakládáno neefektivním způsobem. Zemědělsky využívaná půda je 

zabíraná na úkor rozsáhlých staveb, jako jsou průmyslové a obchodní zóny nebo solární elektrárny. Půda 

je tak znehodnocována, nadále ji nelze využívat k zemědělské činnosti a dále se považuje za půdu 

nezemědělskou. Postup ze strany developerských i jiných společností je logický. Zabírání zelených 

ploch nebo půdy je ekonomicky výhodnější z hlediska nákupu půdy, ale i vzhledem k finančnímu 

zatížení v souvislosti s ekologickou likvidací již zastavěných ploch. Řešením problematiky je výstavba 

na brownfields (poznámka redakční rady: Je to půda, která byla původně používána průmyslově anebo 

komerčně, na které byla například předtím fabrika atd., a která může být například kontaminovaná.), 

která se zaměřuje na již zastavěné, ale v současnosti nevyužívané plochy ve městech i na okrajích měst. 

Řešení problematiky brownfields představuje dobrý způsob, jak efektivně využívat stávající plochy. 

Faktem ale je, že dokud nebude daná alternativa pro společnosti, uvažující o nových prostorách, 

ekonomicky zajímavá, nadále budou zabírány volné plochy zemědělské půdy. 

 Neméně důležitým faktorem v neefektivnosti využívání zemědělské půdy je osev nevhodnými 

plodinami. Pokud se podaří zamezit úbytku orné půdy, je následně důležité udržovat její kvalitu, aby 

bylo dosaženo co největší výnosnosti. Osev nesprávnou plodinou napomáhá ke snížení kvality půdy. 

Aby daná situace nenastala, je zapotřebí půdu více vyživovat, což je opět velmi ekonomicky náročné. V 

posledních letech je trendem osev plodin na výrobu biopaliv, a to především řepky olejné. Následkem je 

nedostatek osevní plochy pro důležité plodiny, jako jsou obilniny. Produkce obilnin v ČR byla ovlivněna 

především vstupem do EU. Po roce 2004 došlo k poklesu produkce obilovin, který byl zapříčiněn 

snížením stavu hospodářských zvířat v rámci dohod ČR s EU. V rámci dohod došlo ke stanovení kvót na 

produkci hospodářských zvířat, což pro ČR znamenalo, že v produkci komodit, jako je vepřové maso, se 

naše země stala z větší části závislá na dovozu dané komodity. Dalším faktorem ovlivňujícím míru 

potravinové bezpečnosti jsou ceny potravin, především pak výkupní ceny komodit. Neustálý tlak na 

snižování výkupních cen komodit spolu s nedostačující ekonomickou podporou zemědělství ze strany 

státu nese negativní dopad pro drobné zemědělce. Potýkají se s tržní silou obrovských zemědělských 

korporací, jak tuzemských, tak především zahraničních. Důvodem nízké konkurenceschopnosti, 

především drobných zemědělců, je absence diverzifikovaného zemědělství. ČR se rovněž potýká s 

problémem, jak přimět trh, aby českým zemědělcům, stále závislejším na dotacích, zajistil přiměřené 

příjmy. Diverzifikace zemědělství je z hlediska správného fungování trhu nutností. Přítomnost drobných 

zemědělců zamezuje vzniku monopolních podniků. Správně fungující trh napomáhá zvyšování úrovně 

potravinové bezpečnosti. 

 Jak již bylo řečeno, nízká soběstačnost důležitých agrárních komodit je problémem 

zemědělským, ale i národohospodářským. Zemědělským proto, že se nevyužívají disponibilní možnosti 

našeho zemědělského půdního fondu. Lze to snadno dokázat nejenom na základě toho, jak tomu bylo u 

nás v minulosti, ale na jaké úrovni je zemědělství v ekonomicky vyspělých zemích EU. Změna se docílí 

jedině tak, že se zvýší objem produkce a změní se její struktura ve prospěch výroby živočišné. Agrární 

produkce by měla vycházet z potřeb České republiky, především k zajištění potravinové a energetické 

bezpečnosti. 

 V podmínkách dnešního systému stát má možnosti ovlivňovat vývoj žádoucím směrem 

především pomocí provozních a investičních podpor, plynoucích jak z rozpočtu EU, tak i rozpočtu 



národního. Podmínkou je, aby dodatečné finanční zdroje byly v přepočtu na hektar zemědělské půdy ve 

všech zemích EU stanoveny podle jednotných pravidel. To je předpoklad rovných podmínek, 

spravedlivé hospodářské soutěže zemědělců v rámci EU. Je nutná aktivní cenová podpora místních 

producentů, vhodnými cenovými a regulačními mechanismy. 

 S tím vším ale souvisí i rozvoj domácího potravinářského průmyslu a rozvoj venkova, ale i 

realizace domácích výrobků na vnitřním trhu a vše to, co patří do oblasti ekonomické i sociální 

(pracovní síly, mzdy) celého agrokomplexu. Česká republiky musí být v produkci základních potravin 

soběstačná. Je důležité, aby tyto zdroje byly ve své struktuře transparentní a účinné. 

 Cílem KSČM je také navázat na přísné československé potravinářské normy, které zajistí 

závazné standardy pro všechny druhy potravinářských výrobků, a tudíž jejich vysokou kvalitu. Ta je 

dnes srážena především honbou za co nejnižšími výrobními cenami a za co nejvyššími prodejními 

maržemi, což je samozřejmě možné především formou používání nekvalitních surovin či různých 

náhražek apod. Připravovaná smlouva o volném obchodu TTIP mezi EU a USA hrozí je dále 

degradovat. 

 KSČM v oblasti potravinové bezpečnosti prosazuje: 

 Zamezit prodeji zemědělské půdy a spekulacím s ní a jejímu využívání k nezemědělským účelům. 

 Postupně obnovovat soběstačnost v zemědělských produktech mírného pásma, dosáhnout 

vyváženého poměru jednotlivých složek a funkcí zemědělské soustavy, aktuálně zvýšit podpor 

živočišné výroby. Úsilí a prostředky věnovat na posílení propagace spotřeby domácích potravin na 

úkor dovozů, snožovat pasivní saldo agrárního obchodu a podporovat odůvodněné exporty. 

 Prosazovat, aby finanční zdroje byly v přepočtu na hektar zemědělské půdy ve všech zemí EU 

stanoveny podle jednotných pravidel. 

 Nepodporovat další snižování nákupních cen zemědělských komodit. 

 Nadále státem podporovat právnické a fyzické osoby podnikající v zemědělství, a to bez ohledu na 

jejich velikost i právní formu s cílem úroveň podpory vyrovnat okolním zemím. 

 Podporovat zvyšování konkurence schopnosti zemědělské prvovýroby i zpracovatelského průmyslu. 

 Zaměřit se na důslednou kontrolu jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin, prosazovat zavedení 

závazných standardů pro všechny druhy potravinářských produktů. 

 Odmítnout připravovanou smlouvu o volném obchodu TTIP mezi EU a USA jako dále ohrožující 

naši potravinovou soběstačnost a kvalitu potravin na našem trhu. 

Zdroj: ÚV KSČM 

Připravil: JH 

 

Předsjezdová diskuse k dokumentům IX. sjezdu KSČM v roce 2016 
 

 15. zasedání ÚV KSČM dne 20. 6. 2015 projednalo a schválilo materiály pro diskusi na VČS, 

okresních a krajských konferencích KSČM. Dokumenty jsou v plném znění otištěny v materiálu 

vydaném ÚV KSČM pro jednotlivé členy KSČM. 

 Cílem předsjezdové diskuse je dát možnost všem členům KSČM se seznámit s těmito dokumenty 

a diskutovat k nim na VČS. Náměty vzešlé z jednání VČS by se měly objevit v zápisu VČS nebo jako 

příloha zápisu. Návrhy a náměty ZO KSČM se tak stanou podkladem pro zpracování návrhu Stanoviska 

okresní konference. Diskuse delegátů na Okresní konference KSČM Kroměříž 28. listopadu 2015 

sjednotí návrhy a náměty z výročních členských schůzí a městských konferencí v Okresní organizaci 

KSČM Kroměříž a po jejich schválení konečnou verzi předá vyšším stranickým orgánům. 

 Očekáváme, že předsjezdová diskuse přinese návrhy a náměty pro jednání IX. sjezdu KSČM 

v květnu 2016 v Praze. Jedná se o tyto dokumenty: 

 Dokument „Strategické směřování a hlavní úkoly strany po IX. sjezdu KSČM“ předkládá směr a 

úkoly po IX. sjezdu KSČM dle jednotlivých oblastí ekonomického, politického a společenského 

života. 

 Dokument „Návrh na zkvalitnění řízení stranické struktury“ se zabývá stranickou strukturou. 

Základním článkem jsou ZO a OV KSČM. 

 Dokument „Hlavní úspěchy a nedostatky budování socialismu v Československu“ navazuje na 

materiály předchozích sjezdů, především kladenského sjezdu z roku 1992. 

JH 



INFORMACE POSLANCŮ A ZASTUPITELŮ 

 

Interpelace: Zdeněk Ondráček - vyzbrojování Islámského státu 
 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, myslím, že kdo sleduje 

běsnění islámských radikálů sdružených v tzv. Islámském státě, nemůže si nevšimnout, že jsou 

vyzbrojeni moderními americkými zbraněmi s výjimkou zbraní ručních, u kterých se již v předchozích 

konfliktech ukázalo, že nejsou moc spolehlivé. Jsou také celkem dobře vycvičeni, v boji používají 

moderní techniku. Každý soudný člověk ví, že každá válka je ekonomicky velmi náročná. Jim přesto 

přísun nových zbraní a munice ani další zdroje financování nevysychají. A zde se nabízí jednoduchá 

otázka: Jak to? 

 Můžete mi odpovědět na otázku, jaká byla, nebo dokonce ještě je úloha Spojených států 

amerických na vzniku Islámského státu, výcviku jeho příslušníků, jeho financování a dodávkách zbraní? 

A jestli mohu poprosit, nepopisujte mi tři čtyři minuty, co je Islámský stát, jak je krutý a jak je potřeba s 

ním bojovat, tak přejděte rovnou na odpověď na tuto otázku. Děkuji. 

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek: Děkuji. Tak nejdříve tedy, jak krutý je Islámský 

stát. 

 Otázka byla na to, jaké jsou finanční zdroje fungování tzv. Islámského státu. Ty tři zdroje a tři 

součásti financování Islámského státu jsou poměrně známé. Je to ropa, prodej zajatců, převážně žen 

tedy, které dostanou do zajetí a pak je prodávají, a pak památky starožitnické z míst, která přepadli, tak 

se dostali k poměrně velkému množství památek, které se pak prodávají v antikvariátech v Dubaji, v 

Bejrútu a v celé řadě arabských míst. Na to se vytvořily určité sítě, jak to tam dostávají. Takže to v 

podstatě byly dlouho tři základní zdroje příjmů. 

 Dokonce i dnes platí, že v případě ropy jsou schopni podle údajů z února tohoto roku těžit zhruba 

50 tisíc barelů ropy denně, což prodávají soukromým překupníkům za cenu asi 25, 35 dolarů za barel. 

To by znamenalo příjem z těžby v řádu 1,5 milionu amerických dolarů denně. Je pravda, že těžba klesla 

díky náletům a díky vzdušným útokům Aliance, Spojených států, tak se podařilo právě v těžbě ropy jim 

způsobit značné ztráty. Nicméně to vypadá, že do značné míry je schopen to Islámský stát vyrovnat, a to 

především tím, že v současné době velkou část svých příjmů generuje přímo s tím Islámským státem 

ovládaných území, tím že je vlastně závislý na příspěvcích od podporovatelů, kteří tam žijí. On ovládá 

území, na kterých docela existuje takový ten malý obchod, a vybírání vlastně v uvozovkách jakýchsi 

daní se stalo pravidelným způsobem fungování Islámského státu. Úroveň vybírání daní je dnes 

hodnocena na překvapivě slušné úrovni, srovnatelné, řekněme, s některými jinými arabskými státy. 

Nemůžeme to porovnávat s Evropou. Takže oni vytvořili vlastní systém výběru daní a ten tvoří dneska 

poměrně slušnou základnu. 

 To neznamená, že by se jim dařilo nějak zvlášť. Informace úplně čerstvé, které jsem četl z 

poslední doby, tak se zdá, že mají poměrně dost velké ekonomické potíže navzdory všem těm zdrojům, 

které jsem vyjmenoval. To není tak, že by se dařilo celý ten provoz tzv. Islámského státu hladce 

financovat. Prostě v současné době je to docela obtížné a narážejí na velké problémy to financování 

udržet. 

 Co se týče zbraní, je poměrně známo, že jim se podařilo dostat k docela kvalitním zbraním 

především v souvislosti třeba s dobytím kasáren v Mosulu. Tam se dostali k velmi poměrně slušně 

moderním americkým zbraním, které byly původně Spojenými státy poskytnuty irácké armádě, a právě 

proto, že se jim podařilo dobýt několik stanovišť, z nichž nejvýznamnější jsou právě kasárny v Mosulu, 

tak se dostali k poměrně velmi moderní technice dodané Spojenými státy americkými. Já sám jsem byl 

svědkem toho, kdy mi líčili kurdští představitelé, premiér kurdský, že vlastně navštívil Spojené státy a 

Pentagon a žádali Američany o pomoc, protože jim vysvětlovali, že se při střetu s jednotkami 

Islámského státu střetávají s technikou daleko kvalitnější, než mají oni sami, a kuriózně tedy technikou 

dodanou Spojenými státy. A Američané stáli samozřejmě před velmi obtížnou situací, že najednou měli 

dodat Kurdům zbraně, aby měli vybavení srovnatelné s tím, protože oni sami tam dodali předtím irácké 

armádě, což nebylo pro Američany jednoduché rozhodování, protože museli mít z toho trochu pocit 



absurdity. To je jasné. A trvalo to asi tři čtyři týdny, než jim nějaké zásilky poskytli, protože to nebylo 

jednoduché rozhodnutí. 

 Takže je pravda z toho, na co vy se ptáte ve své otázce, že vlastně takto se dá říci, že tzv. 

Islámský stát se dostal ke zbraním, které byly původně poskytnuty Američany, ale byly právě 

poskytnuty irácké armádě. 

 A co se týče některých dalších zbraní, ke kterým se dostali, tak je samozřejmě byli schopni si 

pořídit také díky těm finančním prostředkům, které získali v první části. Rozhodně měli značné 

prostředky z prodeje ropy. To byl určitě významný zdroj příjmů na úrovni miliard, ze kterého byli 

schopni si také doplnit i tu moderní výbavu. Ale přes to všechno, jak jsem tady popsal, že mají více 

zdrojů financování poměrně významných, je to naprosto nesrovnatelná situace s Al-Káidou. Al-Káida 

proti tzv. Islámskému státu byla daleko chudší, daleko méně vybavený příbuzný. 

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Tři zdroje financování - nevím, za kolik se prodávají ženy v Islámském 

státě, ale myslím, že nějakou velkou hodnotu asi nemají. Myslím si, že za jednu ženu si nakoupí tak 

možná pár nábojů do kalašnikova, co používá. Co se týká památek, tak oni je možná spíš likvidují, než 

aby je prodávali. Takže to asi nebude zásadní zdroj financování. A ropa jako taková - očekával bych, že 

právě Spojené státy a popřípadě Aliance jako taková by měly udělat všechno pro to, aby ropu, kterou 

mají v tom objemu, o kterém jste hovořil, nemohli prodávat soukromníkům. Popřípadě udělat zase vše 

pro to, aby ti soukromníci nemohli ropu přeprodávat dále, a tím Islámský stát samozřejmě financovat. Je 

to o zdrojích peněz. 

 Ale ještě se znovu zeptám: Jaké máte povědomí o tom, že vznik Islámského státu byl nějakým 

způsobem financován a cvičen právě Spojenými státy? 

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek: No, nezlehčujte to, pane poslanče. Ono to je trochu 

jinak. Ty zdroje jsou daleko významnější, než si myslíte. To není prodání jedné ženy. Když jsem 

navštívil Erbil, tak mi řekl kurdský premiér: Dnes jsme koupili 200 žen. Chápete? A nebudu vám říkat tu 

sumu, za kterou je koupil. Nemyslete si - když jsem tady řekl, že se prodávají ženy, je to něco 

neslýchaného, středověkého, naprosto odporného, ale rozsah tohoto obchodu si vůbec nedovedete 

představit. To, jakým způsobem se prodávají zajatci, jaký byznys se z toho utvořil, to asi překračuje 

vůbec jakékoliv vaše schopnosti si to představit. 

 A ty zdroje byly opravdu zásadní. Když jsem řekl, že to byly tři zásadní zdroje - ropa, prodej 

zajatců, především žen, a potom starožitnosti - tak vás ujišťuji, že ty zdroje byly tak masivní, že se do té 

doby nikomu nezdálo, že by nějaká zločinecká skupina byla schopna takovým způsobem 

(nesrozumitelné) takovéto miliardy dolarů. Do této chvíle vám bohužel musím říci, že obchod například 

s lidmi, s ženami, má v té oblasti takový rozsah, že si to nedovede v této zemi, myslím, jen tak někdo 

bez zasvěcení vůbec představit. 

 Nepodceňujme tady tyto věci. To nejsou žádné jenom moje skandální výroky. Já vám naprosto 

seriózně odpovídám na to, že toto byly zásadní zdroje a jsou stále zásadní zdroje. A k tomu, jak jsem 

řekl, patří dnes ty poplatky. 

 Co se týče té vaší otázky, přerušování finančních toků teroristů, to bylo jedno ze základních 

témat také schůzky zemí G7 teď v Bavorsku. Tam to bylo stanoveno jako jeden ze zásadních úkolů, 

které si země G7 dávají. Dokonce si myslím, že ten úkol se s určitými limity docela úspěšně daří plnit. 

Opravdu to působí takzvanému Islámskému státu velké problémy, že jsme schopni velkou část těch 

příjmů eliminovat. Proto musí nyní spoléhat na výběr vlastních daní a poplatků v té oblasti. 

Připravila: Ing. Marie Pěnčíková, poslankyně PS P ČR 

 

Interpelace: Zdeněk Ondráček - vnitřní bezpečnost 
 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Vážená paní předsedající. Vážený pane premiére, dnes dopoledne jsme při 

projednávání novely branného zákona a vojáků v záloze slyšeli od ministra obrany a dalších 

vystupujících, jak je důležité provádět vojenské odvody ještě před samotným napadením našeho státu a 

mít aktivní vojenské zálohy, které by bylo možno okamžitě povolat v případě válečného napadení 

našeho státu. Mluvíme tedy o nutnosti se bránit, ale není mi dostatečně zřejmé, proti komu. 



 Daleko více aktuální je zajištění bezpečnosti, vnitřní bezpečnosti, tedy těch úkolů, které má 

primárně plnit Policie České republiky. Všichni víme, že se k nám hrne horda nelegálních migrantů, a je 

otázka několika málo dnů, maximálně týdnů, kdy to bude problém, zásadní problém. Ministr vnitra se 

stále snaží uklidňovat, že policie svoje úkoly splní a v případě potřeby povolá armádu nebo příslušníky 

dalších bezpečnostních sborů. Buď neví, jaké jsou personální stavy v armádě a dalších sborech, nebo se 

snaží jen uklidňovat veřejnost. Sám policejní prezident připouští, že policistů je málo a že by nebyl 

schopen všechny úkoly splnit. Ano, stálo by za to veřejně přiznat, že reorganizace - opravuji, likvidace 

pohraniční policie z dílny Bílek-John byla chybou a že cizinecká policie to sama nezvládne. A to 

nemluvím o tom, že ještě nyní vysíláme příslušníky policie k výkonu služby do Maďarska. 

 Já se vás tedy, vážený pane premiére, ptám: Jak zajistíte, aby se vnitřní bezpečnost nezhoršila? 

Nebylo by namístě zejména u policie přemýšlet o zřízení aktivních záloh, do nichž by se mohli 

dobrovolně přihlásit bývalí policisté? Ti byli vyškoleni, vycvičeni a určitě by pro plnění úkolů policie 

byli větším přínosem než vojáci, kteří mají plnit jiné úkoly. Děkuji za odpověď. 

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane poslanče, vážené dámy, vážení pánové, 

situace v oblasti migrace je znepokojivá z pohledu Evropy. Myslím si, že v České republice má vláda 

bezpečnostní situaci plně pod kontrolou. Když se podíváte na naše ulice, když se podíváte na situaci na 

českých hranicích, tak máme bezpečnostní situaci pod kontrolou. Vláda přijala včas příslušná 

bezpečnostní opatření, posílili jsme výkon policie v terénu, posílili jsme nasazení cizinecké policie. V 

tuto chvíli realizujeme záchyty ilegálních migrantů, kteří neoprávněně vstupují na území České 

republiky, a postupujeme podle příslušné legislativy. To znamená, buď tito lidé požádají o azyl na území 

České republiky a probíhá azylové řízení, nebo pokud zjistíme, že tedy vstoupili na území Evropské unie 

v jiné zemi nebo tam probíhá dokonce azylové řízení s nimi, tak je vracíme do země původu, čili 

vracíme je přes hranice zpátky. 

 Bezpečnostní situaci v České republice máme tedy pod kontrolou a já chci naprosto ujistit 

občany, že vláda udělá všechno pro to, aby to tak zůstalo. Ale samozřejmě nemůžeme to izolovaně řešit 

jenom my tady v České republice. Problém má celá Evropa. Problém je daný tím, že se zhoršilo 

bezpečnostní prostředí v okolí tím, co se stalo v severní Africe, tím, co se děje na Blízkém východě, a je 

naprosto nezbytné, aby Evropa přijala účinná opatření. 

 Chci vás ujistit o tom, že i dnes, až se odpoledne sejdou ministři vnitra Evropské unie a budou 

diskutovat aktuální situaci v oblasti migrace, tak to bude český ministr vnitra, který bude znovu 

požadovat, aby se přijala následující opatření: 

1. aby se zlepšila ochrana jižní schengenské hranice; 

2. aby se dodržovala pravidla, která jsou spojena s registrací migrantů, kteří tyto hranice překračují; 

3. aby se urychlila příprava bezpečnostní operace, která by měla být realizována ve Středozemním moři 

a která by měla zkomplikovat převážení lidí z Afriky do Evropy; 

4. aby se zahájila jednání se severoafrickými státy o umístění trvalých zařízení, ve kterých by se 

soustředili lidé, kteří se chtějí dostat do Evropy, a kde by s nimi probíhalo azylové řízení mimo 

hranice Evropské unie. 

 Tady je potřeba jednat se všemi státy na severu Afriky. Pokud dneska bezpečnostní situace v 

Libyi neumožňuje vybudování takovýchto zařízení, je potřeba jednat s Tuniskem, je potřeba jednat s 

Egyptem. A Evropa potřebuje mít návratovou politiku. 

 Když se Španělsku podařilo vyřešit před několika lety migrační krizi, tak to bylo v důsledku 

toho, že Španělé uzavřeli konkrétní smlouvy se zeměmi, do kterých vraceli ekonomické migranty, kteří 

nedostali azyl ve Španělsku. Evropa takovouto návratovou politiku funkční dneska nemá. Čili musíme 

mít funkční návratovou politiku. 

 A konečně je potřeba bojovat s gangy, s organizovaným zločinem, který dneska působí v Itálii, 

který dneska působí na Balkáně a samozřejmě vydělává obrovské peníze tím, že pašuje lidi z Turecka do 

Řecka, z Turecka do Bulharska, skrze balkánské země, z Libye do Itálie a podobně. Takže rozbít tyto 

zločinecké struktury. To jsou věci, na které klade důraz Česká republika, a to jsou věci, které dnes 

odpoledne bude ministr Chovanec požadovat na jednání s ministry vnitra Evropské unie. 

 Kapacity. Vy jste zmínil ve své interpelaci otázku kapacit. Myslím, že je důležitá nejenom otázka 

kapacit v armádě, k těm se ještě dostanu, ale je to otázka kapacit v policii. Ministerstvo vnitra připravuje 

plán na posílení kapacit Policie České republiky včetně cizinecké policie. Naším cílem je během 



několika let zvýšit počet policistů o zhruba 4 tisíce. Rádi bychom začali nábor už v příštím roce. Stejně 

tak o několik tisíc chceme zvýšit naplnění tabulkových stavů Armády České republiky. Je totiž 

evidentní, že v případě, že by bylo potřeba nasadit armádu, například na podporu ochrany vnitřního 

pořádku, tak v tuto chvíli armáda nemá naplněné stavy. A my jsme to cítili velmi silně, když jsme řešili 

otázku ostrahy areálu ve Vrběticích po výbuších, které tam nastaly, kde jsme soustředili poměrně 

významnou kapacitu Armády České republiky, abychom ten prostor neprodyšně uzavřeli. Když si 

připočteme vojáky, které máme v misích, tak vlastně disponibilní kapacita české armády už je velmi 

malá. Je tedy evidentní, že musíme posílit stavy. A když jsem nedávno viděl analýzu početní naplněnosti 

jednotlivých jednotek Armády České republiky, tak to bylo velmi smutné čtení. Čili posílení počtu, 

nemusíme zvyšovat počty vojáků, ale musíme naplnit stavy v Armádě České republiky a musíme také 

zvýšit počet policistů tak, abychom reagovali na bezpečnostní rizika, kterých bohužel přibývá. 

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Pane premiére, já nejsem zas takový optimista a nemyslím si, že to bude 

trvat několik let, protože samozřejmě mluvíme o navýšení počtu příslušníků Policie České republiky o 

cca 4 tisíce, které zmiňujete. Ale původně jste zvažovali, že to bude tisícovka každý rok. Teď už víte, že 

ty peníze nemáte, tak už to bude osm stovek a rozloženo do pěti let. Ono to možná nevydrží ani pět 

měsíců. 

 Ale někam jinam. Já jsem se vás v závěru ptal, jestli by nebylo namístě přemýšlet o zřízení 

aktivních záloh u policie, kde by mohli být bývalí policisté. Hasiči mají své pomocné SDH. Armáda má 

své zálohy. Jestli by něco takového nemohlo existovat také u policie z bývalých příslušníků policie nebo 

příslušníků bezpečnostních sborů. Děkuji. 

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane poslanče, já tady trošku vystupuji v roli 

ministra vnitra. A tak vás mohu ujistit, že zatím mi o tom ministr vnitra nic neříkal, že by něco takového 

plánoval. Takže nemám o tom informace, že by se něco takového připravovalo. To, co my pokládáme za 

důležité, je, abychom posílili kapacity profesionálních policistů, kteří budou ve výkonu služby, a 

budeme schopni tímto výkonem služby pokrýt oblasti, kde dneska vidíme vážné problémy a vážné 

mezery. 

 Chci jenom připomenout, co se zjistilo po Vrběticích. Zjistilo se, že v minulosti proběhly škrty 

právě v té části policie, která se zabývala nakládáním s municí, nakládáním s výbušninami a střelivem a 

v důsledku toho také byly oslabeny kontrolní činnosti ze strany Policie České republiky. Čili i tam 

potřebujeme navýšit kapacity. Je evidentní, že budeme potřebovat navýšit kapacity u cizinecké policie v 

rámci boje s organizovaným zločinem. Takže tady je celá řada oblastí, které policie velmi přesně 

specifikovala, a vidíme tam možnost samozřejmě postupného navýšení. To bude rozloženo do několika 

let. Jednak musíme postupně vyčlenit finanční prostředky, to nemůžeme udělat z roku na rok. A jednak 

samozřejmě je potřeba policisty získat, policisty vycvičit tak, aby mohli v rámci policejního sboru 

působit. Takže ten směr úvah, který vy jste naznačil, tak pokud vím, tak zatím veden není. 

Připravila: Ing. Marie Pěnčíková, poslankyně PS P ČR 

 

Interpelace: Alena Nohavová - kvalita potravin 
 

Poslankyně Alena Nohavová: Vážený pane premiére, v nedávné době byl prováděn na Vysoké škole 

chemicko-technologické test, kde bylo srovnáváno 24 potravinových výrobků z Česka a jejich německé 

ekvivalenty. U jedné třetiny byla rozdílná jak chuť, tak složení. Jako příklad uvádím: česká Rama - o 10 

% méně tuku než německá, to samé u jogurtů, slazené nápoje pro český trh slazené glukózo-

fruktózovým sirupem s aspartamem, pro německý trh slazené cukrem, lančmít pro Česko obsahuje 30 % 

drůbežího separátu, pro Německo výhradně vepřové maso. A dalo by se pokračovat. Výrobci 

argumentují tím, že se odlišnostmi ve výrobcích přizpůsobují chuti a zvykům spotřebitelů. 

 Myslíte si, pane premiére, že nám Čechům více chutná drůbeží separát než maso? Navíc ve 14 

případech byl český produkt dražší. Co s tím, pane premiére, uděláte? Nejsme přece jako Češi v 

Evropské unii občané druhé kategorie. Pokud ale takovéto praktiky připustíme, tak zřejmě jsme. Když si 

dokážou ohlídat v rámci EU v nadnárodních řetězcích kvalitu výrobků pro své občany vlády Německa, 

Francie, Británie či dalších zemí, proč si to nedokážeme ochránit i my? Já vás prosím o odpověď. 

Myslím, že i zajímá naše spoluobčany. 



Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní poslankyně, já musím říci, že ta iniciativa 

poslankyně Evropského parlamentu paní Olgy Sehnalové, která iniciovala vytvoření srovnávací analýzy 

českých a německých potravin, byla velmi zajímavá a velmi důležitá. Já sám se chci s paní poslankyní 

sejít a chci se podrobně seznámit s výsledky této analýzy, protože tady byl proveden podle mého názoru 

velmi objektivní a srovnatelný výběr vzorků potravin, které se prodávají v České republice a které se 

prodávají v Německu, s tím, že skutečně celá třetina těch vzorků byla vyhodnocena jako rozdílná. To 

znamená, že spotřebitelé mohou v obchodech narazit na používání odlišných sladidel v nápojích, 

rozdílný obsah tuku či různé druhy použitého masa, jak už jste také zmínila, v masových konzervách, a i 

u některých dalších potravin a nápojů hodnotitelé zaznamenali odlišný vzhled, texturu nebo intenzitu 

chuti. Když se potom ti, kdo prováděli tuto analýzu, podívali na výrobky z cenového hlediska, tak ten 

nákup vyjde českého i německého spotřebitele na přibližně stejnou cenu. Jak jsem byl informován, tak 

poslankyně Sehnalová bude dané výsledky prezentovat na půdě Evropské komise a chce také vyzvat 

Evropskou komisi, aby se začala tímto tématem seriózně zabývat. To je řekněme jeden směr. Já tady 

znovu zdůrazňuji, rád se s paní poslankyní Sehnalovou sejdu a chtěl bych se podrobně s těmi výsledky 

seznámit. 

 Také chci zmínit fakt, že vláda se snaží zvýšit kontrolu kvality potravin v České republice. 

Myslím si, že k tomu slouží i novela zákona o potravinách, která byla schválena počátkem tohoto 

volebního období. Chci také připomenout, že vláda na své schůzi v září loňského roku schválila nařízení 

o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení. Účelem té 

předložené úpravy bylo zaručení poctivého jednání v obchodu s potravinami a ochrany zájmů 

spotřebitelů. 

 Ministerstvo zemědělství se dlouhodobě zaměřuje na kontrolu bezpečnosti a jakosti parametrů 

potravin. Jak jsem byl informován, tak pro laboratorní stanovení jakosti Státní zemědělská potravinářská 

inspekce ročně odebere přes 4 tisíce šarží potravin a celkový počet provedených rozborů dosahuje 

několika stovek tisíc. Naším cílem je, abychom stabilizovali ty kontrolní orgány, které má česká vláda a 

Česká republika k dispozici. Tady bohužel v uplynulých letech docházelo k rozpočtovým škrtům, které 

se projevily také tím, že se propouštělo i v těchto kontrolních orgánech, řada z nich byla personálně 

destabilizována. My jsme se soustředili v uplynulém roce na to, abychom kontrolní instituce 

stabilizovali z rozpočtového i personálního hlediska. Chceme se soustředit i při přípravě státního 

rozpočtu na příští rok na to, aby kontrolní činnosti státu měly dostatečné finanční zajištění. 

 Já se domnívám, že dnes už naše zákony, tak jak jsou nastaveny v České republice, umožňují 

poměrně výrazným způsobem pokutovat porušování pravidel, principů, norem, pokutovat klamání 

spotřebitele, pokutovat uvádění nebezpečných potravin na trh, pokutovat špatné označování potravin 

nebo nevhodné hygienické podmínky při jejich nakládání, porušení podmínek uchovávání potravin 

apod. Čili nemyslím si, že dneska tady je na naší straně zásadní problém z hlediska legislativy, myslím si 

ale, že je tady zásadní problém z hlediska efektivity kontrolní činnosti, a tady si myslím, že je potřeba, 

aby se kontrolní činnost ještě výrazným způsobem zintenzivnila. 

 Určitě se budu chtít obrátit také v krátkém čase na Ministerstvo zemědělství, aby se zabývalo tím 

výzkumem, který realizovala poslankyně Sehnalová, a v případě, že Ministerstvo zemědělství přijde s 

určitými doporučeními, jak na tento výzkum reagovat, tak jsem připraven tato doporučení podpořit a 

podpořit jejich realizaci. 

Připravila: Ing. Marie Pěnčíková, poslankyně PS P ČR 

 

17. zasedání ZZK 
 

 Dne 24. června se konalo 17. zasedání Zastupitelstva zlínského kraje. K projednání bylo 

zastupitelům předloženo celkem 47 bodů. Nejdůležitějším bodem jednání byl bod č. 10, který předkládal 

Závěrečný účet a účetní závěrku Zlínského kraje za rok 2014. Tento bod byl zastupiteli jednomyslně 

schválen bez diskuse. Naopak diskusi vyvolal bod č. 35, který se zabýval Finanční podporou 

poskytovatelům sociálních služeb z rozpočtu Zlínského kraje z programu Priority Zlínského kraje 

pro rok 2015. Po místy vzrušené debatě byl chválen i tento bod jednání. Reakcí na některá diskusní 

vystoupení je z pověření paní radní Mgr. Taťány Valentové Nersesjan připraven seminář ke strategii 

tvorby Sítě a procesu financování sociálních služeb na území ZK, který je plánován na 02. 09. 2015. 

Z. Hlobilová, členka ZZK 



Výbor pro územní plánování, zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova ZZK 
 

 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 

 Za rozhodné období bylo přijato a zpracováno celkem 52 žádostí a bude vyplacena celková 

částka 1.898.596 Kč, z toho 50 žádostí je na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů v částce 

1.672.202 Kč, 2 žádosti na příspěvek na ekologické a k přírodě šetřené technologie v částce 226.394 Kč. 

 V souladu se Závaznými pravidly pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích 

na území ZK a způsobu jejich využití bylo rozhodnuto o snížení všech sazeb o 30 % z důvodu 

nedostatku finančních prostředků. 

 V současné době se vydává Statut Fondu ZK a nová směrnice, které jinak upravují vyplácení 

dotací, dosud proplácených jako tzv. dotace sazbové. Předpokládá v ročním objemu 600 - 700 žádostí. 

 Účelová neinvestiční dotace pro Okresní organizace Českého svazu včelařů, o.s. ZK 

 Odbor životního prostředí a zemědělství, který administruje Podprogram pro začínající včelaře, 

úzce spolupracuje s Českým svazem včelařů. V rozpočtu Zlínského kraje na rok 2015 byla schválena 

částka 80.000 Kč pro podporu svazové činnosti včelařů. Částkami ve výši 20.000 Kč pro jednotlivé 

okresní organizace Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž a Vsetín se podpoří svazová činnosti těchto 

organizací a včelařství na území Zlínského kraje. 

 Informace o novele zákona o myslivosti 
 V rámci novely zákona o myslivosti proběhly 3 dohadovací řízení, kterých se zúčastnily různé 

subjekty zainteresované na provádění myslivosti v ČR. Dohadovací řízení je možné charakterizovat 

různorodostí zájmů, podnětů i navrhovaných řešení k zapracování do paragrafového znění novely 

zákona o myslivosti. Prioritním úkolem novely zákona bylo snížení stavů některých druhů spárkaté 

zvěře a zejména snížení škod působených touto přemnoženou zvěří. Z podnětu ministra zemědělství 

neměla být řešena otázka změny minimální výměry honiteb, jako téma, nad kterým se již v minulosti 

nepodařilo dosáhnout shody. Ke shodě došlo jen u pár tematických okruhů - krmení a přikrmování 

zvěře, ustanovení a upravení kompetencí myslivecké stráže, usmrcování poraněné zvěře, vznik 

odloučených pozemků (např. dálnicí), vydávání duplikátu loveckého lístku, úprava § 62 dotace, rozšíření 

možnosti držitelům a uživatelům obor v omezení vstupu, úprava doby lovu zvěře, uznání honitby a její 

změny. 

 Okruhy, kde naopak ke shodě účastníků nedošlo - škody na lesních a zemědělských kulturách, 

početní stavy spárkaté zvěře, změny honiteb v souvislosti s majetkovými změnami, honební 

společenstvo a jeho fungování, pravidla pro skládání zkoušek z myslivosti, lov na nehonebních 

pozemcích, úprava výčtu druhů lovné zvěře, posílení možnosti vlastníků nebo i nájemců honebních 

pozemků využívat honitbu, tvorba honiteb, myslivecký hospodář, řešení krajiny. 

 První návrh Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje na období 2016 - 2026 

 Návrh byl předložen 31. 5. 2015 a je rozdělen do tří částí. Analytická část obsahuje datové 

zdroje, rozdělení odpadů a způsobů nakládání, produkci a nakládání s odpady za posledních 5 let od 

roku 2009 - 2013, za rok 2014 se data ještě zpracovávají. Odpady celkem, komunální odpady, směsný 

komunální odpad, biologicky rozložitelné komunální odpady a nakládání s nimi. Materiálově využitelné 

složky komunálního odpadu - papír, plast, sklo kovy z tříděného sběru, obalové odpady, výrobky 

s ukončenou životností, elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory, vozidla s ukončenou 

životností - autovraky, pneumatiky, stavební a demoliční odpady. Dále pak vybrané odpady - obsahující 

PCB, odpadní oleje, kaly z ČOV, septiků a žump, odpady z azbestu a ze zdravotnické a veterinární péče. 

Stávající systémy sběru a nakládání s odpady, zařízení pro nakládání s odpady - zařízení s možným 

nadregionálním významem - zařízení pro energetické využití odpadu, skládky, kompostárny a 

bioplynové stanice. Zařízení pro dotřídění a úpravu odpadů a systémy sběru, svozu a přepravy odpadů. 

Dále zařízení nutná pro zajištění funkčnosti sítě zařízení k nakládání s odpady - autovrakoviště a sběrná 

místa autovraků, sběr a zpracování elektroodpadu, drtící linky, regenerace odpadů. 

 Závazná část se zabývá zásadami pro nakládání s odpady a vybranými druhy odpadů a Směrná 

část obsahuje nástroje na prosazování a kontrolu plnění POH Zlínského kraje - normativní nástroje, 

ekonomické, administrativní, informační a dobrovolné. Dále obsahuje kritéria hodnocení změn 

podmínek, na jejichž základě byl POH ZK zpracován, kritéria pro typy, umístění a kapacity zařízení pro 

nakládání s odpady podporovaná z veřejných zdrojů. 



 První návrh POH se bude upravovat - nutné dopracování analýz a závazné části včetně programu 

pro předcházení vzniku odpadů. Po odstranění vad bude POH ZK projednán na seminářích s obcemi a 

svozovými firmami. 

 Dotace v oblasti životního prostředí 

- Poskytnutí dotací v rámci Podprogramu na podporu obnovy venkova - DT2 projekty na zpracování 

územních plánů. V rámci podprogramu je navrhováno uspokojit nároky všech 15 žadatelů v celkové 

výši dotace 1.043.000 Kč. 

- Poskytnutí investičních dotací na realizaci projektů na podporu vodohospodářské infrastruktury 

v souladu s pravidly programu pro poskytnutí podpory v obcích Zlínského kraje. V rámci tohoto 

programu je navrhováno poskytnutí dotace na realizaci 1 hodnocené projektové žádosti, předložené 

obcí Boršice u Blatnice v celkové výši dotace 1.252.128 Kč. 

- Poskytnutí daru a návratné finanční výpomoci obci Žítková. Daru ve výši 270.000 Kč a návratné 

finanční výpomoci ve výši 900.000 Kč jako pomoc při zajištění oddlužení obce. 

- Poskytnutí dotace Povodí Moravy, s. p. ve výši 2.000.000 Kč na opravy a investice na významných 

vodních tocích v rámci naplňování „Memoranda o vzájemné spolupráci v oblasti vodního 

hospodářství mezi Povodím Moravy, s. p. a Zlínským krajem“. Neinvestiční dotace ve výši 

1.200.000 Kč na akce Luhačovický potok, Dolní Lhota - úprava koryta, Mojena - odstranění nánosů 

a investiční dotace ve výši 800.000 Kč na akci Lutoninka, Vizovice km 5,287 - zdrsněný skluz. 

- Poskytnutí návratné finanční výpomoci na úhradu provozních nákladů místním akčním skupinám - 

MAS Bojkovska ve výši 84.500 Kč a MAS Jižní Haná ve výši 179.078 Kč s termínem vrácení do 31. 

12. 2015. 

Jaroslav Procházka, člen výboru 

 

Výbor pro kulturu a památky ZZK 
 

 Dne 4. srpna se konalo 12. řádné výjezdní zasedání Výboru pro kulturu a památky. Zasedání se 

uskutečnilo v Domě kultury v Uherském Brodě, kam členové výboru zavítali na pozvání jednoho z členů 

výboru PhDr. Jaroslava Mikulíka, jinak ředitele zařízení, v němž se toto zasedání konalo. 

 Po pracovní části se účastníci jednání seznámili s unikátní součástí DK jímž je Digitální 

planetárium, které vzniklo z bývalé kotelny. Pan ředitel byl nejen skvělý hostitel, ale i skvělý průvodce 

po barokních památkách, na které je toto město bohaté. Myslím si, že nejen já, ale i ostatní odjížděli 

z tohoto města s přáním vrátit se a vychutnat si všechno bez časové tísně. 

Z. Hlobilová, členka Výboru pro kulturu a památky 

 

Imigranti a co na to česká veřejnost 
 

 V České republice je v posledních třech měsících často diskutována otázka uprchlických kvót 

navržených Evropskou unii a průchod migrantů přes naši republiku zpravidla mířících z Maďarska do 

Německa. Každý den sdělovací prostředky hlásí počty zadržených, které se postupně zvyšují. Tyto 

informace o nelegálních imigrantech z Blízkého východu a Afriky mají za následek eskalaci emocí a 

nárůst negativního postoje obyvatel k nelegálním imigrantům. 

 Uprchlíků ze třetích zemí se bojí 76,3% dotázaných respondentů (46,1% souhlas + 30,2% spíše 

souhlas), kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace. Téměř třetina veřejnosti (33,1%) se 

domnívá, že viníkem současné uprchlické vlny jsou vojenské intervence USA a dalších států, 22,3% 

připouští „více faktorů“ a 19,4% je „touha po snadnějším životě v západních zemích“. Dle názoru 70,8% 

respondentů by ČR neměla přijímat žádné uprchlíky z Afriky a Blízkého východu. Většina Čechů je pro 

obnovení hraničních kontrol (79,6% - 61,2% souhlas + 18,4% spíše souhlas). Panuje strach z uprchlíků. 

Zejména z nárůstu počtu muslimů v ČR (25,9%), z nárůstu kriminality (23,6%) a z teroristických útoků 

(19,4%). S názorem, že bychom měli uprchlíky vracet tam, odkud přišli, který vyslovil exprezident 

Václav Klaus, v souhrnu souhlasí 80,9% veřejnosti (63,2% souhlas + 17,7% spíše souhlas). 

 Průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 19. až 23. 7. 2015 na vybrané skupině 2.071 

dotázaných, kteří představují vzorek obyvatel ČR ve věku 18-70 let. 

Zdroj: společnost SANEP 

Připravil: JH 



NAPSALI JSTE NÁM 

 

2015 - konec sekularismu v Čechách a na Moravě? 
 

 Když v roce 1918 vznikalo Československo, velmi rychle se stalo státem z velké části 

sekulárním, tj. státem, který nepreferuje žádné náboženství. Za tímto faktem stálo mnoho příčin. Velkou 

úlohu sehrálo spjatost největší církve - katolické - s předcházejícím neoblíbeným monarchistickým 

režimem, důležité bylo i historické povědomí Čechoslováků, kteří si uvědomovali, jakou roli církev 

v dějinách jejich zemí sehrála, ať už se jedná o jednotlivé zločiny, upálení Husa nebo 

„čarodějnické“ procesy v Losinách, i to, že země musely být násilně katolizovány dvakrát. Svou roli 

sehrál i největší zastánce sekularismu, Tomáš Garrigue Masaryk. 

 Nová republika rychle zakročila proti moci církve. Pozemková reforma znárodnila nemalou část 

církevního majetku, byť značné části majetku, který měl být zabrán, se církvi nejrůznějšími triky 

podařilo udržet. I sám Masaryk viděl úroveň sekularizace jako nedostatečnou a neúplnou. 

 Sekularizace byla dokončena po druhé světové válce. Církevní majetek byl zabaven, aby sloužil 

nejen církvi a věřícím, ale celé zemi. Nepopírám však, že se v těchto souvislostech staly i některé 

naprosto zbytečné a stěží odpustitelné křivdy. V roce 1950 byla zrušena trestnost rouhání (to je dosud 

trestné třeba v sousedním Polsku, viz případ Rabczewska). Církve sice ani tehdy nebyly financovány 

z příspěvků věřících, jak by se slušelo a patřilo, ale státem, přesto je možno považovat sekularizaci za 

dokončenou. 

 Po roce 1989 se trend obrací. Církvi jsou navraceny majetky nejprve tzv. výčtovým zákonem, po 

jehož přijetí církev tvrdí, že už po státu nebude nic chtít. Jak vážně to myslela, dokázala spory o 

katedrálu sv. Víta. A v časech velmi nedávných také církevními „restitucemi“, kdy se církve staly 

jedinými právnickými osobami, kterým byly restituce umožněny. Pod název „restituce“ se schovaly i 

dary církvím, které neměly co restituovat, protože dříve neexistovaly. Podotkněme, že zatímco naše 

církve si vesele zabírají dříve státní majetek, řecká církev nabídla svůj majetek řeckému státu. 

 Nicméně domnívám se, že nejtěžší rána sekulárnímu státu přišla až právě teď, v červenci 2015. 

Ministr Chovanec učinil bezprecedentní prohlášení, že církve budou pomáhat státu s výběrem uprchlíků 

a že ČR bude preferovat křesťany. Co by si asi zakladatel republiky Masaryk řekl, kdyby tohle slyšel? 

 Rozeberme si Chovancovo prohlášení podrobně. V první části říká, že nám nové spoluobčany 

budou vybírat organizace s minimální podporou a důvěrou lidí. Počet věřících v ČR se odhaduje asi na 

30 %, přičemž církve mají podporu asi 10 % lidí. Na co platíme daně státu, když stát své pravomoci 

deleguje na naprosto nedůvěryhodné organizace? 

 V druhé části říká, že stát bude preferovat křesťany. To má být jako co? To sekulární stát říká, že 

jedno náboženství je lepší než druhé? Že křesťané jsou lepší než ateisté? Zůstane toto kritérium jenom u 

uprchlíků nebo se rozšíří do dalších sfér života? Budou i lidé do zaměstnání vybíráni dle náboženského 

vyznání? Nebo zda dostanou sociální dávky? Nebo si církev poté, co dovezla spoustu duchovních 

z Polska, které si nechá vesele platit ze státního rozpočtu, pro ně chce dovézt i ty věřící, ještě k tomu se 

státní podporou? 

 Domnívám se, že v rozhodování demokratického státu by nemělo nikdy hrát roli, jaké máte 

náboženství. A to i v případě, že by to mělo rozhodovat jen o přijetí uprchlíka. Každý by si měl 

uvědomit, že muslim Ahmed Aboutateb je evropským humanistickým hodnotám mnohem blíže, než 

křesťan Anders Behring Breivik. Pokud jste o něm neslyšeli, Ahmed Aboutateb je starosta Rotterdamu. 

Prohlásil, že lidé, kteří zabíjí jiné lidi jen kvůli karikaturám, mají jít do … (vynechávám jedno velmi 

vulgární slovo), protože jen tam takoví lidé patří. Teroristu Breivika asi představovat nemusím. 

 Neměli bychom zapomínat, že i mezi našimi křesťany se objevují extrémní názory. Katolický 

politik Cyril Svoboda prohlašoval, že „žena je muži podřízena“. Toto jeho prohlášení má KDU-ČSL 

dosud na webových stránkách, bez jakéhokoliv komentáře, že se od něj distancuje. Jiný katolický politik 

Jan Bartošek zase v nedávném článku proti eutanazii tvrdí, že člověk nemá právo rozhodovat o vlastním 

životě. On, nelékař, tvrdí, že lékařská věda dokáže bolest zmírnit dostatečně. Asi moc bolesti v životě 

neviděl. Místní organizace KDU-ČSL si zvou na svá jednání historika, který veřejně adoruje fašistického 

diktátora Franca. Samozřejmě, i když takovéto extrémisty odsuzuji, slušných umírněných křesťanů si 



vážím, jak už jsem mnohokrát vyjádřil. 

 I proto bychom se měli při rozhodování, koho si do země pustíme, zaměřit na úplně jiné faktory, 

než na náboženství. Na to, nakolik daný člověk potřebuje pomoct, zda se v minulosti dopustil 

kriminálního činu, či zda měl kontakty s teroristickými či extremistickými organizacemi, jakou má daný 

člověk snahu se integrovat, naučit se jazyk apod. a v neposlední řadě zda je schopen si v ČR najít práci. 

 Prostě pomáhejme lidem, kteří si pomoc zaslouží a kterým jsme schopni pomoct, bez ohledu na 

to, jaké vyznání mají. Neshazujme odkaz našeho prvního prezidenta, nevzdávejme se sekulárního státu. 

Já osobně jsem na vysokou míru sekularismu naší země hrdý. Doufám, že nedopustíme, aby 

sekularismus skončil. 

Bc. Michal Kostka 

 

Krajské volby? Budeme muset přesvědčovat občany, aby k nim došli 
 

 Určitý čas jsem přemýšlel, co do zpravodaje sousedního okresu Kroměříž poslat za příspěvek, o 

který jsem byl požádán. Představování sebe sama mi přišlo jako egoismus, a proto se zaměřím na to, 

k čemu už se pomalu, ale jistě, upírá zájem všech relevantních politických stran. Jsou to krajské volby. 

 Krajské volby bývají označovány jako volby druhého řádu. Zkrátka proto, že jim občané 

nevěnují takovou pozornost, o čemž svědčí i v průměru jen asi 40% volební účast. Voliči jim nevěnují 

takovou pozornost i z toho důvodu, že ne vždy mají úplnou představu o tom, jakou agendu mají krajské 

samosprávy vlastně na starosti. Spousta pak volí „jen“ ve volbách do Poslanecké sněmovny ČR, protože 

právě takto zvolená sněmovna formuje novou vládu a následně udává zásadní směr České republiky - 

v daňové oblasti, zahraničí atd. 

 Proto našim úkolem, a nebude to úkol jednoduchý, musí být nejen vysvětlování programu 

KSČM, ale též důležitosti krajských samospráv. Vždyť kraje dnes mají v gesci například zdravotnictví, 

střední školství, správu silnic druhých a třetích tříd a jsou velmi významným hráčem i na poli sociální 

politiky. A na co se velmi často zapomíná - kraje mají právo též navrhovat zákony Poslanecké 

sněmovně. Dovolím si tedy říct, že kraje určitým způsobem zasahují do života nás všech. 

 Dalším krokem bude přesvědčit občany o správnosti programu KSČM. Tentokrát jsme v jiné 

pozici, než na kterou jsme bývali zvyklí. Z opozice jsme v mnoha krajích usedli v radách krajů a neseme 

za uplynulá volební období spoluodpovědnost. To se týká například i vašeho Zlínského kraje. Již nebude 

možné vést kampaň „všude stejně“, ale i tento fakt bude muset být brán v potaz a kampaň podle toho 

patřičným způsobem diverzifikovat (například my v Jihomoravském kraji jsme v koalici s vládnoucí 

ČSSD neusedli), i když je vždy přínosem, pokud má politická strana určité nosné téma. 

 Nedávno jsem ve svém článku „Buďme sdílnější“ poukázal na to, že zástupci KSČM ve všech 

úrovních zastupitelských sborů odvádí kvalitní, profesionální a zejména pro občany prospěšnou činnost. 

Vidím to i mezi zastupiteli za KSČM na Vyškovsku a nejinak tomu bude i na Kroměřížsku. Kde máme 

ovšem velkou rezervu, je prezentace této práce. Zástupci za KSČM ji totiž berou často jako 

samozřejmost, což je v pořádku, na druhou stranu ke spoustě občanů se pak tyto informace nedostanou. I 

proto bychom se měli zaměřit i na odprezentování naši úspěchů, ale i neúspěchů (co jsme navrhovali a 

co se nepodařilo prosadit). Otázkou také zůstává, jak se do složení krajských zastupitelstev promítnou 

nové politické subjekty a jak se zachovají ty stávající. 

 Jak vidíte, čeká nás celá řada složitých úkolů, přičemž nemluvím o hledání vhodných kandidátů 

či o sjezdu, který nás ještě před samotnými volbami čeká. Věřím ovšem, že společnými silami tyto úkoly 

zvládneme. A jak jsem měl možnost poznat členy KSČM v Kroměříži, tak se v tom jenom utvrzuji. 

Vždy se mi s nimi totiž spolupracovalo na výbornou, a proto se těším i na spolupráci další! 

Filip Zachariáš, předseda OV KSČM Vyškov 

 

Krajské volby jsou na obzoru… 
 

 Letošní rok, kdy nebudeme zajišťovat žádnou volební kampaň, by měl být pro každého z nás 

časem k vážnému zamyšlení nad výsledky práce ve funkcích, kde jsme nominování KSČM. Týká se to 

zejména našich krajských zastupitelů, členů výborů a komisí, kteří v těchto orgánech pracují. 

 V prvním pololetí letošního roku jsme ve stranických orgánech okresu i kraje posoudili práci 

našich zastupitelů. Po krajských volbách v roce 2012, kdy jsme výrazně uspěli a obsadili v kraji celkem 



9 mandátů, z toho 3 zastupitelé jsou z okresu Kroměříž, vznikla zcela nová situace. Díky síle našeho 

zastoupení jsme poprvé od roku 1989 byli přizváni do řízení Zlínského kraje. S uspokojení lze 

konstatovat, že naši zástupci plnili úkoly dané ve Volebním programu KSČM velmi dobře. Měli jsme 

reálnou šanci prosazovat politický program KSČM v praxi. 

 Předpokládám, že si každý z nás udělá vlastní inventuru a nastaví si zrcadlo, jaký je jeho osobní 

podíl při úspěšném naplňování volebního programu. Nejde jen o slova, ale konkrétní výsledky každého 

jednotlivce mohou vytvořit příznivý pohled občanů na naši práci. Při provedeném hodnocení bylo 

konstatováno, že je nás málo slyšet a vidět v mediích, že neumíme správně prezentovat své počínání. 

Mnohdy se mohlo zdát, že jsme to tam prostě odseděli a odhlasovali. To jistě není zcela pravda a 

myslím, že je čas ještě mnoho věcí napravit. 

 V měsících září a říjnu letošního roku budeme na výročních schůzích vybírat naše zástupce do 

krajského zastupitelstva, které bude zvoleno v roce 2016. Vybírejme velmi pečlivě a hledejme takové 

lidi, kteří jsou odborně zdatní, politicky spolehliví a umí aktivně pracovat. 

Jaroslav Procházka, člen ÚV KSČM a místopředseda OV KSČM 

 

Volby v roce 2016 
 

 V roce 2016 budeme volit kandidáty do krajského zastupitelstva a senátu České republiky. 

Relativně je dlouhá doba, kdy budeme vkládat hlasovací lístky do volební urny. Nutno si však uvědomit, 

že navrhování kandidátů budeme řešit na výročních členských schůzích v měsíci září a říjnu. Návrhy pak 

budou projednány na městské a okresní konferenci, která bude 28. 11. 2015. Z uvedeného faktu je nutné 

neprodleně zahájit přípravu na uvedené volby. Pro nás budou rozhodující volby do krajského 

zastupitelstva. 

 Po zkušenostech z minulých voleb do senátu lze předpokládat, že v našem volebním obvodu ani 

nemůže zvítězit a postoupit do 2. kola náš kandidát. V předminulých volbách do senátu měla velkou 

šanci s. Štaudnerová. Postoupila do 2. kola, ve kterém se střetla s panem Janalíkem (ODS) a jen těsně 

prohrála. Tato situace se již pravděpodobně opakovat nebude. Přenechme tuto možnost kandidátům 

Ostravska, Mostecka, Ústí nad Labem a jiným krajům, které mají větší šanci postoupit do 2. kola a být 

zvoleni za senátora. Peníze a značné úsilí, která by tato kampaň stála, věnujme na volby do krajského 

zastupitelstva. Pokusme se získat co nejvíce zastupitelů Zlínského kraje tak, aby mohli více působit a 

ovlivňovat život občanů našeho kraje, zejména na zajištění více nových pracovních příležitostí, vyřešení 

průmyslové zóny v Holešově, zabránění snižování životní úrovně a nákladů zejména sociálně slabších 

občanů apod. Touto problematikou se budou zabývat VČS ZO KSČM v září a říjnu 2015. Budou 

navrhovat kandidáty pro volby do Zastupitelstva Zlínského kraje, v případě i pro volby do senátu P ČR. 

 Při navrhování kandidátů pro krajské volby nutno zohlednit předpoklady kandidáta na 

zastupitele, jeho odbornost, věk, v případě pohlaví. Nutno také posuzovat, v kterém zastupitelstvu již 

pracoval, jakou práci tam odvedl a zda to bylo ve prospěch našeho volebního programu. Bude to 

vyžadovat aktivní působení na naše členy, občany a zejména občany sociálně slabší, aby si uvědomili, že 

žijeme v době tvrdého útoku pravice, vedené ODS, TOP 09 a jinými pravicovými subjekty, na zbytky 

sociálních opatření z minulosti, že žijeme v době tvrdého antikomunismu. Čelit této propagandě není 

jednoduché. Ti, kteří antikomunismus šíří, jsou za to dobře placeni a odměňováni. Řídí se zásadou „Čí 

chleba jíš, toho píseň zpívej“. 

 Každý z nás si musí uvědomit, že dosažené výsledky ve volbách jsou úměrné vynaložené práci a 

možnostem, které v současné době máme. O to více bude potřeba objasňovat význam voleb a to účastí a 

volbou našich kandidátů. Zpravidla k volbám méně chodí mladí lidé a někteří důchodci. Ti, kteří patří 

mezi sociálně slabší občany, domnívají se, že volby jsou k ničemu a nic nemohou ovlivnit. Proto je třeba 

zaměřit naši pozornost na uvedené občany a vysvětlovat jim jejich nesprávné názory. Také je třeba 

zaměřit pozornost na voliče vlastních rodinných příslušníků, kamarádů, známých apod. 

 Dalším problémem je u některých voličů menší znalost způsobu a metodě úpravy volebního 

lístku. Tento nedostatek se projevil při volbách do městského zastupitelstva v Holešově v roce 

2014.vycázím z poznatků člena okrskové volební komise. Volič označil naši stranu (KSČM), ale ještě 

označil 3 - 6 kandidátů jiných politických stran. Tím sice neporušil demokratickou formu voleb, ale 

odebral hlasy KSČM. Jsem přesvědčen, kdyby volič ponechal označenou naši stranu, měli bychom 

v Holešově minimálně 4 zastupitele a nikoliv 3. 



 Na tento problém je potřebné upozornit naše členy, sympatizanty a občany, kteří zpravidla volí 

naše kandidáty. Vysvětlit jim, že každý hlas pro našeho kandidáta se započítává do celkového počtu 

hlasů a podle počtu hlasů se stanoví počet zvolených zastupitelů. Proto je potřebné hovořit s občany a 

objasňovat jim též úpravu hlasovacího lístku před jeho vložením do volební urny. 

 V oblasti působení antikomunismu ve všech sférách našeho života je potřebné objasňovat jeho 

lživost, polopravdy, pololži, které na nás chrlí sdělovací prostředky, naši pravicoví odpůrci včetně herců, 

moderátorů, zpěváků a jim podobných. Vysvětlovat občanům, že každý vznikající společenský řád má 

klady, ale také některé nedostatky. Kladů v době budování socialistické společnosti bylo daleko více a ta 

zejména v sociální oblasti našeho života. Našim občanům, zejména z řad mladší generace, na 

konkrétních faktech ukazovat co přináší současná kapitalistická společnost jako je korupce a 

nezaměstnanost plodící bezdomovce, žebráky, narkomany, nájemné vrahy apod. Tato společnost usiluje 

o závislost naší republiky na západních trzích a likvidaci našeho průmyslu a zemědělství. 

 Vážení čtenáři informačního zpravodaje za kandidáty do krajského zastupitelstva navrhneme 

takové kandidáty, o kterých jsme přesvědčeni, že své sliby splní v duchu našeho volebního programu. 

Bozděch Josef 

 

Ještě k události v Uherském Brodě 
 

 Media, noviny obsáhle informují o tom jak třiašedesátý Zdeněk Kobář zastřelil osm osob v 

restauraci Družba v Uherském Brodě. 

 Popisují průběh událostí, věnují se osobě pachatele, obětem a ohlasům veřejnosti. Postrádám 

pojednání o pachateli a speciální skupině, ze které pocházel pachatel. Jde o úlohu kriminologa, který 

zkoumá osobu pachatele, jde právě o styky a vzájemné vztahy, jež mohou pomoci při odhalení 

podmínek a okolností tohoto hrůzného činu. Používá přitom metody sociologického výzkumu, musí se 

ve všech jeho etapách řídit formulí "osoba skupina". 

 Působení trestního zákonodárství je tím účinnější, čím více přihlíží k sociálně psychologickým 

kategoriím společenského právního vědomí. 

 Je nesporné, že současná úroveň právního vědomí je nebývalé nízká, tomu nasvědčuje počet 

spáchaných trestných činů, který roste. Charakteristickým rysem současné etapy vývoje etapy právní 

vědy je snaha posuzovat právní jevy ze sociologických hledisek. Nezaznamenal jsem v tisku, televizi 

podrobnou analýzu sociálně psychologického chováni pachatelů konkrétně Zdeňka Kováře. V jakém 

prostředí žil. 

 Nezaměstnanost, rodinné peripetie, společenská beznaděj na řešení problémů, šílená byrokracie 

jsou atributy, které vedou ke shora popsaným tragédiím, které značně přibývají. Společnost je nemocná 

jak poznamenal jeden novinář. 

 Ústava deklaruje, že občané mají právo na přiměřenou hmotnou zabezpečenost ve stáří a při 

nezpůsobilosti k práví jakož, i ztrátě živitele. Toto konstatování je v současnosti problematické až 

iluzorní tomu nasvědčuje cca 230 000 nezaměstnaných. Tento stav je materiálním podhoubím 

zločinnosti, Stát se špatně stará o své občany. Z toho vyplývá čím těsnější je souvislost mezi normami 

trestního práva a těmi sociálně psychologickými kategoriemi, které jsou ztělesněny v normách mravních, 

morálních tím úspěšnějším je stupeň jejich realizace tím významnější je a názornější je jejich sociální 

účinek. 

JUDr. Pavel Malenovský 

 

Je zaplacená bloková pokuta napadnutelná? 
 

 Na úvod si dovoluji předsevzat, že toto téma za dané trestně politické situace může chutnat 

značně „kysele“. Přesto, nebo právě proto jsem se rozhodl o něm pojednat svým právním názorem. 

 Frekvence silničních motorových vozidel nabývá v posledních letech v městech a obcích 

neúnosnosti. Tomu úměrně se zvyšují sazby pokut, které ukládá Policie ČR a městská policie. Represe 

se stává tvrdší. Svou specifikaci má ukládání blokových pokut řidičům silničních motorových vozidel. 

Jde o jeden z nejrozšířenějších postupů při projednávání dopravních přestupků formou blokového řízení 

ve smyslu ustanovení § 84 zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb. v platném znění. Patrně toto ustanovení 

lze projednat blokovou pokutou, jestliže je přestupek spolehlivě zjištěn, nestačí domluva, obviněný 



z přestupku je ochoten pokutu zaplatit. Pak platí, že proti uložené a zaplacené pokutě v blokovém řízení 

se nelze odvolat. Tedy zaplacením pokuty v blokovém řízení je často správním orgánem, strážníkem 

nebo policistou často mylně posuzováno za rozhodnutí meritorní povahy. 

 Podle procesního předpisu, který Správní řád zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění je možné 

proti uložené pokutě brojit následujícími instituty. 

 Obnovou řízení (směřující proti skutkovému základu věcí). 

 Přezkoumáním rozhodnutí mimo odvolací řízení (tj. stížností). 

 Přezkoumáním přestupku soudem (žalobní formou). 

 Dříve bylo možné též brojit postupem prokurátora z tzv. dozorové činnosti. 

 Vycházeje z praxe k nejvíce pochybení dochází u správních orgánů Strážníků Městské policie. 

K nesprávnému zjištění skutkového stavu věci, dále nesprávné aplikace ustanovení § 84 ost. 2 zákona č. 

200/1990 Sb. v platném znění, že proti takto uložené pokutě se již nelze odvolat. 

 Poměrně častá argumentace strážníků městské policie je hrozbou paušálního správního poplatku 

(1000 Kč), který zvyšuje finanční povahu věci. 

 Mám dále výhrady proti tzv. důkazům, které jsou v řízení použity z městského kamerového 

systému. Je otázkou zda se tímto postupem pečlivě zkoumá, co vlastně postupy vykazují a jaké je jejich 

důkazní hodnota ve vztahu projednávané věci. 

 V závěru jen velmi krátce konstatuji, že v silniční dopravě, jak majetkové, tak násilná trestná 

činnost je na vzestupu. Tyto fenomény v přímé úměře motivují městskou policii k vyšší represi, potažmo 

k frekvenci uložených pokut. Nikoliv pominutelný faktem je, že obecní policie má právní subjektivitu. 

Je to dáno postavením jejího zřizovatele obce. Obecní policie je orgánem obce v určité míře právnickou 

osobou. Strážníci jsou v pracovním poměru k obci, jak vyplývá z § 135 zákoníku práce. Jsou jejími 

zaměstnanci. Finanční příjmy z uložených a vybraných pokut jsou příjmem zřizovatele. Považuji za 

nesporné, že strážníci jsou pracovně hodnoceni též z výše uložených a vybraných pokut od řidičů 

silničních motorových vozidel. Tento aspekt jejich činnosti představuje motivaci a to poměrně značnou. 

Uvedenou právní konstrukci nepovažuji za příliš šťastnou na rozdíl od státní policie, kde pokuty nejsou 

příjmem zřizovatele Policie ČR. 

 Ve svých úvahách jsem vycházel ze svých dlouholetých pracovních zkušeností. Tato a další 

poznání mě vedli k úvahám jak uvedeno shora napsání tohoto článku. Dále problematiku nerozvádím, i 

když by bylo co, neboť bych překročil rámec práce, kterou jsem stanovil. 

JUDr. Pavel Malenovský 

 

„Lidice budou žít“ aneb pietní vzpomínka k 73. výročí vypálení obce Lidice 
 

 Dne 13. 6. 2015 jsem se zúčastnila pietního aktu v Lidicích. Celou akci zahájil v 10 hodin pan 

JUDr. Milouš Červencl, ředitel památníku Lidice, kladením věnců k pomníku Lidických padlých mužů. 

 Hlavní projev patřil 1. místopředsedovi Senátu PČR Přemyslu Sobotkovi. Mluvil k plánování 

nacistů, vyvražďování židů, germanizaci lidických dětí a o historii Lidic obecně. Vyzval nás přítomné, 

abychom vší silou bojovali proti zlu a na závěr pronesl heslo: „Lidice budou žít.“ 

 Po hlavním projevu následovala modlitba biskupa CČH Filipa Michaela Štojdla. Dále 

následovala řeč předsedy ÚV ČSBS Jaroslava Vodičky, který mluvil o nynější generaci, o tom, že mladí 

lidé si dnes neváží starších, o učení dějin a vedení dětí k historii. Po té jsme se, všechny ženy 

z levicových klubů, shromáždili s kyticemi bílých růží před pomníkem lidických mužů a v průvodu jsme 

šli až k pomníku lidických zavražděných dětí. Hlavní slovo měla p. A. Grospičová, jako doprovod 

zpívala Z. Janoušková, která mě osobně chytla svým zpěvem za srdce. Chtělo se mi „brečet“ dojetím. 

 Přesunuli jsme se k pódiu u muzea, kde zpívali pěvecké sbory v IX. ročníku Světla za Lidice. 

Navštívili jsme i muzeum, kde jsme shlédli krátký film z historie naší země i Lidic všeobecně. Při tomto 

krátkém snímku mi běhal mráz po zádech z těch hrůz, co museli lidé zažívat od roku 1918 do vyhlazení 

Lidic. V expozici byly k vidění fotky všech zavražděných mužů a žen. Mimo jiné zde byli i dveře 

kostela, které se jako jediné dochovali v celku. Celé toto místo na mě působilo velice emočně, jelikož 

mám sama malé dítě a opravdu bych nechtěla zažít to, co zažívali matky lidických dětí, když jim je 

nacisti trhali z náručí a rvali tak na kusy jejich rodiny a životy. Určitě se sem budu vracet, abych uctila 

památku všech těch zavražděných lidí. 

Jarka Ovečková mladší 



LEVICOVÝ KLUB ŽEN 

 

Strakonice - město dudáků 
 

 Ve dnech 19. až 21. 6. 2015 se uskutečnilo 

celostátní setkání Levicových klubů žen ve Strakonicích. 

Setkání se z našeho LKŽ zúčastnily 4 členky. Setkání bylo 

obsahově zaměřeno na zhodnocení práce LKŽ za uplynulé 

období a volbu nové předsedkyně RR LKŽ. Setkání se 

zúčastnilo 126 žen, kterým byl připraven bohatý program, 

ve kterém nechybělo setkání s významnými osobnostmi 

Strakonic, ale i kulturní vystoupení. 

 Účastnice přišel pozdravit starosta Strakonic 

Tomáš Fiala, radní za KSČM Milada Vlasáková, krajská 

zastupitelka V. Baborová a poslankyně za Jihočeský kraj 

A. Nohavová. Večer pak zahájil taneční soubor "Čtyřlístek" a následovalo vystoupení dudácké muziky. 

 V sobotu byla beseda s Marií Žílovou, která vyprávěla příběh svého otce, který za 2. světové 

války prožil těžké chvíle v koncentračních táborech. Ženy přišel pozdravit politolog Zdeněk Zbořil, 

který svým velmi poutavým způsobem osvětlil současnou politickou situaci u nás a ve světě. Odpoledne 

bylo věnováno městu Strakonice, následovala prohlídka města, muzea, hradu a pivovaru Dudák. Po 

návratu následovalo setkání se soudruhem Petrem Braným, předsedou JčKV KSČM a Pavlou Švepeš 

Šlahúnkovou, předsedkyní KR mládeže Bobři. 

 V podvečerních hodinách se uskutečnila volba nové předsedkyně a místopředsedkyně RR LKŽ a 

schválení Stanov LKŽ. Volba předsedkyně proběhla ve dvou kolech ze tří kandidátek, kterými byly: 

Suzana Exnerová, Alena Grospičová a Květa Šlahůnková. Těsnou většinou byla zvolena Květa 

Šlahúnková, jihočeská krajská koordinátorka a místopředsedkyně RR LKŽ. Večer byl opět věnován 

zábavě a o tu se postarali muzikanti z Volyně a po náročném celodenním jednání se ženy rozezpívaly a 

roztančily. 

 V neděli dopoledne byla velmi zajímavá přednáška o 

zdravé výživě a pak následovala zpráva z RR LKŽ, která 

zvolila ze svého středu novou místopředsedkyni RR LKŽ 

Vlastu Babovcovou, stávající krajskou koordinátorkou 

Zlínského kraje. Následovala diskuse, ve které bylo několik 

připomínek k návrhu stanov, z kritických připomínek bylo 

schválení stanov odloženo na podzim 2015. Dále se diskuze 

zabývala činností jednotlivých LKŽ, výměnou zkušeností i 

novými náměty pro naši práci v klubech. Poděkování patřilo 

Suzan Exnerové za její dosavadní práci v čele RR LKŽ. 

Poděkování za organizaci celostátního setkání patřilo všem 

členkám LKŽ ze Strakonic a za obětavou pomoc patřil dík i předsedovi OV KSČM Strakonice 

Václavovi Smetákovi. 

Jana Štěpánková, předsedkyně LKŽ Kroměříž 

 

Dětský den na Hvězdě 
 

 V sobotu dne 4. 7. 2015 se uskutečnil dětský den určený nejen pro děti z kroměřížského dětského 

domova, který se konal na Hvězdě organizovaný LKŽ. 

 Počasí nám přálo, takže se děti všech věkových kategorií mohly vyřádit na překážkové dráze, 

zahrát si šipky, míčové hry a za pečlivého dohledu odborníků si mohli vyzkoušet zastřílet ze vzduchovky 

a malorážky a samozřejmě ke správnému dni dětí nesměl chybět táborák a opékání buřtů, který po 

sportovním vyžití uvítal každý. Závěr patřil vyhodnocení všech sportovních disciplín a malí i větší 

sportovci byli odměněni diplomy a sladkými odměnami a samozřejmě i perníkovými medailemi. 



  
 

  
 

 Celý den nás doprovázelo slunečné počasí, ale hlavně nechyběla dobrá nálada a všude přítomný 

jásot, fandění a spokojené obličeje dětí celou skvělou atmosféru umocňoval. 

 Poděkování za organizaci patří Jaroslavě Ovečkové ml., a jsme i nesmírně rádi za to, že se dne 

dětí zúčastnila i ředitelka dětského domova pí. Anna Hejná samozřejmě i vychovatelům patří velké dík 

za to, jak se starají o děti v dnešní „zvláštní“ době. A nemůžeme opomenout i přítomnost poslankyně 

Marie Pěnčíkové, která si udělala čas a dorazila i s dětmi. 

 Všichni se už nyní těšíme na příští rok, a budeme doufat, že se ho zúčastní stejný, ne-li vyšší 

počet dětí, které si ho užijí stejně tak jako tomu bylo tento rok. 

Ingrid Račanská, členka LKŽ 

 

Výlet členů LKŽ Kroměříž 
 

 V červenci 2015 uskutečnil LKŽ Kroměříž 

celodenní výlet pro své členy do Jeseníků. V dopoledních 

hodinách proběhla prohlídka hradu Sovinec (obr. 1 - páté 

nádvoří hradu). Hrad Sovinec byl postaven na konci 13. 

století, později byl pozdně goticky a renesančně rozšířen - 

přestavby raně barokní. Roku 1945 vyhořel. 

 Po návštěvě hradu jsme se přesunuli do Karlovy 

Studánky. 

Lázeňská 

horská obec 

se leží pod 

nejvyšší horou Jeseníků - Pradědem. Obec mimo léčivých 

pramenů nabízí nádhernou čistou přírodu i typickou 

architekturu. 

 Výlet byl ukončen ve sklářské huti TOMI ve 

Vrbně pod Pradědem, kde před očima návštěvníků 

probíhá ruční výroba historického skla. Někteří zakoupili 

vyrobené sklo. 

Připravil: JH 



ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ČECH, MORAVY A SLEZKA 

 

Informace o Odborovém sdružení Čech, Moravy a Slezska 
 

 OS ČMS je jednotným, demokratickým a otevřeným seskupením odborových svazů, sdružení, 

základních a místních organizací, klubů a individuálních členů nezávisle na státu, zaměstnavatelských 

svazích, politických stranách a občanských sdružení. 

 OS ČMS vzniklo ve smyslu zákona o sdružování občanů v dobrovolných sdruženích, dle 

uvedeného zákona má jako celek subjektivitu, sdružení má stejná postavení, práva a povinnosti jako jiné 

centrály a odborové svazy. 

 OS ČMS navazuje ve své činnosti na pokrokové tradice mezinárodního a Československého 

odborového hnutí, usiluje o rozvoj ideální demokracie a humanismu. 

 V mezinárodních vztazích OS ČMS uplatňuje principy mezinárodní solidarity, vytváření 

odborové jednoty v boji za svobodu, demokracii, sociální spravedlnost, za rozvoj dalších pokrokových 

mezinárodních odborových centrál. 

 CÍLE OS ČMS: 

 zvýšit sílu dávek životního minima a dětských přídavků; 

 zajistit uplatňování institutu každoročního zvyšování minimální mzdy; 

 za součást ceny pracovní síly požadovat v soukromém, družstevním i veřejném sektoru příspěvky 

zaměstnavatelů na závodní stravování, dopravu do zaměstnání, na zdravotnictví a sociální 

zabezpečení, rekreaci i lázeňskou péči pracovníků; 

 u zaměstnavatelů dosáhnout výplaty 13 a14 platu pro zaměstnance; 

 dosáhnout veřejné kontroly hospodaření s prostředky zdravotního, důchodového, 

zaměstnavatelského a úrazového pojištění; 

 snížit daňové zatížení prostých lidí práce; 

 zabránit daňovým únikům šedé ekonomiky, perspektivně uplatnit daň z přepychu; 

 vyžadovat od zaměstnavatelů, aby průměrná mzda za stejně vykonanou práci u mužů a žen byla 

vyrovnaná; 

 dosáhnou průběžnou valorizaci důchodů souběžně s nárůstem indexu spotřebitelských cen 

 usilovat o zachování věkové hranice při odchodu do důchodu; 

 upevnit společenské postavení a autoritu OS ČMS v republice; 

 ZAJISTIT: 

 právo na práci; 

 bezplatnou zdravotní péči garantovanou státem; 

 dostupné vzdělání a kvalifikaci na všech úrovních škol, institucí a ústavů pro každého občana s 

převažující státní podporou; 

 důstojnou životní úroveň, přiměřené pracovní podmínky a sociální jistoty všem občanům; 

 odpovídající a dostupné bydlení všem občanům s převažujícím podílem státu; 

 pomoc mladým manželstvím, nezaměstnaným, sociálně potřebným rodinám a občanům včetně 

důchodců; 

 zachování respektu a úcty k ženám; 

 rekreaci dětí a dospělých za dostupné ceny; 

 obnovu dělnické a zaměstnanecké solidarity doma i v zahraničí; 

 Členskou základnu utváří členové různých politických stran, bezpartijní, zaměstnanci, důchodci, 

ženy v domácnosti, mládež a nezaměstnaní. Členství v OS ČMS je dobrovolné. Je založeno na 

individuální přihlášce člena do základní, místní organizace, klubu nebo kolektivní přihlášce odborového 

svazu či sdružení, čímž se stávají kolektivními členy OS ČMS. Členy mohou být i členové jiných 

odborových centrál, které nejsou kolektivním členem OS ČMS. Členové se řídí ve své odborové práci 

programem, Statutem a organizačním řádem OS ČMS, kde jsou určena práva a povinnosti člena. 

PŔIJ´DTE MEZI NÁS. 

Jiřina Procházková 

 



Stanovisko Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska k současné situaci 
 

 Současnou hospodářskou a sociální situaci v České republice Ústřední zastupitelstvo OS ČMS 

nepovažuje za optimální. Nijak nesdílí některé přehnané, optimisticky směřované předpovědi o 

budoucím výrazném ekonomickém růstu a tvorbě pracovních míst. Vzhledem k velké závislosti české 

ekonomiky na zahraniční, především německé ekonomiky, se oživení národní ekonomiky nemůže obejít 

bez výrazné aktivní vládní politiky. Stupňují se snahy především proamerických struktur o destabilizaci 

politické situace v Evropě, především ve spojitosti s krizí na Ukrajině. Neuvážená politika vůči Ruské 

federaci může mít dlouhodobě trvalé nepříznivé dopady na českou ekonomiku a tím i na sociální situaci. 

Pro OS ČMS je proto rozhodující mírová politika vycházející z podpory ekonomického růstu, ale i 

tvorby pracovních míst, valorizace starobních důchodů podle skutečných životních nákladů, ale i 

valorizace sociálních stipendií pro studenty. Oceňujeme v této souvislosti částečné zvýšení minimální 

mzdy a zrušení většiny poplatků ve zdravotnictví. Nesouhlasíme však s rozhodnutím nenavyšovat dávky 

životního minima a hmotné nouze. Pro stát musí být zaměstnanost prioritní, ale také řešení skutečné 

chudoby postihující dnes v České republice dva miliony osob. Požadujeme také, aby se vláda zabývala 

přehodnocením současného systému nemocenského pojištění a umožnila výplatu nemocenského již 

první tři dny pracovní neschopnosti zaměstnavatelem. OS ČMS dále upozorňuje na skutečnost, že 

dohoda některých odborových svazů zastoupených v tripartitě se zaměstnavateli a vládou na tzv. 

kurzeibertu není skutečným řešením palčivého a dlouhodobého problému vysoké nezaměstnanosti v 

České republice. Jde o řešení dočasné, zmírňující některé dopady nezaměstnanosti. V této souvislost OS 

ČMS zásadně nesouhlasí s tím, aby se řešení dlouhodobé nezaměstnanosti přenášelo na preferenci 

krátkodobých či zkrácených forem pracovních úvazků na úkor uzavírání pracovních poměrů na dobu 

neurčitou. Takováto skutečnost rovněž vede k vytváření skryté nezaměstnanosti. S novým občanským 

zákoníkem do popředí vystupuje i další problém, kterým je dětská práce. Dnes se stírá hranice pro 

konání práce nezbytné v rámci přípravy na výkon povolání a nucenou dětskou prací. I v České republice 

tedy existují velké sociální problémy a problémy s dodržováním pracovního práva, na které upozorňuje 

Světová odborová federace ve svých stanoviscích. OS ČMS jakožto členská organizace SOF při 

posuzování situace v České republice na tyto problémy poukazuje rovněž. Právě i v této souvislosti jsme 

upozorňovali na podstatnou skutečnost, že schválením služebního zákona došlo opět k velké a výrazné 

změně rovného dopadu zákoníku práce na zaměstnance. Pracovní právo, postavení zaměstnanců a 

odborů bylo znovu oslabeno. 

Zdroj: Ústřední zastupitelstvo OS ČMS 

Připravila: Jiřina Procházková 

 

KLUB ČESKÉHO POHRANIČÍ 

 

Oslava 64. výročí přijetí zákona o ochraně hranic Československa a Dne PS 
 

 Dne 8. července se uskutečnilo v Holešově setkání 

Krajské rady KČP, kde si účastníci společně připomněli 

64. výročí přijetí zákona o ochraně státní hranic (OSH) 

ČSR a oslavili Den Pohraniční stráže, který připadá na 

den 11. července. 

 V úvodu setkání přivítal předseda KR KČP JUDr. 

Miroslav Kovář pozvané hosty a zúčastněné členy KČP. 

 S úvodním slovem vystoupil místopředseda KR 

KČP Ing. Bohumil Klimpelle, který stručně připomenul 

historii OSH po ukončení druhé sv. války, situací 

podmíněný vznik PS a její vývoj do 70. let minulého 

století. S dalším příspěvkem vystoupil Dr. Kovář, který stručně hodnotil politiku USA a její destruktivní 

povahu na mezinárodní vztahy a důsledky, které tato politika přináší světu, Evropě i s dopadem na ČR. 

 Proběhlo také předání ocenění NR KČP za dlouhodobou práci a aktivitu členů KR a 



sympatizantů pro naši společnou věc. 

 V diskusi někteří přátelé připomenuli osobní 

zážitky z průběhu vojenské základní služby a ze své 

činnosti u PS, zhodnotili průběh pořádaných akcí, 

kriticky byly naznačeny problémy s organizací akcí, malé 

účasti veřejnosti na akcích, žádné nebo slabé propagace 

pořádaných akcí, problémy rozvoje členské základny a 

podpory sympatizantů. Byla rovněž podána informace o 

připravovaných akcích KR a NR KČP do konce roku. 

 Setkání bylo příjemné, dostatečně bilancující a 

motivující. 

JUDr. Miroslav Kovář, CSc. 

předseda KR KČP Zlínského kraje 

 

Rozhovor s RSDr. Jaroslavem Procházkou 
 

 Požádali jsme našeho místopředsedu OV KSČM, soudruha Jaroslava Procházku o krátký 

rozhovor na aktuální téma „Jardo, jak to vidíš v tyto parné dny???“ 

1. Jak trávíš tyto horké letní dny? 

 Jak vidno, tak si s námi léto letos pěkně pohrává. Neskutečná vedra, která trvají nepřetržitě řádu 

dnů a jsou velkou zátěží pro nás všechny. Já mám sice teplíčko rád, ale to co prožíváme teď, je už za 

hranou. Náš domeček na Barbořině je tak rozpálen, že to tu máme jak v Řecku. Máme sice výhodu, že 

před pár lety moje manželka Jiřka dostala skvělý nápad a vybudovali jsme za domečkem bazén a teď si 

to společně s vnoučky užíváme. Je to paráda. 

2. Co říkáš na aktuální situaci v Řecku? 

 Asi jako každý normální člověk sleduji, jak celá EÚ nekompromisně donutila řeckého premiéra 

Tsiprase přistoupit na nedůstojné podmínky silných bankovních domů, MMF a mezinárodního kapitálu. 

Všichni ochotně půjčovali, Řekové si žili nad poměry a teď nastal čas pravdy. Netroufám si odhadnout, 

kam to až dojde. Jedno vím ale jistě, kapitalismus je jako zdechající kobyla, která kope a jednotná měna 

v nejednotné ekonomice je nesmysl. To jsme si nedovolili za socialismu ani v RVHP a to byla nějaká 

síla… 

3. Jak hodnotíš naše  členství v NATO? 

 Jednoznačně zastávám názor, že jsme do tohoto zrůdného uskupení neměli vstupovat. Plně 

respektuji názory bývalého vojáka z povolání Marka Obrtela, který jasně říká, že je NATO válečnické 

uskupení sloužící k prosazování zájmů velmocí a to zejména USA. 

 S velkou pompou jsme vystoupili z Varšavské smlouvy, která byla zárukou rovnováhy ve světě a 

dokázala choutky válečných jestřábů držet hodně dlouho na uzdě. 

 Teď, jako členská země NATO jsme totálně rozvrátili fungující armádu, byly rozkradeny 

nesmírné materiální hodnoty a vztah k obraně vlasti úplně vymizel. Místo toho máme vybudován jakýsi 

expediční sbor, který nás stojí mnoho miliard, a v případě ohrožení bychom asi hořce zaplakali. Ze 

společenství NATO bychom měli v co nejkratším možném termínu vystoupit. 

4. Co říkáš na imigrantskou vlnu? 

 Jsme z toho asi jako každý normální člověk zděšen. Co se to v tom světě děje? Vím, že je to 

zaviněno velmocenskou a válečnickou politikou USA, které stojí historicky u všech průšvihů, které 

končí hromadami mrtvých a zmrzačených lidí a rozvrácených stabilních zemí. Podívejme se na 

Afganistan, Irák a mohl bych těch příkladů vyjmenovat daleko víc. Kdo tohle nepochopí, tak by se měl 

jít léčit na Havlíčkovu ulici vpravo. 

 Jsem přesvědčen, že uprchlická vlna je nejen příčina agresivní politiky kolonialistů, ale je 

prostředkem k oslabení pozic Evropy a jednotlivých států. Je známá celá řada příkladů, co neřízená 

migrace způsobuje - Anglie, Francie a v posledních dnech prosákly informace, co islamisté způsobují ve 

Švédsku. Naše sdělovací prostředky nás vůbec pravdivě neinformují, všechno je to jenom JAKO, ale 

pravdu musíme hledat jinde. 

 K této problematice plně sdílím stanoviska našeho prezidenta Miloše Zemana. Je to borec, který 

se nebojí říkat svoje názory nahlas a hájí zájmy naší malé a krásné země. A pražská kavárna opět zuří… 



5. Co vzkážeš našim čtenářům na závěr? 

 Myslím, že máme všichni spousty témat na přemýšlení, ale to hlavní téma je pro další náš život 

prvotní. Všichni bychom měli usilovně bojovat za mír, nebát se veřejně obhajovat zásady spolupráce a 

mírového soužití. Prosím všechny, aby nedovolili budování amerických vojenských základen na našem 

území. Nechme ostatní země řešit si své problémy svobodně podle vůle jejich občanů a ne pod diktátem 

dolaru. 

 Všem čtenářům přeji klidné léto, radost ze sluníčka a hlavně dobré zdraví… Nezapomínejte na 

pitný režim!!! 

 Jardo, děkujeme Ti za redakční radu za vyslovené názory a doufáme, že se spolu brzy setkáme na 

akcích, které bude OV KSČM organizovat - třeba na Kunětické hoře 5. 9. 2015. 

Redakční rada OV 

 

NAKLADATELSTVÍ FUTURA 

 

Jaroslav Kojzar - Osudové okamžiky českých dějin 

Pro milovníky historie, a zejména klíčových okamžiků, které měly vliv na další 

vývoj českého národa, je určena nová kniha s příznačným názvem Osudové 

okamžiky. Jedná se o výběr těch nejzajímavějších »osudovek«, jež více než dva a 

půl roku vydávají Haló noviny každé dva týdny na svých stránkách v pravidelné 

rubrice, kterou vede zkušený novinář a historik PhDr. Jaroslav Kojzar. Malá 

přehlídka naší historie začíná Kutnohorským dekretem z roku 1409 a končí 

vyhlášením amnestie prezidenta Václava Havla v roce 1990. Celkem téměř na 

padesát dějinných okamžiků zpracovaných tak, jako kdyby autor byl aktérem děje 

- tedy nikoli školometsky ani encyklopedicky, nýbrž jako pouť po událostech 

měnících dějiny. 

Vázaná, historické foto, 220 stran, 200,00 Kč cena vč. DPH 

 

Jean - Paul Roux - Střet náboženství 

Dlouhá válka mezi islámem a křesťanstvím (7. až 21. století). V současné době 

snad nemine den, abychom neslyšeli o násilných činech a atentátech spáchaných 

těmi, jež jsme si navykli nazývat poněkud podivně „fundamentalisty“ či 

„islamisty“, ačkoli to jsou jen muslimové zabíjející a umírající pro to, co 

pokládají za svou víru, svou svobodu, své tradice, svá práva. Ať si to přiznáváme 

nebo ne, zdá se, že Západ je dnes s muslimy, a tedy islámem, ve válečném stavu. 

Kniha Střet náboženství, která představuje první ucelenou historii střetávání 

islámského a křesťanského světa, pokrývá téměř čtrnáct století a pojednává o 

událostech odehrávajících se na čtyřech kontinentech. České vydání je doplněno 

několika desítkami barevných a černobílých map. 

Vázaná, mapy, 346 stran, 399,00 Kč cena vč. DPH 

 

Bohuš Chňoupek - Banderovci 

Bohuslav (Bohuš) Chňoupek byl významný československý politik, ale také 

vynikající novinář a spisovatel. Jeho kniha Banderovci patří do zlatého fondu 

naší literatury. Tato kniha je nejen dokumentem doby, ale dnes navýsost 

aktuálním příspěvkem k poznání kořenů vážných problémů naší doby. Ač je 

nabita fakty, čte se jako román. 

Vázaná, 505 stran, 229,00 Kč cena vč. DPH 

 

 

 

 

 



Pavel Soukup - Jan Hus 

Život a smrt kazatele. Kniha se zabývá genezí rozsudku a hledá jeho příčiny v 

osobitých rysech Husovy životní dráhy a veřejného působení. Líčí jeho úspěch a 

pád: jakými cestami se mu podařilo získat si proslulost a vytvořit okruh stoupenců 

a proč to přilákalo pozornost strážců dogmatu. Zachytit život a smrt kazatele 

znamená zároveň dozvědět se něco o pozdně středověké společnosti, jejím 

chápání světa, jejím vnitřním napětí a předsudcích. 

Vázaná, foto, kresby, 223 stran, 245,00 Kč cena vč. DPH 

 

 

 

 

 

J. F. Čečetka - Mistr Jan Hus 

Přelom čtrnáctého a patnáctého století byl obdobím obrovských zmatků. Po 

výrazném Karlu IV. nastoupil na český i německý trůn jeho neprůbojný syn 

Václav. Šlechta zvedala hlavu, Václavův bratr Zikmund zatoužil po koruně. 

Církví zmítalo papežské schizma a klér, místo aby se staral o věřící, toužil jen po 

bohatství a moci. Naše země i celá Evropa čekala na jasný hlas, který dokáže o 

problémech s odvahou promluvit. A ten hlas se ozval z Prahy. V Betlémské kapli 

začal kázat mistr Jan Hus. 

Vázaná, kresby, 392 stran, 249,00 Kč cena vč. DPH 

 

František Skála - Není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu 

Naprosto originální vyprávěnky, jak je zachytil náš přední malíř starší generace. 

Humor zvláštního ražení, ryze český, venkovský, městský i hospodský - z 

okupace i z poválečné doby až do dnešních dnů. Autor nikde neslevuje z dobrého 

vkusu. Lze-li knihu k něčemu v české literatuře přirovnat, tedy k textům Jaroslava 

Haška a Bohumila Hrabala. Literární ambice je tu však spíše potlačena ve 

prospěch autentičnosti vyprávění, i když je přirozeně upraveno citlivou rukou 

autora. 

Vázaná, 208 stran, autorovy ilustrace, 100,00 Kč cena vč. DPH 

 

 

 

 

Jindřich Fajt - Listopad 1989 

Drama nerovného střetu o rovnost šancí. Rovnost šancí - to byla idea a velká 

výzva Listopadu 1989, která ohromila globalizující se svět a která - bohužel - 

zaskočila jak kapitalisty, tak i komunisty. Komunisty proto, že v dalším vývoji 

se střetem šancí nepočítali - pracujícím měl »na věčné časy« stačit »jen« tzv. 

reálný socialismus. Kapitalisty proto, že počítali s další šancí pro expanzi 

kapitálu, nikoliv s nějakou rovností šancí pro všechny. Studie Jindřicha Fajta si 

dala za cíl zamyslet se nad předlistopadovou minulostí a analýzou chyb najít jiná 

nová řešení pro další vývoj a působení levicové strany. Nelze se jednoznačně 

vymlouvat na »gorbačovovskou zradu« a s ní spojovat konec socialistického 

vývoje. Příčiny byly daleko hlubší, některé už byly odhaleny, jiné na odhalení 

ještě čekají. 

Váz., 229 str. 200,00 Kč cena vč. DPH 

Zdroj: Nakladatelství FUTURA 

Připravil: JH 

 

 



SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

 

Blahopřejeme všem naším členům - jubilantům 
 

 červenec 

- Kuchaříková Vlasta 92 Hulín 

- Kubernátová Růžena 90 Kroměříž 02 

- Dědičová Marie 88 Holešov 03 

- Hrabec Bohumil 88 Kroměříž 02 

- Janečka Oldřich 87 Holešov 05 

- Lusková Zdena 87 Koryčany 

- Červíková Věra 86 Kroměříž 12 

- Palla Miroslav 86 Holešov 08 

- Huška Ladislav 85 Koryčany 

- Zemánek Josef 75 Chropyně 

- Koutňák Ladislav 75 Kvasice 

- Sochová Marie 70 Koryčany 

- Jurina Rudolf 60 Kroměříž 23 

- Zahradníková Dana 60 Lutopecny 

 

 srpen 

- Smetková Amálie 90 Kroměříž 02 

- Řezníčková Jiřina 90 Zborovice 

- Mikšánková Milada 88 Hulín 

- Ludvová Františka 86 Chropyně 

- Zavadilíková Božena 86 Kroměříž 07 

- Pohl Stanislav 85 Chropyně 

- Zapletalová Anna 80 Holešov 05 

- Minksová Marie 80 Kroměříž 23 

- Ešler Jindřich 75 Kroměříž 02 

- Juřena Ivan 70 Chropyně 

- Jurková Miloslava 70 Kroměříž 31 

- Sklenář Dušan 60 Holešov 05 

 

 září 

- Zezulová Ludmila 93 Bojanovice 

- Koudela Jan 92 Koryčany 

- Dolečková Vlasta 89 Zborovice 

- Douchová Milada 86 Holešov 05 

- Valenta Miloslav 86 Holešov 05 

- Hubík Miloslav 88 Holešov 08 

- Libosvár Miroslav 85 Morkovice 

- Koláčková Helena 85 Zdounky 

- Říha František 75 Chropyně 

- Konečný Ladislav 75 Koryčany 

- Kolařík Jaromír 70 Brusné 

- Sklenářová Marie 65 Bystřice p/H 

 

Vzpomínáme 
 Ve věku 84 let po dlouhé a těžké nemoci zemřel dne 15. 7. 2015 soudruh Václav VOJČE, který 

většinu svého života plně věnoval práci pro stranu. 

Výbor ZO KSČM Kroměříž 12 a OV Kroměříž 



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 
 

 

25. SETKÁNÍ OBČANŮ A MLÁDEŽE NA MORAVSKO-SLOVENSKÉM POMEZÍ 

 Termín konání: 22. srpen 2015, zahájení v 12:00 hod. 

termín odjezdu 10:00 hod., Hanácké náměstí, Kroměříž 

 Místo konání: Tvrdonice, Česká republika 

 

 

SETKÁNÍ POD KUNĚTICKOU HOROU 

 Termín konání: sobota 5. září 2015 

termín odjezdu bude stanoven 

 Místo konání: Kunětická hora, Pardubický kraj 

 

 

ZASEDÁNÍ OV KSČM KROMĚŘÍŽ 

 Termín konání: úterý 29. září 2015 v 16:00 hodin 

 Místo konání: zasedací místnost OV KSČM, Hanácké náměstí, Kroměříž 

 

 

CELOOKRESNÍ PORADA PŘEDSEDŮ ZO KSČM OKRESU KROMĚŘÍŽ 

 Termín konání: pondělí 27. října 2015 v 15:30 hodin 

 Místo konání: zasedací místnost OV KSČM, Hanácké náměstí, Kroměříž 

 před a po jednání OV KSČM proběhnou besedy s členy OV KSČM 
 

 

ZASEDÁNÍ OV KSČM KROMĚŘÍŽ 

 Termín konání: úterý 23. listopadu 2015 v 16:00 hodin 

 Místo konání: zasedací místnost OV KSČM, Hanácké náměstí, Kroměříž 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakční uzávěrka Informačního zpravodaje č. 4/2015 je 10. listopadu 2015 
 

 
Redakční rada: výkonný výbor OV KSČM Kroměříž neprošlo jazykovou úpravou 

Hanácké náměstí 463, 767 01 Kroměříž kromerizsko.kscm.cz 

 573 337 753 725 646 089  ovkscm.km@volny.cz 

 

http://www.kromeriz.kscm.cz/
mailto:ovkscm.km@volny.cz

