
ŽENY OSLAVILY SVŮJ SVÁTEK

Mezinárodní den žen oslavili v letošním 
roce ženy na pozvání zastupitelů Zdeňka 
Koudelky a Josefa Boudy v hotelu 
Arkáda. Odpoledne na jehož organizaci 
se podíleli členky Červeného kříže 
hudebně doprovodil Radek Verner a 
zazpíval i Josef Bouda, připravena byla 
tombola a přítomní připili na zdraví 
Karlu Janoušovi, který ve skvělé kondici 
v březnu oslavil své 90. narozeniny. 
Letošní oslavy se zúčastnily i Bučovačky,
o které pečuje Domov Hvězda 
Hvězdlice, pro ně byla pořadately 
zajištěna doprava. Každoroční oslava 
MDŽ je tradičním poděkováním za péči 
a práci žen, které dělají ze světa lepší 
místo. Pořadatelé ze ZO KSČM 
Bučovice děkují všem za účast a dary do 
tomboly. V rámci odpoledne byla všem 
přítomným předána pozvánka na 
autobusový zájezd na pietní místo U 
Zlatého jelena, který každoročně probíhá 
8. května, autobus do Ždánického lesa 
odjíždí z parkoviště u Hotelu Arkáda v 
9.00 se zastávkou v Kloboučkách.

ZO KSČM Bučovice

ŠUNTY V NAŠICH OBCHODECH? 
NENECHME TO TAK!

Dnes je bohužel zcela běžné, že 
v různých částech Evropy koupíte 
potraviny pod stejným názvem a od 
stejných výrobců, ale chuťově 
i kvalitativně zásadně odlišné. Stačí si 
vzpomenout na rybí prsty, které měly 

o 14 % méně masa, než ty ze západu, 
nebo na prací prášek Persil, který měl 
v německé verzi o 20 % více účinné 
prací látky.
Obyvatelé příhraničních měst a obcí 
u nás z těchto důvodů raději jezdí za 
nákupy do Německa nebo Rakouska, do 
vnitrozemí dovážejí kvalitnější zboží 
speciální e-shopy. Tuto praxi dvojí 
kvality nejen u potravin zásadně 
odmítáme a trváme na tom, že nechceme 
být odbytištěm nekvalitních šuntů.
Dosud jsme podpořili návrh na zpřísnění 
kontroly složení a výrobního postupu. 
Chceme dále prosazovat zpřísnění pokut 
za porušování tohoto nařízení a dbát na 
stejný standard pro všechny občany EU. 
Budeme podporovat výrazný rozvoj 
místní produkce a spotřeby, zejména 
u surovin, kde jsme byli a máme 
předpoklad být soběstační, zejména 
v produkci místního sezonního ovoce, 
zeleniny, ale také ve výrobě masa a 
dalších potravin. Vyhrazujeme si právo 
na kontrolu kvality dováženého zboží. 

Z programu KSČM pro volby do 
Evropského parlamentu – květen 2019

Všem členům a sympatizantům, kteří
slaví v dubnu a květnu své narozeniny,
přejeme pevné zdraví, spokojenost a 
spoustu životního optimismu.
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e-mail: ov.vyskov@kscm.cz 
http://www.vyskov.pohled-zleva.cz
www.facebook.com/kscm.vyskov

ZPRAVODAJ
Okresního výboru KSČM VYŠKOV
Pro potřeby základních organizací KSČM okresu Vyškov                            duben, květen / 2019



DOMEČEK ČSSD? JAKO DOMEČEK Z 
KARET…

O víkendu se konal sjezd ČSSD, na 
kterém proběhla prezentace úspěchů 
sociální demokracie ve vládě v podobě 
»sociálnědemokratického« domečku. 
Krásný marketingový tah, ovšem 
skutečnost, co a kdo stojí za devíti 
prezentovanými úspěchy, je trochu jiná.

1. Proplácení nemocenské od prvního 
dne. Prosazeno v roce 2018. KSČM 
navrhovala tento krok už několik let 
předem - v době, kdy ČSSD byla hlavní 
vládní stranou.

2. Navýšení důchodů. Naprostá podpora a
jedna z podmínek KSČM pro vznik 
vlády, ve které ČSSD sedí.

3. Sebevědomá zahraniční politika. To 
snad pan Petříček ani nemohl vypustit z 
úst! To je jako byste pustili přednášet o 
přínosu masa pro lidský organismus 
zapřisáhlého vegana.

4. Zvýšení příspěvku na péči. Už bylo 
načase, ale je třeba podporovat i 
pracovnice a pracovníky v sociálních 
službách. Připomenu, že to byl návrh 
Hany Aulické Jírovcové z KSČM, kterým
se přidává na platy těchto zaměstnanců 
200 mil. Kč, což umožní růst o 7 % místo
pěti!

5. Více peněz na památky. Souhlas. I 
proto KSČM tlačila na zdanění tzv. 
církevních restitucí. A co udělala ČSSD v

Senátu? Buď páni senátoři radši 
nehlasovali, nebo byli proti své 
programové prioritě z roku 2013.

6. Zvýšení minimální mzdy. Co kluci a 
holky z ČSSD dělali, když byli hlavní 
vládní stranou? Nemusím připomínat, že 
tento bod je jedním z bodů KSČM, přes 
který nejede vlak v podpoře vlády.

7. Boj proti suchu. Jak se ČSSD chovala 
k přírodnímu bohatství, jsme viděli v 
případě uhlí (privatizace OKD) a lithia. 
KSČM prosadila vyčlenění prostředků na 
zpětný odkup vodních zdrojů a jejich 
ochranu.

8. Žádný dvojí metr. Je dobře, že po 
letech upozorňování KSČM na tento 
problém se konečně začaly hýbat věci 
(snad) k lepšímu.

9. Hasiči a policisté. Pane Hamáčku, už 
jste zapomněl, díky komu dostanou 
policisté 30 milionů na balistickou 
ochranu a hasiči 70 milionů pro hasiče v 
rámci rozpočtu pro rok 2019?

Mimo to se podařilo díky předsedkyni 
rozpočtového výboru Miloslavě Vostré 
dojednat finance na podporu regionálního
školství a výstavbu dostupného bydlení. 
Takže chlubení se cizím peřím nepatří tak
úplně k pozitivním vlastnostem, snad si to
v  ČSSD uvědomují…

Filip ZACHARIAŠ, člen VV ÚV 
KSČM a předseda OV KSČM 
Vyškov

POCTIVÁ PRÁCE, ALE 3× MENŠÍ 
MZDA?

Pracujeme poctivě, stále ještě platí „zlaté 
české ruce“, i když posledních 30 let 
vlády likvidují, co se dá. Naše práce je 
silně podhodnocena. Odměny za stejnou 
práci jsou až třikrát nižší než v sousedním
Německu. Přitom bez naší práce by řada 
zahraničních společností nebohatla, tak 
jak bohatne. Špatná hospodářská politika 
z nás udělala pouhou montovnu. Na 
úrodné černozemi rostou sklady, málo se 
investuje do rozvoje technologií. Je nutné
ukončit koloniální postavení našich 
zaměstnanců. Za stejnou práci musí 
dostávat stejnou mzdu, protože jedině 
sociálně soudržná Evropa může být 
skutečně demokratická. Plně 
podporujeme nejvyšší evropské standardy
ochrany pracujících.
V České republice je minimální mzda i 
přes drobný růst 13 350 Kč, ale v 
Německu je to 39 900 Kč, v Holandsku 
dokonce 41 400 Kč. U průměrné hrubé 
mzdy je poměr stejný. Přitom neplatí, že 
by Češi pracovali méně. Naopak, jsme v 
práci o půl hodiny déle než pracující v 
Německu a téměř o hodinu více než 
Holanďané. Chceme podporovat vznik 
důstojných pracovních míst s vysokou 
přidanou hodnotou a se zvláštním 
důrazem na družstevní podnikání, 
inovace a moderní podniky s vysokou 
mírou společenské prospěšnosti.

Z programu KSČM pro volby do 
Evropského parlamentu – květen 
2019

TANCUJEM, JAK EU PÍSKÁ?

Mnozí představitelé České republiky 
odsouhlasí slepě vše, co z Bruselu 
přijde. Potvrdilo se to už při 
vyjednávání vstupních podmínek a 
výjimek, potvrzuje se to i dnes. 
Chceme, aby se Česká republika 
hlasitěji zasadila o proměnu Evropské 
unie. Rozhodnutí a plány na to, jak dále
s EU, musí být předmětem veřejné 
debaty. Kroky orgánů EU mají být jasně
a srozumitelně prezentovány. V 
Evropské unii musí opět vládnout 
lidová suverenita, ne moc technokratů a
nikým nevolených expertů, kteří řeší, 
jak moc zahnutý má být banán.
Stavíme se zásadě proti prohlubování 
integrace bez posilování 
demokratických institucí. Chceme 
výrazné posílení pravomocí 
Evropského parlamentu, aby se stal 
plnoprávným partnerem pro Evropskou 
radu. Navrhujeme vyvolat jednání a 
celkové revizi všech smluv o Evropské 
unii tak, aby se EU přiblížila občanům, 
přestala být nástrojem nadnárodních 
korporací a plnila svou mírovou roli.

Z programu KSČM pro volby do 
Evropského parlamentu – květen 
2019
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MOUDRÉMU NAPOVĚZ…

Zazpívat a na kytaru si vesele zahrát v 
rekonstruovaném sněmovním sále je – 
ovšemže jen pro zásadní demokraty – 
nepřijatelná činnost.
To když si třeba někdo usmyslí ukrást 
jeden ze symbolů republiky, standartu 
prezidenta, rozstříhat ji na kousíčky a 
nahradit ji červenými trenkami, to je 
jiná zábava! Ovšemže pro ty 
nejdemokratičtější lepší lidi.
Projíždět se na koloběžce po Hradě, 
symbolu české státnosti, to je snad 
dokonce tvořivé umění Václava Havla.
Nezdá se vám někdy, že ta dobře 
zaplacená politická angažovanost jisté 
části „z těch nejlepších“ je občas 
neplánovaným testem inteligence?

Jan Štětina

GOLANY – ROZHODNUTO DLE 
PRÁVA SILNĚJŠÍHO?

Američané se rozhodli uznat historické 
syrské území Golanských výšin za 
trvalou součást Izraele. Tuto oblast si 
přece vojska židovského státu 
vybojovala vlastní židovskou krví nad 
syrskou armádou, takže není o čem 
pochybovat. I když ta válka … No dají 
se někdy oči přimhouřit.
Naproti tomu zdůrazňují zástupci 
NATO a Evropské unie, že ruská anexe 
Krymu je stále neuznána. Snad proto, že
ji vojska Ruské federace nevybojovala 

válkou proti Ukrajině (na níž by zbrojaři
USA – a nejen tito – bohatě profitovali. 
Možná by došlo i na ukrojení některých 
oblastí Ruska po takové válce, ve 
prospěch – no, koho asi.
Zatímco Krymčané se přesvědčivou 
většinou rozhodli k návratu do Ruské 
federace (součástí jejíž předchůdkyně 
RSFSR byli do roku 1954) 
v demokratickém referendu. Žádná 
válka, žádná krev, žádný kšeft pro pány 
světa. Je tedy jasné, že žádné uznání 
anexe.
On nám smysl mezinárodního práva 
přece objasnil tehdejší prezident USA a 
nositel Nobelovy ceny za mír pan 
Obama, když světu vysvětlil, že 
„Amerika musí mít nejsilnější armádu, 
aby mohla každému (státu), který 
nechce dělat, co potřebují USA, zkroutit
ruce za zády, aby dělal, to, co Amerika 
chce.“  (Volná citace).
Není co řešit. Krym byl anektován, 
Jeruzalém, Golany, Kosovo – to je jiná 
báseň!
Mimochodem. Víte, že Mexiko ztratilo 
třetinu svého původního území ve válce
s USA (1846 – 1848), čímž se území 
našich nejsvětějších přátel rozšířilo o 
několik dalších států, aniž by odtud 
museli vyhánět indiány, jako v jiných 
částech americké vlasti? Stačilo 
vojensky porazit sousední stát.

Jan Štětina

PETICE PROTI EURU! CHCEME 
ZACHOVAT KORUNU

Euro je v současné podobě nástroj, jak 
nutit země k politice „rozpočtové 
odpovědnosti“. Přes vznešeně znějící 
název nejde o nic jiného, než o tlak na 
škrty ve veřejných výdajích, tedy ve 
školství, zdravotnictví, v kultuře…
My komunisté jsme naopak 
přesvědčeni, že právě dlouhodobé 
investice do veřejného sektoru a jeho 
rozvoj, jsou nejlepší způsob, jak 
zvyšovat životní úroveň obyčejných lidí
v naší zemi. Odmítáme se proto 
dobrovolně vzdát možnosti, rozhodovat 
o našem rozpočtu.
KSČM žádá českou vládu, aby za 
takovýchto podmínek euro nepřijímala. 
Přijetí eura by z českých občanů udělalo
v současné situaci ještě chudší občany, 
než ve srovnání s jinými zeměmi jsou. 
KSČM proto připravila proto petici, 
která visí na naší stránce 
nenechmetotak.cz. K dispozici je též u 
předsedů ZO KSČM a na OV KSČM 
Vyškov!

(red)

DAŇOVÝM RÁJŮM MŮŽEME DÁT 
STOPKU – UŽ 24. A 25. KVĚTNA!

Daňové ráje jsou místa, kam si 
superboháči a nadnárodní korporace 
umisťují svá sídla, aby nemuseli platit 

daně. Podle umírněných odhadů 
Evropského parlamentu tím EU 
přichází o 1,7 bilionu korun ročně. Tyto
prostředky ale vznikají na území 
Evropy, kde společnosti podnikají a 
vydělávají. Chceme zastavit toto 
pohrdání obyčejnými lidmi a vysávání 
zemí. Navrhujeme systém černých listin
pro společnosti, které neplatí daně, 
veřejný registr vlastníků firem, 
povinnost hlásit zisk podle země, ve 
které vznikl, povinnost danit v zemi 
vzniku zisku a také tresty pro banky a 
instituce, které pomáhají svým 
klientům s tímto druhem nekalé 
činnosti.
Zjistit přísná čísla je u daňových rájů 
velký problém. Základem existence 
takových míst je netransparentnost, 
bankovní tajemství a špatná 
ověřitelnost údajů. Velikost ročních 
úniků do daňových rájů, i při 
umírněných odhadech, činí 1,7– 
4,7 bilionu korun ročně. Z toho podle 
studie Glopolis by na Českou republiku
připadalo 21–57 miliard korun ročně. 
Částky ale mohou být násobně vyšší. Za
tyto prostředky by šlo navýšit důchody 
seniorů o 8 700–23 700 korun ročně, 
nebo zvýšit plat učitelů o 10 400–
28 400 korun ročně.

Z programu KSČM pro volby do 
Evropského parlamentu – květen 
2019
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Setkání u Zlatého jelena

Pojďme si společně připomenout boj našeho
lidu proti nacistům u pomníku J. Jírovského 

ve Ždánickém lese

středa 8. května v 10 hodin
za účasti poslanců Iva POJEZNÉHO 
a Marie PĚNČÍKOVÉ a kandidátů 

do Evropského parlamentu
    
Autobusy:
Trasa 1: v 8:15 z Ivanovic na Hané (zastávka 
Vydos bus) přes Hoštice
Trasa 2: v 8:25 z Vyškova (u podchodu, zast. 
bus) přes Drnovice, Pístovice, Nemojany, 
Tučapy, Dražovice, Letonice
Trasa 3: v 8:30 ze Slavkova (parkoviště 
B. Němcové) přes Heršpice, Nížkovice, 
Kobeřice 
Trasa 4: v 9:00 z Bučovic (parkoviště 
u motelu Arkáda) přes Kloboučky
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školství, zdravotnictví, v kultuře…
My komunisté jsme naopak 
přesvědčeni, že právě dlouhodobé 
investice do veřejného sektoru a jeho 
rozvoj, jsou nejlepší způsob, jak 
zvyšovat životní úroveň obyčejných lidí
v naší zemi. Odmítáme se proto 
dobrovolně vzdát možnosti, rozhodovat 
o našem rozpočtu.
KSČM žádá českou vládu, aby za 
takovýchto podmínek euro nepřijímala. 
Přijetí eura by z českých občanů udělalo
v současné situaci ještě chudší občany, 
než ve srovnání s jinými zeměmi jsou. 
KSČM proto připravila proto petici, 
která visí na naší stránce 
nenechmetotak.cz. K dispozici je též u 
předsedů ZO KSČM a na OV KSČM 
Vyškov!

(red)

DAŇOVÝM RÁJŮM MŮŽEME DÁT 
STOPKU – UŽ 24. A 25. KVĚTNA!

Daňové ráje jsou místa, kam si 
superboháči a nadnárodní korporace 
umisťují svá sídla, aby nemuseli platit 

daně. Podle umírněných odhadů 
Evropského parlamentu tím EU 
přichází o 1,7 bilionu korun ročně. Tyto
prostředky ale vznikají na území 
Evropy, kde společnosti podnikají a 
vydělávají. Chceme zastavit toto 
pohrdání obyčejnými lidmi a vysávání 
zemí. Navrhujeme systém černých listin
pro společnosti, které neplatí daně, 
veřejný registr vlastníků firem, 
povinnost hlásit zisk podle země, ve 
které vznikl, povinnost danit v zemi 
vzniku zisku a také tresty pro banky a 
instituce, které pomáhají svým 
klientům s tímto druhem nekalé 
činnosti.
Zjistit přísná čísla je u daňových rájů 
velký problém. Základem existence 
takových míst je netransparentnost, 
bankovní tajemství a špatná 
ověřitelnost údajů. Velikost ročních 
úniků do daňových rájů, i při 
umírněných odhadech, činí 1,7– 
4,7 bilionu korun ročně. Z toho podle 
studie Glopolis by na Českou republiku
připadalo 21–57 miliard korun ročně. 
Částky ale mohou být násobně vyšší. Za
tyto prostředky by šlo navýšit důchody 
seniorů o 8 700–23 700 korun ročně, 
nebo zvýšit plat učitelů o 10 400–
28 400 korun ročně.
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DOMEČEK ČSSD? JAKO DOMEČEK Z 
KARET…

O víkendu se konal sjezd ČSSD, na 
kterém proběhla prezentace úspěchů 
sociální demokracie ve vládě v podobě 
»sociálnědemokratického« domečku. 
Krásný marketingový tah, ovšem 
skutečnost, co a kdo stojí za devíti 
prezentovanými úspěchy, je trochu jiná.

1. Proplácení nemocenské od prvního 
dne. Prosazeno v roce 2018. KSČM 
navrhovala tento krok už několik let 
předem - v době, kdy ČSSD byla hlavní 
vládní stranou.

2. Navýšení důchodů. Naprostá podpora a
jedna z podmínek KSČM pro vznik 
vlády, ve které ČSSD sedí.

3. Sebevědomá zahraniční politika. To 
snad pan Petříček ani nemohl vypustit z 
úst! To je jako byste pustili přednášet o 
přínosu masa pro lidský organismus 
zapřisáhlého vegana.

4. Zvýšení příspěvku na péči. Už bylo 
načase, ale je třeba podporovat i 
pracovnice a pracovníky v sociálních 
službách. Připomenu, že to byl návrh 
Hany Aulické Jírovcové z KSČM, kterým
se přidává na platy těchto zaměstnanců 
200 mil. Kč, což umožní růst o 7 % místo
pěti!

5. Více peněz na památky. Souhlas. I 
proto KSČM tlačila na zdanění tzv. 
církevních restitucí. A co udělala ČSSD v

Senátu? Buď páni senátoři radši 
nehlasovali, nebo byli proti své 
programové prioritě z roku 2013.

6. Zvýšení minimální mzdy. Co kluci a 
holky z ČSSD dělali, když byli hlavní 
vládní stranou? Nemusím připomínat, že 
tento bod je jedním z bodů KSČM, přes 
který nejede vlak v podpoře vlády.

7. Boj proti suchu. Jak se ČSSD chovala 
k přírodnímu bohatství, jsme viděli v 
případě uhlí (privatizace OKD) a lithia. 
KSČM prosadila vyčlenění prostředků na 
zpětný odkup vodních zdrojů a jejich 
ochranu.

8. Žádný dvojí metr. Je dobře, že po 
letech upozorňování KSČM na tento 
problém se konečně začaly hýbat věci 
(snad) k lepšímu.

9. Hasiči a policisté. Pane Hamáčku, už 
jste zapomněl, díky komu dostanou 
policisté 30 milionů na balistickou 
ochranu a hasiči 70 milionů pro hasiče v 
rámci rozpočtu pro rok 2019?

Mimo to se podařilo díky předsedkyni 
rozpočtového výboru Miloslavě Vostré 
dojednat finance na podporu regionálního
školství a výstavbu dostupného bydlení. 
Takže chlubení se cizím peřím nepatří tak
úplně k pozitivním vlastnostem, snad si to
v  ČSSD uvědomují…

Filip ZACHARIAŠ, člen VV ÚV 
KSČM a předseda OV KSČM 
Vyškov

POCTIVÁ PRÁCE, ALE 3× MENŠÍ 
MZDA?

Pracujeme poctivě, stále ještě platí „zlaté 
české ruce“, i když posledních 30 let 
vlády likvidují, co se dá. Naše práce je 
silně podhodnocena. Odměny za stejnou 
práci jsou až třikrát nižší než v sousedním
Německu. Přitom bez naší práce by řada 
zahraničních společností nebohatla, tak 
jak bohatne. Špatná hospodářská politika 
z nás udělala pouhou montovnu. Na 
úrodné černozemi rostou sklady, málo se 
investuje do rozvoje technologií. Je nutné
ukončit koloniální postavení našich 
zaměstnanců. Za stejnou práci musí 
dostávat stejnou mzdu, protože jedině 
sociálně soudržná Evropa může být 
skutečně demokratická. Plně 
podporujeme nejvyšší evropské standardy
ochrany pracujících.
V České republice je minimální mzda i 
přes drobný růst 13 350 Kč, ale v 
Německu je to 39 900 Kč, v Holandsku 
dokonce 41 400 Kč. U průměrné hrubé 
mzdy je poměr stejný. Přitom neplatí, že 
by Češi pracovali méně. Naopak, jsme v 
práci o půl hodiny déle než pracující v 
Německu a téměř o hodinu více než 
Holanďané. Chceme podporovat vznik 
důstojných pracovních míst s vysokou 
přidanou hodnotou a se zvláštním 
důrazem na družstevní podnikání, 
inovace a moderní podniky s vysokou 
mírou společenské prospěšnosti.
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TANCUJEM, JAK EU PÍSKÁ?

Mnozí představitelé České republiky 
odsouhlasí slepě vše, co z Bruselu 
přijde. Potvrdilo se to už při 
vyjednávání vstupních podmínek a 
výjimek, potvrzuje se to i dnes. 
Chceme, aby se Česká republika 
hlasitěji zasadila o proměnu Evropské 
unie. Rozhodnutí a plány na to, jak dále
s EU, musí být předmětem veřejné 
debaty. Kroky orgánů EU mají být jasně
a srozumitelně prezentovány. V 
Evropské unii musí opět vládnout 
lidová suverenita, ne moc technokratů a
nikým nevolených expertů, kteří řeší, 
jak moc zahnutý má být banán.
Stavíme se zásadě proti prohlubování 
integrace bez posilování 
demokratických institucí. Chceme 
výrazné posílení pravomocí 
Evropského parlamentu, aby se stal 
plnoprávným partnerem pro Evropskou 
radu. Navrhujeme vyvolat jednání a 
celkové revizi všech smluv o Evropské 
unii tak, aby se EU přiblížila občanům, 
přestala být nástrojem nadnárodních 
korporací a plnila svou mírovou roli.
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ŽENY OSLAVILY SVŮJ SVÁTEK

Mezinárodní den žen oslavili v letošním 
roce ženy na pozvání zastupitelů Zdeňka 
Koudelky a Josefa Boudy v hotelu 
Arkáda. Odpoledne na jehož organizaci 
se podíleli členky Červeného kříže 
hudebně doprovodil Radek Verner a 
zazpíval i Josef Bouda, připravena byla 
tombola a přítomní připili na zdraví 
Karlu Janoušovi, který ve skvělé kondici 
v březnu oslavil své 90. narozeniny. 
Letošní oslavy se zúčastnily i Bučovačky,
o které pečuje Domov Hvězda 
Hvězdlice, pro ně byla pořadately 
zajištěna doprava. Každoroční oslava 
MDŽ je tradičním poděkováním za péči 
a práci žen, které dělají ze světa lepší 
místo. Pořadatelé ze ZO KSČM 
Bučovice děkují všem za účast a dary do 
tomboly. V rámci odpoledne byla všem 
přítomným předána pozvánka na 
autobusový zájezd na pietní místo U 
Zlatého jelena, který každoročně probíhá 
8. května, autobus do Ždánického lesa 
odjíždí z parkoviště u Hotelu Arkáda v 
9.00 se zastávkou v Kloboučkách.

ZO KSČM Bučovice

ŠUNTY V NAŠICH OBCHODECH? 
NENECHME TO TAK!

Dnes je bohužel zcela běžné, že 
v různých částech Evropy koupíte 
potraviny pod stejným názvem a od 
stejných výrobců, ale chuťově 
i kvalitativně zásadně odlišné. Stačí si 
vzpomenout na rybí prsty, které měly 

o 14 % méně masa, než ty ze západu, 
nebo na prací prášek Persil, který měl 
v německé verzi o 20 % více účinné 
prací látky.
Obyvatelé příhraničních měst a obcí 
u nás z těchto důvodů raději jezdí za 
nákupy do Německa nebo Rakouska, do 
vnitrozemí dovážejí kvalitnější zboží 
speciální e-shopy. Tuto praxi dvojí 
kvality nejen u potravin zásadně 
odmítáme a trváme na tom, že nechceme 
být odbytištěm nekvalitních šuntů.
Dosud jsme podpořili návrh na zpřísnění 
kontroly složení a výrobního postupu. 
Chceme dále prosazovat zpřísnění pokut 
za porušování tohoto nařízení a dbát na 
stejný standard pro všechny občany EU. 
Budeme podporovat výrazný rozvoj 
místní produkce a spotřeby, zejména 
u surovin, kde jsme byli a máme 
předpoklad být soběstační, zejména 
v produkci místního sezonního ovoce, 
zeleniny, ale také ve výrobě masa a 
dalších potravin. Vyhrazujeme si právo 
na kontrolu kvality dováženého zboží. 
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Všem členům a sympatizantům, kteří
slaví v dubnu a květnu své narozeniny,
přejeme pevné zdraví, spokojenost a 
spoustu životního optimismu.

           OV KSČM VYŠKOV
                  Telefon: 725 646 076

e-mail: ov.vyskov@kscm.cz 
http://www.vyskov.pohled-zleva.cz
www.facebook.com/kscm.vyskov
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