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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané, voliči.
Ustal volební frmol, napětí pomalu odeznělo a koaliční bitvy jsou dohrané. Voliči rozhodli a dali důvěru
těm, o kterých jsou přesvědčeni, že si ji zaslouží. Začaly pracovat kraje i Senát ČR a život se vrátil do
normálních kolejí. Výsledky jsou pro nás nevalné a my bychom měli zodpovědně hledat příčiny.
Důsledky přeci známe všichni. Bohužel odklon některých našich voličů byl patrný. Lze jen smutně
konstatovat, že svůj hlas dali hnutí ANO. Svědomí si každý musí zpytovat sám. Jednou z příčin
neúspěchu byla také extrémně nízká volební účast. Ale upřímně, byla to také chyba v organizaci voleb.
Chybí jednoznačně kontrolní článek. Na jedné straně byly volby připravovány zodpovědně a na druhé se
jen paběrkovalo. Sama jsem měla možnost si tyto výstupy zkontrolovat a upřímně, např. Holešov,
Kroměříž a řada dalších míst, tam lidé pracovali opravdu na sto procent. Ale zavítala jsem třeba do
Karolínky a přilehlých obcí na Vsetínsku a žádná sláva to nebyla. Sáhnou si zodpovědní funkcionáři do
svědomí? Bylo by to asi moc velké přání z mé strany.
Chtěla bych ale v tuhle chvíli poděkovat všem voličům, kteří přišli k volbám a zvláště pak těm, kteří mě
podpořili v mé kandidatuře jak do Senátu ČR za volební obvod č.76, ale také všechny kandidáty do
zastupitelstva Zlínského kraje. Velice si vážíme toho, že jsme od Vás dostali hlasy, neboť je to i důvěra,

kterou jste nám tímto projevili. Senátní post se vybojovat nepodařilo a v zastupitelstvu Zlínského kraje
budou pracovat čtyři zastupitelé. Bude to pro ně velmi těžká pozice po celé volební období. Věřím
ovšem , že obstojí. Barvy KSČM budou hájit Ing. Ivan Mařák, Ing. Eva Badinková, Ing. Vítězslav
Lapčík a Ing. Jaroslav Kučera. Přejme jim tedy pevné nervy a mnoho úspěchů. Jak bude jejich práce
vypadat a s čím se budou potýkat není ještě v tuhle chvíli jasné. První zastupitelstvo Zlínského kraje se
uskuteční 2. 11. 2016.
Přesto, že nás výsledky voleb nutí se dívat na budoucnost značně skepticky, věřím, že je to jen pohled
dočasný. Vždyť nás čekají volby do Poslanecké sněmovny v roce 2017.
Bude to nelehký boj a my se musíme opravdu dobře připravit. Spolu s Vámi to jistě zvládneme a vrátíme
tak lidem víru a straně kredit, který ji náleží.
Ing.Eva Badinková, zastupitelka ZZK

STRANICKÉ ORGÁNY

Od posledního vydání IZ proběhly dvě zasedání ÚV KSČM, které se zabývaly těmito otázkami:
Řádné 3.zasedání ÚV KSČM se uskutečnilo 17. září 2016 a projednalo:
* Hlavní úkoly a zaměření práce strany po IX. sjezdu v oblasti vnitřního života strany a ekonomiky.
* Aktuální úkoly strany po IX. sjezdu KSČM, harmonogram rozpracování sjezdového materiálu
„Strategické směřování a hlavní úkoly strany po IX. sjezdu KSČM“ a usnesení IX. sjezdu.
* Obsahové a organizační zabezpečení členských schůzí ZO KSČM a nominačních konferencí strany
2016/2017
* Vyhodnocení hospodaření organizační jednotky ÚV KSČM za I. Pololetí 2016.
Mimořádné 4. zasedání ÚV KSČM se uskutečnilo 22. října 2016 a projednalo:
* Hospodářskou směrnici KSČM 2017
* Postup při výběru kandidátů pro volby do PSP ČR v roce 2017
* Předběžné politické hodnocení výsledků krajských a senátních voleb 2016
Ke všem projednaným otázkám byly předloženy písemné podklady a přijato závazné usnesení.

Rovněž KV KSČM Zlín se sešel na dvou zasedáních
7. řádné zasedání dne17.10. 2016 projednalo
* bezprostřední vyhodnocení voleb do Zastupitelstva Zlínského kraje a Senátu
* ustavil klub zastupitelů ZZK a doporučil jeho předsedu
* byla jmenována inventarizační a likvidační komise
8. mimořádné zasedání proběhlo 31.10.2016
Jediným bodem jednání bylo navržení zástupců za KSČM do jednotlivých výborů při ZZK.
Ke všem projednaným otázkám bylo přijato usnesení.

OV KSČM
12.září projednal na svém 4.zasedání
* přípravu voleb do ZZK a Senátu
24.října se uskutečnilo mimořádné rozšířené zasedání, které
* vyhodnotilo volební kampaň pro krajské a senátní volby a výsledky voleb do ZZK a senátu
* schválilo POZ hodnotících členských schůzí a POZ nominační okresní konference
* v různém soudruh Hovadík sdělil přítomným, že se rozhodl s konečnou platností ukončit činnost ve
všech stranických orgánech z čistě osobních důvodů.
Veškeré písemné dokumenty jsou k nahlédnutí a prostudování na OV KSČM Kroměříž.
RSDr.Jaroslav Procházka, Zdeňka Hlobilová

FOTOALBUM
Volební kampaň - září 2016

Kontaktní kampaň v Bystřici, v Holešově a v Hulíně

Předvolební beseda v Holešově a v Počenicích

Celookresní volební mítink v Kroměříži

AKTUÁLNÍ TÉMA

Výsledky krajských a senátních voleb

Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje a volby do Senátu PČR ve volebním obvodu č. 76 - I. kolo se
uskutečnily ve dnech 7. a 8. října 2016, II. kolo senátních voleb proběhlo v termínu 14. a 15. října 2016.
Výsledky voleb pro KSČM nedopadly celostátně, ve Zlínském kraji i v okrese Kroměříž dobře. Jedná se
asi o nejhorší výsledek ve všech druzích voleb pro KSČM. Příčinou byla nízká účast voličů ve volbách.
Neúčastnili se především levicoví voliči - členové a sympatizanti KSČM a KSČM nezískala protestní
hlasy. Rozhodující příčinou však byl odklon části našich voličů na Hnutí ANO 2011, případně na jiné
strany.
Hodnocení bylo dopracováno na základě podrobnější analýzy výsledků voleb, poznatků z diskuse na
zasedání OV KSČM, ve VV OV KSČM a části probíhajících hodnotících členských schůzí ZO KSČM.
Ze 7,5 milionu voličů v ČR přišlo ke krajským volbám jen 2,5 milionu (34,6 %), což je trendově méně
než v roce 2008 (40 %) i 2012 (36,9 %). Účastí ve volbách ale nelze zdůvodňovat výsledek, spíš je
zajímavá struktura této neúčasti. Do výsledku voleb se nižší volební účast voličů promítla v tom smyslu,
že tentokrát na neúčasti tratily spíše levicové strany, zatímco ANO, které vzniklo v roce 2011, absolutně
posílilo a vyhrálo v 10 krajích.
V r. 2016 KSČM ve Zlínském kraji dosáhla nejhoršího výsledku - 8,22 %. Průměr v ČR byl 10,54 %,
což je o 2,32 % pod průměrem ČR. V roce 2008 byl průměr 15,3 % a Zlínský kraj 11,18 %, což je méně

o 4,12 %. V r. 2012 byl průměr 20,43 % a Zlínský kraj 16,08 %, což je rozdíl 4,35 %. Kdyby si KSČM
ve Zlínském kraji podržela trend 4 %, pak by se začala v letošních volbách pohybovat v pásmu nad
hranicí 5 %, což by byl kritický stav.
Výsledky KSČM v jednotlivých okresech našeho kraje nejsou uspokojivé. Jako obvykle a pravidelně ve
Zlínském kraji zvítězil okres Kroměříž. Získal však jen 12,23 %, což je oproti roku 2012 pokles o 9,83 %
a proti roku 2008 je pokles o 3,65 %. Stabilně dobré výsledky má okres UH - 9,41 %. Pokles proti roku
2012 činí 8,64 % a proti r. 2008 pokles činí 2,74 %. Tyto pozitivní výsledky ukazují, že v roce 2016
nešli k volbám členové strany a sympatizanti nebo dali hlas jiné politické straně či hnutí. Propad je
značný, pohybuje se kolem 9 %.
Tabulka: počty hlasů pro KSČM dle okresů Zlínského kraje
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Okresy Vsetín a Zlín trvale negativně ovlivňují výsledky Zlínského kraje. Vsetín získal jen 6,82 % hlasů
a Zlín jen 6,33 % hlasů.
Výsledky KSČM v jednotlivých obcích okresu jsou značně rozdílné a jsou nejhorší od začátku voleb do
krajů. Obecně je velmi výrazný pokles v roce 2016 proti roku 2012 ve většině obcí, proti roku 2008 je
pokles relativně nižší. Obce Brusné, Hoštice, Kunkovice, Morkovice, Počenice, Rajnochovice a Záříčí
měly ve všech krajských volbách výsledky vždy nad 20 %, v některých letech dokonce nad 30 i 40 %. Z
toho jsou 4 obce, kde působí ZO KSČM. Velmi zajímavé jsou výsledky v obci Záříčí. Snaha
předsedkyně ZO KSČM je organizaci zrušit!!! V obci Dřínov, Honětice a Uhřice bylo v r. 2016
dosaženo nad 20 %. V porovnání s minulými volbami zde byl vždy 1x pokles pod 20 %.
V řadě obcí, kde výsledky v minulých krajských volbách byly nad 20 %, nastal pokles v roce 2016 pod
20 %. Jedná se např. o tyto obce: Chropyně, Koryčany, Kyselovice, Pačlavice, Rataje, Střílky, Střížovice,
Zborovice a Zdounky. Z toho v 7 obcích působí ZO KSČM.
Ukazuje se, že i v senátních volbách jsou obdobné výsledky v obcích jako v krajských volbách. Mezi
obce s dobrými výsledky pro KSČM jsou např. Brusné - 33,33 %, Dřínov, Hoštice, Koryčany,
Kunkovice, Rajnochovice, Záříčí a další. U těchto obcí je trvalý a dlouhodobý stav ve výsledcích pro
KSČM nad 20 %. Zisk více hlasů byl i v obcích se silnějším politickým zázemím lidovců jako např.
Břest - 17 hlasů, Lechotice - 20 hlasů, Přílepy - 30 hlasů apod.

Tabulka: pořadí kandidátů do senátu

příjmení,
jméno, titul

obec

Strana

hlasy - abs.

hlasy - %

3 609

11,76

643

2,09

Chmelař Jaroslav
Holešov
Bc.

ČSSD

Šico Petr Ing.

Rusava

Koruna Česká

Jelínková Šárka
Mgr.

Bystřice

KDU-ČSL

5 197

16,94

Škrabal Vojtěch
MUDr.

Kroměříž

Starostové

3 469

11,31

Novák Josef
PhDr. Mgr.

Kroměříž

Strana Práv
Občanů

1 135

3,70

Hašek Jan Ing.

Kroměříž

ANO 2011

4 929

16,07

Badinková Eva
Ing. Bc.

Holešov

KSČM

3 813

12,43

Hebnarová
Daniela Mgr.

Kroměříž

ODS

4 429

14,44

Zlámal Zdeněk

Hulín

Nezávislí

3 441

11,22

Naše kandidátka soudružka Badinková v I. kole senátních voleb obsadila 4. místo, což je alespoň
částečný úspěch. Při zpracovávání hlasů se střídala s pí Hebnarouvou o třetí místo. Získala ve volebním
obvodu 3 813 platných hlasů, tj. 12,43 %. Na třetí místo (pí Hebnarová) ztratila 616, což představuje
2 %. Na pí. Jelínkovou ztratila 1 384 hlasů a p. Haška 1 116 hlasů.
Soudružka Badinková se umístila v 27 senátních obvodech v rámci ČR na 7 místě za kandidáty KSČM z
obvodů 10 - Český Krumlov, 40 - Kutná Hora, 52 - Jihlava, 55 - Brno město, 64 - Bruntál a 67 - Nový
Jičín.
V obci Kunkovice, Pačlavice, Prasklice a Troubky vyhrála senátní volby a v obcích Kostelec u Holešova,
Kurovice, Lechotice, Němčice, Nitkovice, Nová Dědina, Roštín, Sulimov byla druhá. Soudružka
Badinková zvítězila v obci Brusné, Dřínov, Holešov, Koryčany, Počenice, Rajnochovice, Záříčí,
Zborovice a Zdounky.
Po 8 letech vlády ČSSD v krajích výzva pokračovat na levicové cestě nebyla pro voliče KSČM
mobilizující. ČSSD ztratila a stáhla nás v tomto smyslu s sebou, Lidé po odchodu ODS v roce 2008
chtěli další změnu a v nás ji nenašli, nýbrž v ANO.
Rozhodující jsou v rámci volební účasti přesuny voličských sympatií, zřejmě ale došlo i k částečné
obměně zúčastněných voličů, přičemž také část dřívějších voličů KSČM pravděpodobně k volbám nešla.
Nízká účast voličů nesvědčí o spokojenosti občanů, ale spíše o tom, že většina občanů nemá pocit, že
tyto volby na jejich situaci něco změní. Větší než průměrná volební neúčast byla právě v krajích se
sociálními problémy. Otázkou je také budoucí účast mladší generace na volbách, jejíž absence u voleb
roste a která KSČM méně podporuje.

V krajských volbách získala KSČM v rámci ČR pouze 267 047 hlasů, tj. o 50,45 % méně než ve volbách
v roce 2012. To velmi výrazně zvýšilo do jisté míry předpokládaný pokles počtu mandátů z důvodu
přerozdělení hlasů pro více subjektů (související s kandidaturou hnutí ANO, které se krajských voleb v
roce 2012 neúčastnilo) – KSČM přišla oproti minulému volebnímu období v krajích celkem o 96
mandátů. Ve Zlínském kraji ztratila 5 mandátů.
Abychom postihli základní příčiny tohoto výsledku, musíme si položit otázku: Jak se lišila tato situace
od situace v roce 2012, kdy se po volbách stala KSČM druhou nejúspěšnější stranou, a mohla tak spolu s
ČSSD vládnout ve většině krajů?
a) Krajské volby v roce 2012 byly ještě výrazně poznamenány reakcí na důsledky vlády P. Nečase a jeho
aférou - silná negativní motivace k volbě levice, včetně KSČM, na výběr také nebyla vhodná strana,
která by si mohla úspěšně hrát na „nepolitickou politiku“, což je poloha, která dlouhodobě velkou část
občanů přitahuje.
b) Oproti tomu v roce 2016 se vládní strany do značné míry vezou na vlně konjunktury, přičemž většinu
úspěchů si velmi jednoduchou argumentací úspěšně přivlastňuje Babiš, včetně kroků, k nimž ho
dotlačila ČSSD, nebo kroků, při nichž využil i návrhy opozice (včetně KSČM – viz např. návrh o
majetkových přiznáních).
c) Na občany většinově nedoléhá tak tíživá situace, motivace k negaci vládnoucích stran není všeobecně
tak silná jako v roce 2012, ale z druhé strany u sociálně slabších skupin panuje nespokojenost s rychlostí
a účinností změn pro běžného občana (pomalý růst mezd, důchodů atd.). Jak se ukázalo, racionální
argumentace postavená na výsledcích práce zastupitelů je v tomto kontextu neúčinná.
d) Nijak neslábne již existující a médii posilovaná tendence odporu proti zavedeným klasickým
politickým stranám, z toho zatím rovněž těží Babiš, stále opakující, že on vlastně není politik, ale amatér.
KSČM nepatří k politickému mainstreamu, ale nechuť k politice se svezla i po nás. Jde evidentně o
projev krize současného politického zřízení, která ale vede i k marginalizaci reálně existujících
levicových opozičních hnutí, přejímání vznikajících hnutí či jejich likvidaci a vytváření tzv.
nepolitických subjektů na jedno použití apod.
e) Účinné mechanismy, jimiž by se podařilo zabránit „vykrádání“ programů, prakticky nemáme nebo je
neumíme využít (nyní se tomu nedaří čelit ani ČSSD), snaha vést intenzívní kampaně shora až dolů se
nám příliš nedařila (vyjma částečně témat církevních restitucí a NATO, ale i ty nebyly dotažené do
všech úrovní), na sociálních sítích, kde by to bylo možné, řada našich členů i v době vrcholu volební
kampaně místo důležitých témat oslovujících občany řešila témata, která stranu štěpí a která by měla být
řešena vnitrostranicky, což nahrává médiím k negativní prezentaci KSČM (pokračující posjezdové spory,
diskuse o smlouvách Futury, vzájemné napadání kvůli postojům k minulosti, plošně odmítavý vztah
menšinám, např. k Romům apod.).

Závěry:
1. Výsledky jsou i přes obhájení třetího místa varováním – ztráta 52,7 % mandátů je citelná a znamená
oslabení. Objektivním činitelem byl především vstup hnutí ANO na scénu v čase hospodářské
konjunktury a subjektivním činitelem komunikace s veřejností, schopnost vyhmátnout podstatné postoje
KSČM a výrazně a srozumitelně je prezentovat. Bude nutné lépe se k hnutí ANO vymezit a od
konkurence se oddělit.
2. Objektivním činitelem je – i podle hodnocení KV a OV – také nespokojenost značně širokých vrstev
voličů s realitou systému i strach před některými jeho projevy v podmínkách globalizace, který vede k

živelnému až iracionálnímu hledání celospolečenského východiska, jistot a stability. Z toho plyne
nezájem voličů o dílčí mechanismy a projevy systému (kraje, Senát, zčásti i obce), nedůvěra v tzv.
tradiční politické strany a nevíra v možnost něco zásadního změnit volbami do KZ a Senátu u stále se
zvětšující části voličů jakýmikoli volbami. Zastupitelé KSČM proto nebyli ve volbách hodnoceni podle
své práce a morálky.
3. Z tohoto hlediska bylo chybnou volbou základní volební strategie schválené v roce 2015 vsadit na
dobré výsledky práce zastupitelů dle hesla, že dobrá práce se prodává sama. Lidé nepřidělovali hlasy s
cílem ocenit odvedenou práci, ale s cílem prosadit změnu. Voliči nevidí vazbu mezi prospěšnými kroky
krajů, kde jsme se podíleli na vládě, a chápou je většinou jako samozřejmost, případně je přisuzují
ČSSD, od níž jsme se nedokázali výrazně odlišit.
4. Voliči přes negativní zkušenost s některými uměle vytvořenými subjekty odmítají tradiční politické
strany a díky masivní oficiální propagandě do nich zařazují i KSČM. Důvěřují hnutím, která se
prohlašují za nestranická či regionální. I to je určitý (iracionální) projev odporu proti systému, a proto
nemůžeme počítat s tím, že se tento postoj občanů změní, když se jimi zvolené hnutí zdiskredituje.
Občané si jen vyberou jiný tzv. nestranický subjekt. Tomu neodporuje ani relativní úspěch KDU-ČSL –
její předseda Bělobrádek se navenek staví jako reformátor strany a KDU-ČSL dokáže působit přímo v
obcích, mezi voliči i moderními metodami (včetně dlouhodobého působení prostřednictvím různých
spolků a inciativ).
5. Mnozí naši voliči, členové a sympatizanti, ale i aktivisté a funkcionáři nejsou spokojeni se současnou
úlohou KSČM. Poukazují na nedostatečně komunistický, převážně obranářský styl politiky i rétoriky,
zvláště té, kterou užívají vedoucí funkcionáři v médiích. Většina z nich ale také odmítá plané revoluční
fráze, se kterými nejsou spojeny činy. Chápou, že do nálady voličů proniknou jen v případě, že budou
předkládat jasná a srozumitelná řešení na problémy, se kterými se občané potýkají. Aby KSČM
vyhověla tomuto požadavku, musí posílit kritiku systému a navrhovat kroky vyjadřující systémovou
alternativu.
6. Zaznívá i silné volání po jasném a srozumitelném stanovisku ke globálním problémům (EU,
migrantům a islamismu aj.), v podtextu však zaznívá i tlak na formování nemarxistických,
nekomunistických, nacionalistických, administrativních, euroskeptických či nekriticky rusofilských
řešení. Oprávněný odpor k prokapitalistické politice „pražské kavárny“ leckdy přerůstá ve zcela
nekritickou podporu i některých sporných či nedostatečně uvážených kroků prezidenta Zemana. Mnohdy
toto volání po jasném stanovisku svědčí o tom, že se nám stále nedaří dostat klíčové informace ani k
některým našim členům.
7. Téměř všechny analyzované zprávy volají po velkorysejší mediální politice, razantním vystupování v
médiích a zejména práci na sociálních sítích či po omlazení volitelných míst kandidátek.
8. Proti odporu veřejnosti vůči zavedeným klasickým stranám se lze postavit jen velmi hlasitě (i na efekt)
vyhlášenou novou strategií strany, kterou je třeba velmi dobře promyslet. Toto doporučení bylo
schváleno už v roce 2014 (směrem k IX. sjezdu), ale nebylo realizováno. Tato strategie:
* Musí KSČM prezentovat jako moderní alternativní politickou sílu, která hledí do budoucnosti, je
jistotou pro starší a střední generaci a perspektivou pro mladé lidi (tj. nikoli obrácená k minulému
režimu – z něj přejímá jen to dobré - sociální oblast, rovný přístup ke vzdělání a zdravotní péči, důraz na
zaměstnanecká práva, důraz na práci atd.)
* Musí se prezentovat jako strana, která není prokapitalistická, překonává současný režim, chce, aby o
důležitých věcech rozhodovali sami občané - rozšíření přímé demokracie, podílu občanů na rozhodování,

rozvoj samosprávy – nutno konkrétně rozpracovat, vyvíjet systematický tlak, překonat Okamurovo
skloňování přímé demokracie realizovatelností záměrů
* KSČM by se měla vždy prezentovat jako hlavní zastánce všech lidí, jejichž diskriminaci současný
režim umožňuje – zaměstnanců, seniorů, lidí nemocných, handicapovaných, lidí odíraných lichvou,
samoživitelek i samoživitelů, lidí pečujících o nemocné rodiče či děti atd.
* Musí se prezentovat jako strana, která má čisté ruce – a proto se nebojí zapojit běžné občany do
kontroly veřejných záležitostí – dát konkrétní návrhy, jak by to šlo realizovat; žádné transparentní účty,
ani zveřejňování smluv na webech nezabrání politickému lobbingu, úředníky jakéhokoli kontrolního
orgánu lze koupit atd.
* Nová strategie ale vyžaduje i určitou disciplínu od vlastních členů - skutečnou realizaci kampaně od
vedení a PK až po řadové členy - místo osobních sporů a sdílení hloupostí (či provokací) nutno začít i na
sociálních sítích vést především diskuse o hlavních tématech naší současné politiky
* Oživit ideu permanentních kampaní na prioritní témata s tím, že se musí ctít zásada opakovat při všech
příležitostech, než to vstoupí do povědomí. Jinak nás vymažou ti, co mají větší vliv v médiích a jsou
marketingově obratnější.
Tyto poznatky je nutno využít i při tvorbě programu pro volby do PS PČR a při výběru hlavních témat
kampaně do PS. Výběr hlavních témat musí samozřejmě vycházet i z vývoje aktuální situace. Jasně určit
odpovědnost za přípravu programu – odborné zázemí ÚV KSČM, programová komise, programová
konference až po zasedání ÚV KSČM (dle nezbytného harmonogramu).
9. V manuálu, který bude součástí základní koncepce KSČM k volbám do PS, jmenovitě určit
odpovědnost za jednotlivé kroky při přípravě i realizaci kampaně od vedení strany až po členy ZO –
členů vedení ÚV KSČM, ÚOVŠ, předsedů KV a OV, poslanců, kandidátů, ZO atp.
10. Posoudit případnou pomoc některé profesionální agentury při kampani – ale na základě soutěže, s
tím, že prioritní by mělo být moderní a graficky atraktivní, kreativní, popř. i vtipné ztvárnění hlavních
hesel, zajímavý návrh na pojetí volebního spotu apod., tj. návrh na neotřelé prvky, které zaujmou
překonáním tradičního stylu volební kampaně.
11. Je také bezpodmínečně nutné se vrátit k neplněnému úkolu schválenému v roce 2014 – více pracovat
se sympatizanty a připravovat v předstihu kandidáty i pro obecní volby, aby KSČM neztrácela zázemí v
obcích, bez něhož se neobejde v žádných volbách.
12. Pokud jde o technickou stránku volební kampaně, doporučení směřují k co největší stručnosti textů,
promyšlenosti sloganů, barvitosti a nápaditosti, volbě moderních metod i grafiky, výběru nejlepších
návrhů či nabídek na výrobu soutěží aj. Tato doporučení jsou vesměs využita při přípravě koncepce
kampaně do PS v roce 2017.
Připravil: RSDr. Jaroslav Procházka

INFORMACE POSLANCŮ A ZASTUPITELŮ

Interpelace - obchvat Kroměříže

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, já už
nebudu celý ten problém znovu vysvětlovat, vy ty informace všechny máte, ale už je to zase více jak
čtvrt roku, co jsem se vás naposledy ptala, co se zpoplatněním obchvatu města Kroměříž bude. Chápu,
že máte samozřejmě i jinou práci, ale přesto se vás ptám, co tedy se zpoplatněním obchvatu města
Kroměříž bude? Děkuji.
Ministr dopravy ČR Dan Ťok: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,
v současné době jsou do časového zpoplatnění zahrnuty veškeré úseky dálniční sítě, až na některé
výjimky. Tyto výjimky tvoří velice krátké úseky dálnic nenavazující na ostatní dálniční síť. Dále se
jedná o úseky, které jsou jedinou přístupovou pozemní komunikací, a v neposlední řadě se jedná o
takzvané, my jim říkáme peážní úseky, což jsou úseky dálnic, po nichž jsou vedeny silnice I. třídy, které
časovému zpoplatnění nepodléhají.
Na základě vašeho požadavku a požadavků jiných poslanců či starostů obcí, které jsou postiženy
nadměrnou dopravou, jež by mohla být přesunuta na dnes zpoplatněné pozemní komunikace, aktuálně
prověřujeme celou situaci, zevrubně ji analyzujeme, abychom nalezli vhodné řešení, které bude
koncepční, systémové a v souladu se zájmy občanů a celé ČR. Již nyní vám mohu sdělit, že dálnice D1,
o níž se zmiňujete, v našich úvahách hraje významnou roli a není vyloučeno, že počínaje 1. lednem by
mohl být stav ohledně časového zpoplatnění jiný než dnes. Nicméně všechny analýzy zatím probíhají, a
pokud se k tomuto kroku rozhodneme, tak to bude ve vyhlášce, která určuje cenu dálničních známek.
Chtěl bych tady říct, že ani na rok 2017 nepočítáme s tím, že bychom dálniční známku a její cenu měnili,
a já doufám, že v nejbližší době dokončíme naše analýzy a oznámíme, jestli a které úseky by mohly být
ze zpoplatnění vyjmuty. Já jsem se se situací v Kroměříži byl seznámit osobně, takže jsem celou situaci
viděl. Byl jsem tam bohužel nebo bohudík zrovna v období, kdy nebyla špička, takže průjezd městem
nebyl tak hrozný, ale věřím vám i všem ostatním, kteří mně říkají, že tím, že vlastně - a tady musím
přiznat, že dálnice vede po bývalém obchvatu Kroměříže, tak v podstatě hlavní silnice přes Kroměříž
vede přes jediný most a je jedinou přístupovou cestou z jednoho břehu řeky Moravy na druhý. Chci vás
ubezpečit, že v nejbližší době padne rozhodnutí. Doufám, že jsem vás svojí odpovědí uspokojil. Děkuji.
Poslankyně Marie Pěnčíková: Ono tak nejde ani tolik o to, abyste uspokojoval nějakou svojí odpovědí
mě. Já potřebuji uspokojit občany města Kroměříž, kteří ten problém opravdu vidí jako velice vážný.
Mně opravdu není moc milé vás tady obtěžovat co tři měsíce interpelací na to samé téma, ale vy jste mi
původně řekl, že to závisí na panu ministrovi financí Babišovi, já jsem interpelovala i jej. Ten mi sdělil,
že to je čistě na vašem rozhodnutí, že on je ochotný o tom jednat, takže v podstatě jsem dospěla k
závěru, že jste oba velice ochotní o tom jednat, ale stále se nejedná. Teď jsem se dověděla, že se tedy
jedná, což je výborné, ale já už mám jenom jednu otázku - kdy bude tedy konečný termín, kdy se
dovíme, jestli bude dálnice vyjmuta z poplatku. Děkuji.
Ministr dopravy ČR Dan Ťok: Vážená paní poslankyně Pěnčíková, prostřednictvím paní předsedající,
tím, že jsem říkal, že doufám, že jsem uspokojil svojí odpovědí vás, tak vaším prostřednictvím i občany.
Nejde o to samozřejmě, abychom se tady plácali po ramenou, abych se vyhnul nepříjemnému slovu, ale
jde o to, abychom uspokojili naše občany, a v tom já s vámi souhlasím.
K vaší otázce. Ano, my jsme o tom jednali i s panem Babišem. Samozřejmě je to otázka potom
chybějících investic nebo finančních prostředků. Já jsem přesvědčen, že hledáme řešení, které by bylo
takové, že by mělo na mysli víc než ekonomiku občany naší země a jejich komfort při využívání
pozemních komunikací. Předmětná vyhláška půjde do tří týdnů do meziresortního připomínkového
řízení a tím pádem by to mělo být zcela jasné, v jaké podobě tam půjde. V meziresortním
připomínkovém řízení samozřejmě může dospět ještě k nějakým změnám, ale tam už bude ten proces,
tak jak běží.

Interpelace - sudetoněmecký landsmanšaft
Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, v nedávné době jste se silně opřel do
koaličního kolegy Babiše ohledně jeho, řekněme, necitlivého výroku proneseného v souvislosti s

romským táborem v Letech. Dobře. Ale jak potom vy vysvětlíte veřejnosti, že jste byl historicky prvním
českým ministrem, který se zúčastnil srazu sudetoněmeckého landsmanšaftu, konkrétně v Norimberku?
Podle mého názoru se landsmanšaft i díky takovýmto nezodpovědným iniciativám nenápadně zakořenil
již v roce 2003 v Praze a své aktivity začal přesouvat stále častěji na naše území. Další jeho sraz bude od
zítřka v Plzni. Ale určitě o tom jako předseda Ackermann-Gemeinde, jedné ze tří hlavních součástí
landsmanšaftu, víte. Osobně nejsem nikterak proti česko-německému usmíření. Velká část mé rodiny
ostatně v Německu žije, a dokonce také od konce války. Sudetendeutsche Landsmannschaft je ale podle
mého názoru revanšistickou organizací, skrytě usilující o navrácení oprávněně zkonfiskovaného
majetku. To jako český ministr kultury opravdu chcete? Pomoci zrušit Benešovy dekrety, přepsat
výsledky druhé světové války, ohrozit stávající majetkové poměry v České republice a v neposlední řadě
vystavit pozůstalé po obětech nacistického řádění pocitu marnosti a nespravedlnosti? Podotýkám, že
90 % sudetských Němců bylo členy Henleinovy Sudetendeutsche Partai, která se později rozpustila
v NSDAP, a mnozí podporovali nacismus velice aktivně.
Pane ministře, nemyslíte také, že vaše podpora je pro naši zemi větším zlem, než nevhodná Babišova
suplika o romském táboře v Letech?
Neměl byste spíše hájit zájmy České republiky? A poslední otázka. Mohou se na vás těšit o tomto
víkendu vaši souvěrci ze Sudet v Plzni? Myšleno tedy zase jako na reprezentanta české vlády?
Děkuji vám za pozornost. Za odpověď. Pardon. Za pozornost taky, přirozeně.
Ministr kultury ČR Daniel Herman: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, vážený pane
poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího, děkuji vám za váš dotaz. Mně se velmi líbilo, že
dopoledne, když zde pan premiér odpovídal na interpelaci pana poslance Grebeníčka, co se týká našeho
začlenění do Severoevropské aliance, tak řekl velmi výstižně, že prostě úhly pohledu komunistické
strany a úhly pohledu demokratických politických stran a demokratických politiků jsou opačné a
neslučitelné.
Vy jste tady, pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího, předvedl v podstatě to, co
komunistická ideologie hlásá celou dobu poválečnou. Nakonec komunisté ukázali, jak dokážou velmi
rychle měnit své pozice. Připomenu jenom pakt Ribbentrop-Molotov z 23. srpna 1939, kdy ministr
zahraničí Sovětského svazu a ministr zahraničí Velkoněmecké říše podepsali pakt o neútočení a
spolupráci, díky kterému došlo k rozdělení Evropy a kdy armády komunistického Sovětského svazu
pouhých 14 dní po okupaci Polska nacistickým Německem vtrhly do Polska a napadly tuto krvácející
zemi z východu. Připomenu pouze to, že komunistický Sovětský svaz napadl země Lotyšsko, Estonsko a
Litvu v roce 1940. Tak měla podle komunistické ideologie vypadat Evropa.
Je tedy velmi kuriózní, že vy mě tady napadáte z toho, že nehájím dostatečně zájmy České republiky.
Právě proto, že je hájím a že je hájím proti názorům, které rozdělovaly Evropu železnou oponou, na
jejímž kontě jsou tisíce mrtvých, vážený pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího, proto jsem
navštívil setkání Sudetoněmeckého krajanského sdružení. Musím vás opravit. Nejedná se o žádnou
revanšistickou organizaci. Nevím, do jaké míry jste informován o struktuře tohoto sdružení, ale je to
jakási zastřešující organizace nejrůznějších krajanských spolků, které pocházejí právě z Čech, Moravy a
Slezska, kde žila celá řada několik milionů občanů německého jazyka po několik dlouhých staletí. Ano,
souhlasím s vámi, že velká část sudetoněmeckého obyvatelstva podlehla nacistické ideologii. Ale bylo to
v době před druhou světovou válkou, bylo to v době, kdy ještě neměli zkušenosti s nacismem, čímž to
absolutně neomlouvám. Ale mohu jenom připomenout, že jenom v noci z 15. na 16. března 1939, kdy
nacistická vojska přepadla zbytek, který zbyl z Čech a Moravy, tak dvacet tisíc sudetoněmeckých
antifašistů v Praze, jen v Praze, bylo zatčeno a odvlečeno do koncentračních táborů. Mezi Němci, včetně
Němců z Čech, Moravy a Slezska, byla nemalá řada těch, kteří se skutečně odvážně postavili proti
nacismu. Mohu jmenovat některé především sociálně demokratické politiky - Wenzela Jaksche, Ludvíka
Čecha a další.
To znamená, že nelze generalizovat. Nelze uplatňovat princip kolektivní viny. A to je jádro mého
přístupu. Prostě mezi politickou a etnickou příslušnost nelze dávat rovnítko. Nacistou se nikdo
nenarodil. A tak jako vy jste si tady dovolil trošku zmínit historii své rodiny, já to udělám také.
Pocházím z rodiny, která na svém těle nesla nacistická zvěrstva stejně jako šovinistickou nenávist po
druhé světové válce a komunistická zvěrstva po takzvaném vítězném únoru 1948. Právě proto, že jsem v
podstatě s mateřským mlékem nasával to, co znamenala rasová, třídní i jakákoliv jiná náboženská

nenávist, tak se v podstatě od mládí, od doby, kdy jsem byl toho schopen, snažím o skutečné smíření a
přátelství.
Vy jste zmínil také moje předsednictví ve sdružení Ackermann-Gemeinde, což je česká sesterská
organizace německé křesťansko-demokratické Ackermann-Gemeinde. Ano. Tato organizace vznikla v
roce 1947. Je to nejstarší z těch krajanských organizací a okamžitě se zřekla jakýchkoliv myšlenek
revanšismu, nepřátelství a zloby. Je to organizace, která se desítky let snaží o upřímné přátelství a
smíření. A v rámci sudetoněmeckého krajanského sdružení je takovýchto organizací celá řada. Sociálně
demokratická Seligerova obec nebo Nadace Adalberta Stiftera a další kulturní krajanské organizace. To
znamená, že pokud je nějaká organizace, kterou bych skutečně dokázal označit za revanšistickou pod
střechou Sudetoněmeckého krajanského sdružení, tak je to Witikobund, to je skutečně (upozornění na
čas) organizace, která se hlásí k revizi výsledků druhé světové války, ale je v naprosté izolaci.
Děkuji vám za pozornost.
Poslanec Jiří Valenta: Vážený pane ministře, děkuji vám za odpověď. Samozřejmě ten historický
exkurz... většinu toho, co jste mi tady nastínil, já vím, já to znám. To je, jako kdybych četl wikipedii. Ale
mně jde o to, abyste se jasně teď přihlásil, když už zastupujete do jisté míry českou sesterskou
organizaci Landsmanšaft, abyste se jasně přihlásil k tomu, že jako představitel české vlády jste proti
prolomení Benešových dekretů a že jste i proti tomu, aby došlo k nějakému majetkovému přesunu opět
na stranu sudetských Němců.
Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane poslanče, omlouvám se, máte mít doplňující otázku. Prosím,
ptejte se pana ministra, na co chcete, ale neškolte ho.
Poslanec Jiří Valenta: No to školení jsem zažil před chvilinkou, takže doufám, že budete mít, pane
předsedající, stejný metr jak na pana ministra, tak na mě.
Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano, určitě. On vám odpovídal. Vy teď máte klást otázku.
Poslanec Jiří Valenta: Takže já se zeptám. Pane ministře, neodpověděl jste mi na řadu mých otázek,
pouze jste mi dal historický exkurz, takže já vám položím aspoň tu jednu. Vymezíte se jasně před českou
veřejností proti prolomení Benešových dekretů? A za druhé - přijedete přivítat zítra své souvěrce do
Plzně jako představitel české vlády?
Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Prosím, pane ministře, vaše odpověď.
Ministr kultury ČR Daniel Herman: Děkuji, pane předsedající. Zítra do Plzně nepřijedu, protože máme
zasedání Poslanecké sněmovny, kterého se zúčastním, a v odpoledních hodinách se účastním v
Jáchymově prezentace určité knihy. V sobotu jsem potom v Římě, kde předáváme papeži Františkovi
sochu sv. Anežky Přemyslovny.
Co se týká Benešových dekretů, takzvaných Benešových dekretů, tedy dekretů prezidenta republiky, ty
jsou součástí našeho právního řádu, byly označeny jako vyhaslé, lze je chápat v kontextu doby. Já jsem
přesvědčený, že v kontextu poválečného vývoje lze určité věci pochopit. Nicméně hlavní myšlenka, tedy
myšlenka kolektivní viny na základě etnického principu, je prostě nepřijatelná. Toto opakuji. A je-li
obsažena v Benešových dekretech, tak nic to nemění na tom, že ji pokládám za naprosto nepřijatelnou.
A trestat kohokoli za to, že se narodí příslušníkem nějakého národa, je nepřijatelné. Na rozdíl například
od členů komunistické strany, kteří se nenarodili komunisty, ale museli do komunistické strany vstoupit,
tak lidé se narodili jako Židé, Češi, Němci, Vietnamci, a myslím, že to vůbec nic nevypovídá o kvalitě
jejich života. Děkuji vám.

Interpelace – letecká záchranná služba
Poslanec Stanislav Mackovík: Vážený pane předsedající, páni ministři, dámy a pánové. Na pana ministra
zdravotnictví se obracím s problematikou letecké záchranné služby. My jsme v lednu letošního roku
projednali podmínky zadávacího tendru i na výboru zdravotnictví. Takto to šlo do vlády. Na vládě došlo
k výrazné změně a tendr se celý překopal. Výsledkem toho je, že doposud v České republice létali čtyři
provozovatelé, teď jich bude létat pět, díky čemuž budeme asi ojedinělých fenoménem, protože jsme
jediný stát v Evropské unii, na jehož území bude letecká záchranná služba provozována dvěma

zahraničními provozovateli. Z čehož jeden z těch zahraničních provozovatelů, to je firma ATE ze
Slovenska, má statisticky - a my jsme se na výboru bavili o tom, že nechceme do těch parametrů dávat
čistě jenom tu bezpečnostní stránku, kdy se skutečně něco může stát. Nicméně mezitím uteklo poměrně
hodně vody a došlo k dalším karambolům. Takže ta slovenská firma od roku 1998 do současnosti přišla
o čtyři posádky včetně vrtulníků a pacientů při leteckých katastrofách.
Proč tato firma byla vybrána, když - za prvé - má toto negativní hledisko v rámci bezpečnosti? Proč tato
firma byla vybrána, když jeden z jejích vrtulníků má přijít na stanoviště, ten vrtulník je starší dvaceti let
a nesplňuje kategorii A, což samo o sobě dává předpoklad vzniku letecké nehody nebo katastrofy? Dále
se chci zeptat, jestli už je podepsána nějaká smlouva s některým z provozovatelů a jak to bude se
záchranou s podvěsem od 1. ledna 2017. To znamená záchrany pomocí vrtulníku v nepřístupném terénu
pomocí leteckého vybavení. A poslední otázka. Jak bude sladěn harmonogram zdravotnických částí
posádek s letovou částí posádky a s vrtulníkem? Pokud přijdou 1. ledna na stanici, tak si nemyslím, že
můžou plnohodnotně fungovat. Děkuji.
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček:Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně,
vážení páni poslanci, odpovím to, co odpovědět mohu, protože pan poslanec ví, že výběrové řízení
dosud nebylo uzavřeno. Že je velmi pravděpodobné, a my se to dozvíme během těchto dnů, že jeden ze
soutěžících podal odvolání k Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Do té doby, než úřad odpoví a než
ten tendr bude definitivně rozhodnut, tak některé věci úplně komentovat nemohu, abych nepoškodil
pozici státu.
Nicméně ta situace je taková, že jsme zdědili systém nastavený tak, že tady zajišťují leteckou
záchrannou službu soukromí provozovatelé spolu s těmi státními. Zajišťují ji formou obchodních
kontraktů a ty obchodní kontrakty bohužel k 31.12. letošního roku končí a my jsme byli povinni je
znovu vysoutěžit.
Přiznám se vám, že bych byl velmi rád, kdybychom vůbec nic soutěžit nemuseli, protože to není úplně
jednoduchá situace. Je to tendr za 1,2 mld. korun. Provázejí ho věci, které jsou v těchto tendrech
obvyklé. To znamená, jednotlivé konkurenční firmy proti sobě vypouštějí různé informace a podobně. A
nejsem tím úplně nadšený.
Jenom si ještě dovolím říci, že ve vládě bude teď v nejbližší době projednáván materiál, který by měl
řešit koncepční situaci z hlediska zajištění letecké záchranné služby, na kterém se podílela meziresortní
komise, a v podstatě ten materiál říká, že kromě armády a policie po jedné základně by ty ostatní
základny měl převzít státní provozovatel.
Protože, přiznám se, že z mnoha výtek záchranářů a lidí, kteří spolupracují s tou leteckou záchrannou
službou, cítím nespokojenost s tím, že dochází ke změně. A já tomu rozumím. Protože je to o nějaké
lidské spolupráci. Ti lidé se mnoho let znají, vědí, že situaci v tom regionu mají zmapovanou, vědí, co
od sebe mohou čekat, a teď přijde nějaký tendr a přijde sem někdo úplně jiný a oni budou muset tu
spolupráci nastavovat znovu. Nicméně bohužel toto nám říká zákon o veřejných zakázkách, takto je to
nastaveno a ty základy se prostě musely znovu soutěžit a vyhrál je ten, kdo dal nejnižší nabídku. Tak jak
tady pan poslanec řekl, my jsme se snažili maximálně vyjít vstříc té odborné veřejnosti. Dali jsme nějaký
návrh, nicméně ten tendr schvalovala vláda. Předcházelo mu meziresortní připomínkové řízení a ten
tendr došel k nějakým změnám.
Nicméně součástí toho tendru byla podmínka personálního vybavení, technické vybavení. V té komisi
seděli odborníci na leteckou přepravu, na vrtulníkovou přepravu, kteří konstatovali, že všichni soutěžící
splnili ty podmínky, a já tady rozhodně nemůžu nic zpochybňovat. Má to znovu projednat Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže a ten bude konstatovat, zdali tomu bylo tak, jak tvrdí meziresortní komise,
či nikoliv, jak tvrdí jeden z těch, který přišel o byznys na čtyřech těch základnách. Poté se tedy
rozhodne.

Co se týče té otázky, jak jsme s tím daleko. Ve dvou základnách již byla podepsána smlouva, a nic tedy
nebrání tomu, aby došlo k nějaké kooperaci mezi zdravotnickou záchrannou službou a tím
provozovatelem. Čtyři základny s velkou pravděpodobností, jak se vyjádřil jeden z těch neúspěšných
uchazečů, bude řešit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Pevně věřím, že rozhodne, ať tak, nebo tak,
rychle a okamžitě poté my se přizpůsobíme rozhodnutí úřadu. A věřím, že nic nebude bránit tomu, aby
docházelo ke kooperaci mezi tím provozovatelem letecké záchranné služby a zdravotnickou záchrannou
službou.
Ostatní věci z hlediska bezpečnosti, z hlediska splnění podmínek toho tendru posuzovala komise a já
jako ministr nejsem schopen v tomto případě nějakým způsobem vstupovat do názorů odborníků, kteří
se k tomu vyjádřili.
Poslanec Stanislav Mackovík: Jen doplňující otázka. Padlo tady, že se dvěma provozovateli je
podepsána smlouva. To bylo s těmi státními, nebo s těmi nestátními provozovateli? A pokud tedy, tak s
kým ta smlouva byla podepsána? Děkuji.
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček S těmi státními to tedy není formou smlouvy, ale je to
formou dohody. Tak jak víte, z toho stávajícího rozsahu, kde policie zabezpečovala hlavní město Prahu a
Středočeský kraj a armáda Plzeňský kraj, tak od 1.1. na základě dohody mezi resorty bude armáda
zajišťovat ještě Jihočeský kraj. Tam to zase má nějaké konsekvence, ale myslím, že to bude téma další
interpelace, jestli se nepletu. A policie bude zajišťovat Jihočeský kraj.
Ale firma DSA zvítězila ve dvou tendrech - na kraj Liberecký a teď si nevzpomenu, na který druhý.
Tam, kde se hlásila v těch dvou tendrech, kde dala tedy nejnižší nabídku, tak už byla smlouva
podepsána, tuším tento týden.

Interpelace ve věci nepřizpůsobivých občanů
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji za slovo, paní předsedající. Dovolte mi přednést
interpelaci. Vážený pane premiére, interpeluji vás ve věci problematiky nepřizpůsobivých občanů v
Ústeckém kraji. Je to velice známá situace a pro vás, pane premiére, samozřejmě také, že v Ústeckém
kraji, především v okresech Most, Chomutov, Ústí nad Labem a Děčín, tato problematika eskaluje. Kraj
a již zmíněné okresy neustále čelí příchodu nepřizpůsobivých občanů z celé České republiky, především
ze Středočeského kraje. Není však výjimkou, že se k nám stěhují i občané z členských zemí Evropské
unie, jako je Slovenská republika. Návrat našich občanů z Velké Británie je také realita všedního dne.
Problémy, které tato koncentrace nepřizpůsobivých občanů v jednom regionu přináší, bych vám asi
nemusela připomínat, ale vzhledem k dosavadnímu přístupu legislativních změn a nástrojů, které byly
přijaty, musím. Zvyšující se kriminalita, nárůst hluku, špatné hygienické podmínky, narušování
veřejného pořádku, intolerance, dodržování nočního klidu, vymezení se vůči jiné skupině a především
nulové pracovní návyky. Obce a města nemají jakýkoliv nástroj, aby zamezily novému přílivu těchto
občanů. Na vedení obcí a měst se neustále valí petice, stížnosti a prosby, které žádají o zásadní krok, aby
se situace řádně žijících občanů nedostávala na hranici slušného soužití s občany. Obce i města vydávají
vyhlášky za vyhláškou, snaží se dělat co mohou, ale zásadní legislativní nástroje nejsou a bohužel ani
zatím nepřicházejí.
Vážený pane premiére, náš kraj a jeho regiony nejsou odpadní žumpou, jak nás mnohá média označují.
Máme krásný kraj, plný krásné přírody, průmysl s dlouhodobou tradicí a chytré a schopné občany. Moje
otázka tedy zní: Jak chcete být nápomocen v zamezení další eskalace této problematiky a jaké
legislativní kroky byste podpořil, aby města a obce nebo kraj měly schopné nástroje k zásadní změně
této situace? Děkuji za odpověď.

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Přeju hezké odpoledne, vážené poslankyně, vážení
poslanci. Dovolte mi ještě jenom na úvod, protože jsem si všiml, že dopoledne zde byla diskuse, která se
týkala omluvené neúčasti některých členů vlády na odpoledním jednání, chtěl bych jenom říci, že jsem
se spolu s několika dalšími členy vlády účastnil finanční konference Svazu měst a obcí, která se koná
pravidelně každý rok, a bohužel na tu konferenci jsme byli pozváni i s dalšími členy vlády právě dnes
dopoledne. Začínali jsme v půl desáté a to byl důvod, proč jsem se dnes na jednání Poslanecké
sněmovny dopoledne omluvil a proč se omluvilo také několik dalších členů vlády, kteří se zúčastnili této
finanční konference Svazu měst a obcí.
Chci poděkovat paní poslankyni za to, že otevřela toto téma, protože je to věc, která, musím říci, je
problémem nejenom Ústeckého kraje. Já bych chtěl ujistit jak paní poslankyni, tak i občany Ústeckého
kraje, že rozhodně není cílem vlády tohle ignorovat a jakýmkoliv způsobem opomíjet. Já se hned
dostanu k tomu, co konkrétně je možné udělat, nebo co konkrétně se snažíme už teď činit. Budu mluvit
o Agentuře pro sociální začleňování, ale rád bych se zmínil o tom hlavním problému, který já tam
dneska vidím.
Jedním ze silných motivů pro vnitřní migraci nízkopříjmových osob v rámci České republiky je možnost
nalezení levného bydlení. Na tento fakt se vlastně soustřeďují dnes spekulanti s nemovitostmi. Kupují
levné byty v cenově méně atraktivních částech republiky, což se týká silně některých regionů Ústecka,
ty byty pronajímají za nadhodnocené nájemné nízkopříjmovým zájemcům a obyvatelé bytů, nájemníci,
získávají od úřadů práce dávky na bydlení, doplatek a příspěvek na bydlení, předávají jej majiteli bytu,
který jej celý konzumuje a už z něj potom nehradí příspěvky, které se týkají třeba plateb do fondu oprav
nebo plateb za služby. Na takovýchto bytech potom v rámci tohoto zvláštního podnikatelského modelu
vzniká dluh, který pak zatěžuje celý dům, to znamená, zatěžuje celé společenství vlastníků jednotek
nebo zatěžuje družstvo.
Kromě těch dluhů, které tady jsou, vznikají ještě další problémy. Máme tam problém výskytu
obtěžujícího hmyzu, hlodavců, zápachu a plísní. Přelidnění bytů a jejich nevyhovující stavebně
technický a hygienický stav. Je tam, jak už jsem zmínil, nadhodnocené nájemné, které neodráží místní
zvyklosti, a samozřejmě dochází k záměrnému zanedbávání údržby bytů na straně majitelů. V zásadě
majitelé nechávají ty byty vybydlovat.
Agentura pro sociální začleňování, příslušný úsek na Úřadu vlády, zpracovala materiál pro jednání
vlády, který vychází přesně z těchto problémů, které jsem zmínil a které byly identifikovány obcemi,
bytovými družstvy a společenstvími vlastníků jednotek, ale také nestátními neziskovými organizacemi.
Vláda v červenci letošního roku tento materiál projednala, dohodli jsme se a schválili jsme úkoly pro
příslušná ministerstva, pro Ministerstvo práce, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo
zdravotnictví, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo vnitra, aby předložila konkrétní návrhy na
řešení těchto věcí, které jsem tady teď popisoval a které samozřejmě lidem dramaticky ztrpčují život. Jde
teď o to, aby se ty věci dotáhly do konce.
Chci vás informovat, že zrovna dnes jedná na Úřadu vlády meziresortní skupina, která výsledné řešení
návrhů ministerstev sumarizuje, to znamená, na základě tohoto materiálu se připravují konkrétní návrhy
změn a jsme dohodnuti, že do konce listopadu dostane vláda na stůl informaci, jak se dál bude
postupovat.
Obdobný materiál také předložilo Ministerstvo práce, které se zaměřilo na oblast poskytování dávek na
bydlení. V současné době Agentura pro sociální začleňování, MPSV postupují ve spolupráci s
ministerstvy, která jsem tady vyjmenoval, a snaží se navrhnout konkrétní postupy. Pokud tam budou
změny zákonů, tak se pokusíme ještě ve zbytku volebního období návrhy připravit. Možná už je
nestihneme protlačit Parlamentem, ale aspoň tady budou k dispozici pro příští vládu.
Chtěl jsem v čase, který je omezený, zmínit alespoň ten problém, který se týká bydlení a který je,
myslím, hodně naléhavý. Jinak chci připomenout fakt - teď jde o to, že máme šanci využít finanční

prostředky na to, abychom v těch lokalitách, které jsou nejvíce problematické v Ústeckém kraji, zlepšili
situaci. Je to takzvaný koordinovaný přístup. V Ústeckém kraji jsou to lokality první až čtvrté vlny.
Jedná se o Dubí, Kadaň, Obrnice, Roudnice, Štětí, Litvínov, Klášterec nad Ohří, Vejprty, Děčín,
Chomutov, Most, Postoloprty a Varnsdorf. To znamená, že sociálně vyloučené lokality v těchto městech
budou zapojeny do koordinovaného přístupu a budeme se snažit využít evropské peníze na to, aby se
tam situace zlepšila.
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji zase za slovo. Musím říct, že pan premiér tady opravdu
řekl širokou problematiku a řekl i ty důvody, nebo ten dopad, který to má. Já bych možná jenom řekla v
rámci Agentury pro sociální začleňování. Víte, město Most s ní začalo spolupráci a víte, jak to dopadlo.
Řeknu jenom stručně. Vlastně závěr je, že ty problémy si způsobují sami občané v těch domech a že asi
není co až tak zlepšovat. To bych jenom řekla směrem k té Agentuře pro sociální začleňování.
Ty nízké ceny bytů. To samozřejmě víme. To je prostě problém. Lidé nám odcházejí, máme rozprodaný
bytový fond, takže to s tím všechno souvisí. Vidím tady taky samozřejmě problém v sytému dávek
hmotné nouze. Bohužel, když jsem apelovala na paní ministryni Marksovou, aby se nezabývala jenom
doplatkem na ubytovny, bylo mi řečeno, že doplatek na standardní ubytování není v plánu dne. Asi tak
bych to řekla.
A mám obavy, jak jste tady nastínil ty kroky, že do konce volebního období je na to velice krátká doba a
ty legislativní kroky se nestihnou přijmout.
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Víte, myslím, že nejdůležitější je, aby obce a města na to
nezůstaly samy, aby na to nezůstaly samy samosprávy, nebo výbory těch společenství vlastníků. Proto
jsem tady zmínil v závěru své minulé odpovědi ten koordinovaný přístup, který by tady měl být zvolen.
Jde o to, aby tady docházelo ke spolupráci všech, kteří mají zájem na tom, aby se situace v těch
jednotlivých lokalitách zlepšila.
Chci také říci, že v operačních programech, kde máme peníze z Evropské unie, ať už je to operační
program Zaměstnanost, nebo operační program, který má Ministerstvo školství, jsou vyčleněny
prostředky, ze kterých je možné hradit aktivity právě v těchto sociálně vyloučených lokalitách. Už jsou
vypisovány první výzvy. Třeba v případě operačního programu Zaměstnanost byla vyhlášena výzva 26
ve výši 579 mil. korun a výzva 42 s alokací 724 mil. korun.
To, co pokládám za důležité je, že vláda se tím zabývala. Schválili jsme strategii pro boj proti
sociálnímu vyloučení v letech 2016 až 2020, což byla podmínka právě pro to, abychom mohli využít
evropské fondy. A jenom chci říci, že ta strategie se skutečně zaměřuje na širokou oblast věcí. To
znamená na zdraví, zaměstnanost, vzdělávání, ale také na zadlužení, na otázku bydlení, bezpečnosti a na
koncepční řešení sociálního vyloučení a analytickou činnost.
Jak jsem zde zmínil, jsou tady prostě lokality, s kterými dneska agentura spolupracuje. Je to celkem 41
lokalit v Ústeckém kraji, což podle mého názoru vytváří dobré předpoklady pro to, aby se situace v
těchto lokalitách zlepšila. Nicméně chci jenom připomenout, že tyhle programy samy o sobě to
nezachrání. Jsem přesvědčený o tom, že musíme dosáhnout legislativních změn právě v těch oblastech,
které jsem zmiňoval a které ztrpčují situaci lidem v oblasti bydlení. Tam se to podle mého názoru bez
změn zákonů neobejde.

Interpelace – objektivita zpravodajství ČT
Poslanec Leo Luzar: Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane předsedo vlády, při tomto mikrofonu
bych mohl hovořit o objektivitě České televize dlouze. Jsem znám kritikou České televize v rámci
vysílání k situaci mezinárodní i místní. Nebudu zde zmiňovat Ukrajinu, nebudu zmiňovat další
záležitosti, ale zastavím se nad situací, kterou mně nikdo nemůže podezřívat, že bych byl kritický vůči
České televizi. Zmíním se o právě proběhlých prezidentských volbách v Americe.
To, co předvedla Česká televize svým jednostranným zaměřeným vysíláním, zcela mimo jakoukoli
objektivitu a připouštění jiných názorů, s výběrem hostů, kteří byli ve studiu a všichni svorně fandili
pouze jedné straně, jasně ukázalo, jaká objektivita v ČT doposud je a co můžeme od ČT do budoucna
očekávat. Prostě jednostranné přebírání zpravodajství, které se určité skupině momentálně ovládající ČT
hodí. A tak, jak chce působit na veřejnost vcelku jednostranným směrem, je zcela zřejmé z tohoto
vysílání. A myslím si, že ať zprava, nebo zleva tyto názory na to, co proběhlo v současných
prezidentských volbách ve Spojených státech a informování ČT o nich, mi dá za pravdu.
Ptám se tedy, pane premiére, nenastal již čas, aby Parlament převzal zodpovědnost, a ne prostřednictvím
Rady ČT, ale napřímo fungoval jako dozorový orgán této televize? Děkuji za odpověď.
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Vážené poslankyně,
vážení poslanci, samozřejmě teď nechci hodnotit konkrétní vysílání ČT, jenom chci obecně poznamenat,
že když se dělaly výzkumy veřejného mínění v Evropě o tom, koho by lidé v Evropě volili za
amerického prezidenta, což samo o sobě je absurdní otázka, protože taková situace nikdy nenastane,
pokud se ten člověk nestane americkým občanem z nějakého důvodu, tak ve všech těch výzkumech v
Evropě výrazně vítězila Hillary Clintonová. A je možné, že ta obecně rozšířená podpora, která u
veřejnosti byla tímto směrem zaměřena, se samozřejmě mohla promítnout i do způsobu, jakým o těchto
volbách někteří redaktoři veřejnoprávních médií informovali. Nicméně chci jenom připomenout - a je to
zvláštní situace hovořit o tom v rámci interpelací na předsedu vlády, protože vláda nemá vůči České
televizi žádné speciální pravomoci. To znamená vláda jako taková v rámci svých kompetencí nemůže do
toho chodu zasahovat, což si myslím, že je ale dobře.
A druhá věc je, jak k tomu bude přistupovat Poslanecká sněmovna. A ta má možnost sankcí v podobě
schvalování či neschvalování zpráv o činnosti České televize nebo Rady České televize. Takže já chci
připomenout to, že Poslanecká sněmovna na rozdíl od vlády má v ruce nástroj, jakým může pracovat ve
vztahu vyjadřování názorů k tomu, jak fungují veřejnoprávní média. A je tady také kompetence, kterou
má Poslanecká sněmovna, to znamená volit členy příslušných mediálních rad. Pokud jde o to, zda
zprostředkovaně, či přímo, domnívám se, že tady v minulosti existoval odlišný model, kdy nominanty do
rad navrhovaly přímo jednotlivé poslanecké kluby. Pak ten model byl změněn. Tyto nominanty navrhují
jednotlivé organizace a kluby se vyjadřují k jejich podpoře či nepodpoře v rámci voleb tady na půdě
Poslanecké sněmovny. Těžko říct, který ten systém je lepší z pohledu respektování vyváženého,
objektivního vysílání televize a té role, kterou by jako určitý garant tady měla hrát Rada České televize,
eventuálně Rada Českého rozhlasu a Poslanecká sněmovna.
Co bych doporučil, tak možná intenzivnější diskusi na půdě příslušných orgánů Poslanecké sněmovny se
členy rad, kteří jsou voleni Poslaneckou sněmovnou do České televize. Myslím, že tahle intenzivnější
diskuse nemůže být vnímána jako snaha o ovlivňování fungování České televize. Prostě i rady mají
omezené pravomoci, které mohou používat. Nicméně komunikace s těmi členy rad a vyjadřování názorů
členů Poslanecké sněmovny určitě může přispět k tomu, aby se tito lidé nepohybovali v nějakém vakuu,
aby neměli informace jenom z jedné strany, nebo jenom informace od managementu veřejnoprávních
médií, ale aby také slyšeli vaše názory a zprostředkovaně také názory voličů.
Poslanec Leo Luzar: Jenom v krátkosti. Pane premiére, samozřejmě jsem se na vás obracel jako na
vrcholného představitele jedné z nejsilnějších politických stran v České republice. Ten problém s

objektivním zpravodajstvím se týká nás všech. Procházíme testem demokracie, testem voleb. A
samozřejmě jsme zodpovědní svým voličům. A veřejnoprávní média mají být odrazem voličů a voličské
vůle a mají dávat také prostor všem názorům, které zaznívají, všem relevantním názorům. Proto jsem si
úmyslně vybral právě americké prezidentské volby, které se nás přímo nedotýkají a jsou možným
zrcadlem práce České televize. Bohužel rada v tom složení a tak, jak je vybírána a doporučována,
dneska spíše, dovolte mi ten výraz, zobe z ruky managementu České televize a neodpovídá tomu, jak by
měla fungovat. Děkuji.
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já to možná využiji k tomu, abych trošku porovnal
situaci v Americe a u nás, protože si myslím, že je dobře, že máme veřejnoprávní média, protože se dost
dobře nemůže stát, aby třeba veřejnoprávní média občanům doporučovala, koho mají třeba volit za
prezidenta republiky. Když jsem si všiml té mediální reality, která byla v Americe před volbami, tak se
tam řada médií nezdržela, nedokázala se zdržet v politickém zápase a nakonec otevřeně doporučovala
lidem, koho mají volit v amerických volbách. Takže jsem rád, že máme veřejnoprávní média. Je to
prostě důležitá věc pro nějakou férovou politickou hru. Je důležité, aby ta veřejnoprávní média byla
neutrální, aby poskytovala vyvážené přesné informace pro občany, byla neutrální v politickém zápase,
ne ve vztahu k pravdě. Samozřejmě musí informovat pravdivě s ohledem na objektivitu, ale neměla by
se pouštět přímo do politického zápasu a nedej bože někomu konkrétnímu stranit nebo někoho
konkrétního doporučovat.
Připravila: Ing. Marie Pěnčíková

Adventní čas

Rok se s rokem sešel a máme tu opět čas adventní, potažmo vánoční. Na náměstích se rozsvěcejí
vánoční stromečky pro tuto příležitosti pokácené. Začínají vánoční trhy s nabídkou toho
nejrozmanitějšího zboží. Pro nás hospodyňky je to krom jiného spousta nákupů, běhání, pečení a vaření
také přemýšlení, čím potěšíme své blízké.
Ruku v ruce s touto krásnou idylou přicházejí i věci, které nás dokáží nepříjemně překvapit, zaskočit
nebo dokonce celý tento krásný čas úplně zničit.
Mám na mysli samozřejmě krádeže páchané na nás občanech.
Dovolte mi tedy, upozornit Vás na možnosti krádeží jak v supermarketech, tak na vánočních trzích
konaných v této souvislosti. Dbejte na to, ať máte peníze či platební karty uschovány pokud možno
blízko těla tak, aby jste cítili, kdyby se někdo pokusil Vám je vzít. Většinou se zloděje nepodaří chytit a
zbudou jen oči pro pláč. Kabelky nenechávejte v nákupních košících bez dozoru. Velmi často se s tímto
nešvarem potkávám v praxi. Policisté opravdu nemohou být všude, byť by rádi pomohli.
Mnoho pro sebe můžete udělat sami. Nedejme tedy šanci zlodějů a různým chmatákům.

Dovolte mi tedy popřát Vám všem klidný a pohodový advent, Vánoce šťastné, prožité s těmi nejbližšími
a v Novém roce hlavně mnoho zdraví a naplnění životních tužeb a očekávání.

Ing. Eva Badinková
zastupitelka ZZK

NAPSALI JSTE NÁM

Má být církev bohatá nebo chudá?

V době voleb jsem byla členkou volební komise v Kroměříži na Barbořině. V této lokalitě se nachází
klášter s řádovými sestrami a jejich účast u voleb je vždy téměř stoprocentní. Na každé volby nám
donesou nějakou maličkost,např.svatý obrázek. Letos v říjnu nám přinesly asi 10 časopisů s názvem
Milujte se. Ve volné chvíli jsem se do jednoho z nich začetla a nedá mi to, než abych se s vámi podělila
o nový poznatek a sice, jestli má být církev bohatá nebo chudá. Jeden mladý kněz studující v Krakově v
Polsku, popisuje zážitek, který měl při účasti na evangelizačním koncertě "Nech se pozvednout", který
se konal v Bazilice v Krakově. Bazilika byla plná mladých lidí, hrála kapela a uprostřed koncertu náhle
vešel kněz s monstrancí. Zlato se blýskalo od reflektorů a podařilo se vytvořit ohromující atmosféru. V
té chvíli si kněz představil,jak Bůh přebývá v nebi. Tisíce andělů zpívají před Bohem, sedícím na trůnu
ze zlata a drahokamů. V tu chvíli se mu na rty vydrala slova: "Bože,kdo jsem já před Tebou? Ty jsi
veliký a dokonalý...a já obyčejný, nevýrazný člověk, syn obyčejných lidí z vesnice..."Kněz došel k
názoru, že když zlato a pompa vedou k takovým výsledkům, to znamená, když pomáhají uvědomit si
velikost Boha a v kontrastu s ním nevýraznou hodnotu člověka, vyplatí se do nich investovat. Protože
ony pomáhají uvědomit si, kým vlastně Bůh je. A je to velká věc, když se člověk stane pokorným.
Církev je ochotna pomáhat chudým, ale v církvi musí být určitá rovnováha. Kdyby tu byla církev pouze
pro pomoc chudým, bylo by to špatně. Církev je tu primárně proto, aby pomáhala lidem žít dobře svůj
vztah s Bohem. A všechno, co pomáhá tomuto cíli, je dobré. Takže církev musí být bohatá proto,
abychom si uvědomili malost svého bytí. Vida,jak si církev dovede zdůvodnit svoji hamižnost po
penězích a majetku.
Jiřina Procházková

Jeden zbytečný úřad navíc

Už dva měsíce platí zákon, který stanoví, že na hospodaření politických stran a hnutí má dohlížet nový
Úřad. Opravdu Úřad s velkým Ú a s velkými pravomocemi. Dosavadní praxi, kdy výroční finanční
zprávy každoročně kontrolovali členové kontrolního výboru Sněmovny v rámci svého mandátu, nahradí
úřad postavený mimo ústavní systém, ale s pravomocemi dohledu nad všemi stranami a hnutími. A my
všichni to zaplatíme celkem asi 20 miliony za rok (podle důvodové zprávy k zákonu). Bohužel to vůbec
není jisté, protože vláda na příští rok předložila rozpočet úřadu s výdaji 0 Kč, takže kolik bude skutečně
stát, neví nikdo. Od 1. ledna 2017 má už úřad fungovat, ale prozatím vůbec není jasné, kdo ho povede.
Vedení musí zvolit Senát z návrhů několika institucí a prozatím nebyl ani nastartován proces volby, zato
budovu prý už má v Brně vybranou. A když dostanete od úřadu pokutu až do výše 2 miliony korun
(třeba neuvedete v platebním příkaze účel transakce), obracejte se na vládní koalici, poslanci KSČM pro
tento zákon nehlasovali.

RNDr.Vladimír Koníček
poslanec PSP ČR

Vstříc roku 2017

K novému roku jenom skromné přání,
ne úplné zdraví, alespoň pookřání,
srdíčko nabité láskou, co stále klape
a pohodlné botky, v nichž se dobře šlape.
Svět se změnil za sto let od výstřelu z Aurory,
měl by však respektovat úctu k životu a více pokory.

Stanislav Valkoun - Holešov

Hanobení prezidenta

Jak jste jistě zaregistrovali v médiích, byl předložen zákon o tzv. hanobení prezidenta, který vyvolává
opravdu velké diskuse ve společnosti. Ano, i já jsem jedna z těch šedesátitří poslanců, kteří tuto novelu
připodepsali a jsem také z těch, která svůj podpis nestáhne.
Institut prezidenta považuji za něco natolik důležitého, že by tuto ochranu měl požívat, stejně jako
např.soudci, ať je prezidentem Miloš Zeman nebo třeba Michal Horáček. To, že někteří spojují tento náš

krok právě se současným prezidentem je docela úsměvné, neboť než tato novela projde nutným
legislativním kolečkem, budou už prezidentské volby minimálně za dveřmi. Pravdou ovšem je, že
impulsem k podání tohoto návrhu, tou poslední kapkou, která nás utvrdila v tom, že tento návrh je nutný,
byly události kolem oslav 28.října. Společnost patrně ještě nedospěla do fáze „obyčejné lidské
slušnosti“. 28.října tohoto roku jsem měla tu čest zúčastnit se oslav na Pražském hradě. V době, kdy
jsme na hrad šli, už zde byli „pokojní oslavující, kteří se sem přemístili ze Staroměstského náměstí“.
Tito lidé, kteří přišli v klidu a pokoře uctít státní svátek, jak bylo v médiích prezentováno, vypouštěli ze
svých úst slova, u kterých by člověk zacpával dětem uši. A co teprve, kdyby to byla demonstrace. Kam
až by byli schopni zajít? Po projití této pomyslné „uličky hanby“ jak ji vnímali oni, ne já, mi opravdu
došlo, že ve společnosti je cosi špatně. I proto jsem tuto novelu připodepsala. A reakce, které
následovaly, mě utvrdili v tom, že je opravdu potřeba. Uvedu citace jen některých emailů, které nám,
předkladatelům, chodí. Cituji:
„Vážená politická galerko,
je neuvěřitelné co si to vůbec dovolujete předkládat za zákon ? Jako kdyby naše zem neměla problémů
dost jiných a daleko závažnějších. Jestli má prezident republiky mozek, tak tenhle komunistický manýr
neschválí. A já věřím, že prezident republiky pan Zeman mozek má. Domnívám se a jsem moc ráda, že
jste se krásně odkryli i vy, co jste ještě nedávno vypadali, že máte selský mozek. Narodila se, vlastně
hlupáci zplodili, novou politickou stranu: ČSSD - ANO. Voliči si bezesporu budou Vaše kroky
pamatovat. Přeji Vám nemnoho dobrého, ale velká křídla rozhodně, blíží se 400 výročí
DEFENESTRACE.
Nepřátelsky a s velkou neúctou k Vám všem.“

„Pane poslanče/paní poslankyně,
návrhem zavedení trestání "urážky hlavy státu" jste se zařadila/a po bok komunistického fízla Zdeňka
Ondráčka, který před listopadem 1989 občany požadující demokracii mlátil pendrekem. Vracíte nás
zpátky do totality. Proto si vás nejen že nevážím, ale hluboce vámi pohrdám.“

„Rok basy za urážku hlavy státu? Co bude dál? Kam až chcete zajít, vy bolševická lidská břečko?“
„Vážení.
Současného prezidenta jsem nevolil, ale i tak mám respekt k jeho úřadu. Z toho co občas dělá mi stávají
vlasy na hlavě, ale co už. Nikdo nevíme, jak dopadneme na stáří. No, ale teď k tomu Vašemu podpisu
pod návrh toho nového paragrafu o hanobení presidenta. Většina z Vás tady na této naší krásné zemi už
stejně dlouho nebude, takže proč se rozčilovat, když todle boleševické myšlení snad zmizne spolu s
Váma. Takže asi tak. A přiznám se, že už se na to těším. Trocha problém je, že od dob bolševika se nám
prodlužuje doba dožití, ale tak už to je, něco za něco.
Poslanců a poslankyním za KSČM se omlouvám, že je otravuju tímto majlem, protože na Vás se snad
ani nezlobím, neb Vás lidi volí, aby se to bolševické peklo vrátilo.“
Vybrala jsem ty slušnější...obrázek už si udělejte sami....
Ing. Marie Pěnčíková
poslankyně PSP ČR

První krajské zastupitelstvo Zlínského kraje

Od voleb do Senátu ČR a krajského zastupitelstva Zlínského kraje uplynul již nějaký ten pátek. Volba
občanů vygenerovala nejen novou senátorku, ale také ty, kteří budou spolurozhodovat o dění ve
Zlínském kraji. A protože je potřeba pracovat, konalo se 2. 11. 2016 první krajské zastupitelstvo
Zlínského kraje. Naši stranu prezentuje jedna žena a tři muži. Jmenovitě jde o Ing.Evu Badinkovu,
Ing.Ivana Mařáka, Ing.Vítězslava Lapčíka a Ing. Jaroslava Kučeru.
První setkání všech zastupitelů bylo ve znamení nervozity, u některých poznávání nového či předávání
kanceláří a funkcí. Samozřejmě v kuloárech se také jednalo o přerozdělení křesel a postů. A jak všichni
víme, vítězství ve volbách si zabezpečili představitelé KDU-ČSL. Nebylo tedy pochyb o tom, kdo se
stane hejtmanem. Zástupci stran, kteří se dostali do zastupitelstva, složili v úvodu jednání slib. Potom již
následoval krok nejočekávanější a to volba hejtmana. Dle předpokladu byl pobčtem 31 hlasů z možných
45 zvolen hejtmanem p. Jiří Čunek. Konaly se také volby do jednotlivých výborů. Výborů je celkem
dvanáct a každý má jedenáct členů. Zástupci KSČM budou pracovat v každém z nich.
Další krajské zastupitelstvo se bude konat 19. 12. 2016 a měl by se schvalovat rozpočet kraje. Velmi
důležité pro občany Zlínského kraje.

Na prvním jednání zastupitelstva byly ustanoveny také výbory zastupitelstva. V každém z nich získala
naše strana jedno místo, což bylo maximum, které nám byly strany koalice ochotni dát. Níže uvádím
jednotlivé výbory, včetně našich zástupců v nich:

1. Výbor finanční - Ing. Vítězslav Lapčík
2. Výbor kontrolní - Ing. Eva Badinková
3. Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost - Ing. Kateřina Srncová
4. Výbor pro cestovní ruch - Ing. Marie Pěnčíková
5. Výbor pro dopravu - Ing. Jaroslav Kučera
6. Výbor pro kulturu a památky - Mgr. Věra Lovecká
7. Výbor pro nevládní organizace a neziskový sektor - Bc. Michal Kostka
8. Výbor sociální - JUDr. Josef Čejka
9. Výbor pro strategický rozvoj a investice - Ing. Pavel Kroča
10. Výbor pro územní plánování, zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova - Ing. Ivan Mařák
11. Výbor pro vnější vztahy - Pavlína Procházková
12. Výbor zdravotní - Anna Foltýnová

Ing. Eva Badinková
zastupitelka ZZK

Kauza Brady

8.listopadu tohoto roku vyšel v Týdeníku Kroměřížska článek pod názvem Chceme být svobodní, ale
svobody si moc nevážíme. Autorkou je paní Radka Skácelová. Její články čtu vcelku ráda, i když jinak
sci-fi nepatří k mým oblíbeným žánrům. To, že je neobjektivní, je vesměs známo. Přesto jsem si říkala,
že ve své antikomunistické zaujatosti drží alespoň nějakou „úroveň“. „Státní svátky by měly sloužit k
připomenutí významných dnů, historických mezníků našich dějin. Jedním takovým je osamostatnění
tehdejšího Československa od Rakouska-Uherska. Doba prezidenta T.G.Masaryka byla mimořádná tím,
že Češi se dostali z područí jiného státu a mohli začít budovat svůj vlastní stát bez ohledu na potřeby
někoho většího a silnějšího.“ ...toť citace z úvodu tohoto článku. Jak slibný začátek. Naivně jsem si v tu
chvíli pomyslela, že toto je opravdu důstojné připomenutí našeho významného dne, který si tuto úctu
bezesporu zaslouží. Již po pár dalších větách jsem pochopila, že jsem se mýlila. Kauza Brady prostě
hýbe duší i paní Skácelové. To, že v článku shrnula jen zkreslená fakta o celé záležitosti tak, aby z toho
jako nejhorší vyšel pan prezident, považuji za opravdový novinářský poklesek, který se ale zrovna od
zmiňované dámy dá očekávat. Mě na celé této záležitosti mrzí jedna věc, a to, že pro tuto politickou hru
využili jednoho starého člověk, který za nic nemohl a v životě už si vytrpěl mnohé. Tím víc, že ho
tomuto tlaku a této špíně vystavil jeho vlastní synovec, aby si hrál své špinavé politické hry!

Ing.Marie Pěnčíková

KOMISE MLÁDEŽE

Jak je to vlastně s komisí mládeže?
Komise mládeže při OV KSČM Kroměříž se tento rok sešla jen několikrát, protože i členové komise
mládeže jsou poměrně časově vytíženi. Řešily se hlavně otázky související s organizací předvolební
kampaně, protože to bylo pro letošní rok zásadní téma. Organizačně se však podařilo ustanovit také
okresní komisi mládeže. Naši mladí komunisté se zapojují do různých akcí. Ať už je to pomoc
Levicovému klubu žen při plánování MDŽ a dalších podobných akcích nebo pomoc právě při volební
kampani. Jelikož v našem volebním obvodě probíhaly i volby do senátu, podpořili jsme značnou měrou i
naši kandidátku s. Evu Badinkovou. Spolu s ní jsme zorganizovali např. úklid lesa při příležitosti Dne
země. Dále se snažíme hledat nové členy. Organizujeme různé volnočasové aktivity. Snažíme se scházet
se spolu i mimo jednání komise, abychom se zžili jako kolektiv. Doufám, že i v dalším roce se nám bude

dařit, ať již na našich jednáních, tak i mimo ně a že spolu vymyslíme další programy, abychom k nám
přibrali více mladých lidí, kteří se zajímají o politiku KSČM.

Jaroslava Ovečková
předsedkyně KM OV KSČM

LEVICOVÝ KLUB ŽEN

Pryč z NATO a jak na to??
V pondělí 7. listopadu jsme na OV KSČM Kroměříž měli besedu s pplk. v. z. Mudr. Markem Obrtelem.
Na úvod jsme si vyslechli něco ze života závodního vojenského lékaře, ale především to, proč se vlastně
začal věnovat politice. Podle něj je potřeba se nějak přičinit, abychom pokud bude nejhůře zvládli čelit i
velkým hrozbám. Především se mu nelíbí politika NATO, protože co je psáno nemusí být vždy pravda.
Pokud by se totiž NATO řídilo podle článku 1, Severoatlantické dohody, kde je psáno:
„Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě Spojených národů, urovnávat veškeré mezinárodní
spory, v nichž mohou být zapleteny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír,
bezpečnost a spravedlnost a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly
jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli Spojených národů.“
tak bychom nebyli tam, kde jsme teď. Probírali jsme cíle NATO, kde se mi líbila jedna věta. A to tato:
„Cílem NATO je udržet Ameriku v Evropě, Rusko mimo Západní Evropu a Německo při zemi.“
Dále nám pan Obrtel vyprávěl něco z historie NATO a o článku č.5. NATO je nástroj pro zastírání viny
jednoho národa v páchání mezinárodních zločinů. Bohužel se jedná o princip kolektivní viny. Tz. pokud
bude potrestán jeden národ společnosti NATO, budou potrestáni všechny národy, které sem patří.
Bohužel pro nás NATO utrácí 70% celosvětových armádních výdajů.
Tato beseda se mi velice líbila. Byly zodpovězeny všechny dotazy a přednáška byla velice zajímavá.
Myslím si, že pro mnoho z nás byla i přínosná.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Blahopřejeme všem našim členům - jubilantům





Říjen:
- Tillerová Jarmila
- Hubáčková Terezie
- Staňková Ludmila
- Hyčka Bedřich
- Dvořák Karel
- Milerová Jindra
- Staša Alois
- Sukop Jan
- Slavíková Anna
- Hřeben Štaudnerová Ludmila
- Žampach Břetislav

94
92
91
89
88
80
80
75
65
65
60

Bystřice p/H
Chropyně
Holešov 08
Kroměříž 31
Kvasice
Kroměříž 23
Podhr. Lhota
Koryčany
Kroměříž 07
Holešov 19
Koryčany

Listopad:
- Šindelek Bohumil

90

Holešov 05



Čuba Jiří
Kotasová Olga
Lapáčková Ladislava
Kočí Jan
Tiefenbacher Bohuslav
Valenta Bohumil
Manová Milada
Pospíšil Lubomír
Kovaříková Anežka

Prosinec:
- Kryl Ladislav
- Turečková Anna
- Novosad Karel
- Kupčík Otakar
- Šivlová Věra
- Dudová Anna
- Janáč Bohuslav
- Chmelařová Ivana
- Škarpíková Žofie

86
80
75
70
70
70
65
65
86

Rajnochovice
Bystřice p/H
Holešov 08
Holešov 03
Koryčany
Zborovice
Kroměříž 39
Holešov 08
Brusné

94
88
87
85
80
75
70
60
93

Holešov 05
Holešov 08
Holešov 08
Kroměříž 23
Kvasice
Holešov 08
Kroměříž 31
Koryčany
Brusné

Blahopřání k narozeninám

Oslava 94. narozenin paní Ludmily Zezulové ze Zlobic, kdy
jí přišly blahopřát členky ZO Bojanovice a s. Hovadík z OV
KSČM. Soudružka Zezulová byla potěšena, všichni přítomní s ní
moc rádi pobesedovali a přáli jí hlavně hodně zdraví.
Alena Skácelová, předsedkyně ZO KSČM Bojanovice

Blahopřání na stránkách Informačního zpravodaje

Redakční rada bude zveřejňovat blahopřání členů, kteří v roce 2017 oslaví kulaté narozeniny.
Většinu jubilantů potěší zveřejnění blahopřání. Jsou členové KSČM, kteří nemají zájem o zveřejnění
svých osobních údajů. Chceme vyhovět požadavkům, respektovat přání jubilanta a dodržovat zákon při
ochraně osobních údajů. Výbor ZO KSČM by měl předložit projednaný Seznam jubilantů 60 let, 65 let,
70 let, 75 let, 80 let, 85 let a pak každý rok pouze u těch členů ZO KSČM, kteří budou souhlasit se
zveřejněním. Seznam může být zpracován na celý rok nebo po čtvrtletí. Termín je stanoven redakční
uzávěrkou Informačního zpravodaje, která je na poslední straně dole - Kalendář akcí. Na žádosti

poskytnuté po redakční uzávěrce nebude brán zřetel. Seznam může být psán i rukou a předán na okresní
výbor osobně, poštou nebo elektronickou poštou.
Redakční rada

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

Zasedání Okresního výboru


Datum: 12. prosince 2016, 16:00 hodin;
Místo: velká zasedací místnost OV KSČM Kroměříž;

Vánoční večírek


Datum: 12. prosince 2016, 17:00 hodin;
Místo: velká zasedací místnost OV KSČM Kroměříž;

Zasedání Okresní nominační konference KSČM Kroměříž


Datum: 27 ledna 2017, 15:30 hodin;
Místo: velká zasedací místnost OV KSČM Kroměříž;

Redakční uzávěrka Informačního zpravodaje č. 1/2017 je 20.2. 2017

Redakční rada: výkonný výbor OV KSČM Kroměříž
Hanácké náměstí 463, 767 01 Kroměříž
OV KSČM:

 573 337 753

734 430 266

Poslanecká kancelář:

 573 337 751

734 430 265

neprošlo jazykovou úpravou
kromerizsko.kscm.cz
 ovkscm.km@volny.cz

