
Diskuse by se měla dle KSČM rozšířit i 
na ostatní nerostné bohatství na území 
státu. To je vesměs v soukromých rukou 
a diskuse o tom, jestli by nemělo být 
v majetku státu, je určitě na místě.

VV ÚV KSČM

PŘEDSTAVITELÉ KSČM UCTILI 
OBĚTI U ZLATÉHO JELENA

8. května bývá vždy ve Ždánickém lese u
zaniklé hájenky Zlatý jelen živo. Letos 
byla bohužel každoroční oslava 
osvobození kvůli koronaviru zrušena. 
Připomenout si památku Jiřího 
Jírovského, který zde padl, i všech 
ostatních obětí druhé světové války 
ovšem přišli i přesto uctít Ivo Pojezný, 
poslanec Parlamentu ČR, Zdeněk 
Koudelka, zastupitel Jihomoravského 
kraje, a delegace OV KSČM Hodonín - 
Lenka Ingrová a Jan Navrátil, delegace 
OV KSČM Vyškov - Filip Zachariaš a 
Josef Bouda a za OV KSČM Břeclav 
Dagmar Švendová.

(web)

ZACHARIAŠ: ODMĚNA ŘEDITELI 
VZP PŘES MILION? A ZA CO? 

Předseda OV KSČM Vyškov komentoval
zprávu, že ředitel VZP má dostat 
vysokou odměnu slovy: „Je to šéf té 
organizace, díky níž se musí v průběhu 
roku dělat sbírky na nemocné děti? Ale 
ovšem, tak mu ke čtvrtmilionovému 
platu dáme ještě luxusní odměnu, na 
kterou někteří pracují 5 i více let. Chce se
mi zvracet.“

(red)

Všem členům a sympatizantům, kteří
slaví v červnu, červenci a srpnu 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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Vážení čtenáři, milé čtenářky,

držíte v rukou nové vydání Zpravodaje OV KSČM
Vyškov, které vychází po "koronavirové" pauze. Má kratší
rozsah než obvykle, ale nebojte – k původnímu formátu se
vrátíme opět po prázdninách.

V první řadě bych chtěl moc poděkovat všem, kteří během
nastalé situace, jež byla pro nás všechny novou, pomáhali
svému okolí se s tímto stavem vypořádat. Ani KSČM
nestála pozadu – v rámci našeho kraje členky, členové
a sympatizanti šili roušky, rozváželi nákupy, zajišťovali
dezinfekci apod. Díky nasazení celé řady dobrovolníků 
se podařilo rozjet spolu s Josefem Boudou iniciativu "Roušky pro Vyškovsko", 
která zabezpečila roušky a ochranné pomůcky v celkovém počtu téměř 20 tis. ks!

Se situací, kterou virus přivedl souvisí i dvě nemilé zprávy. Byla zrušena oslava 
Mezinárodního dne žen ve Vyškově. Aktuálně probíhají jednání o náhradním 
termínu či posunutí až na další ročník. Každopádně o všem budete včas 
informováni. Stejně tak vzala za svou oslava Svátku práce či tradiční setkání u 
Zlatého jelena při příležitosti osvobození naší vlasti. Navzdory hanebnému 
přepisování dějin, proti němuž v Europarlamentu za ČR hlasovala pouze 
poslankyně KSČM Kateřina Konečná, odstranění sochy osvoboditele Prahy 
maršála Koněva nebo odhalení pamětní desky zločinným vojákům ROA, známým 
u nás jako vlasovci, musím pochválit města a obce, neboť jsem navštívil desítky 
pomníčků a všechny byly patřičně upraveny. 

Přeji Vám všem hlavně pevné zdraví a hezké prázdniny, po němž nás čeká opět 
horký předvolební podzim.

Filip Zachariaš, předseda OV KSČM Vyškov 



"NENECHÁME JIŽNÍ MORAVU NA 
SUCHU!" TAK ZNÍ HESLO KSČM 
PRO PODZIMNÍ VOLBY V 
JIHOMORAVSKÉM KRAJI

V sobotu 29. února se sešli delegáti 
KSČM ze všech okresů 
Jihomoravského kraje na jednání 
krajské konference. Jedním z hlavních 
úkolů bylo určit pořadí kandidátů pro 
podzimní krajské volby. Delegáti 
rozhodli, že KSČM do nich povede 
stávající zastupitel, bývalý místostarosta
města Blanska Stanislav Navrkal.
Následovat jej bude politolog a 
sociolog, předseda KSČM na 
Vyškovsku Filip Zachariaš, dále pak 
stavební technik a šéf brněnských 
komunistů Martin Říha, manažer 
Mikroregionu Ivančicko Bohumil 
Smutný, starosta Tvrdonic Zdeněk 
Tesařík, hodonínský advokát Jan 
Navrátil a místostarostka Hrušovan nad 
Jevišovkou Eliška Volná. „Jsem rád, že 
se podařilo vytvořit takto silný tým, v 
němž jsou úspěšní lidé ve svých 
oborech a mají tedy ty nejlepší 
předpoklady posunout náš kraj 
kupředu,“ dodal čerstvě zvolený lídr 
kandidátky Stanislav Navrkal. V rámci 
senátních voleb na jižní Moravě má 
KSČM želízko v ohni ve Znojmě, a to 
Pavla Kováčika, stávajícího předsedu 
poslaneckého klubu KSČM. „Kampaň 
povedeme slušně a věcně. Budeme si 
zakládat na kontaktní kampani mezi 
občany ve městech a obcích, ale 
komunikovat budeme i prostřednictvím 

sociálních sítí. Máme 
nejpropracovanější program pro 
všechny oblasti života Jihomoravského 
kraje, bohužel občané programy moc 
nečtou, takže o to důležitější bude 
přiblížit jej voličům,“ sdělil Filip 
Zachariaš, který byl pověřen vedením 
volební kampaně. Na konferenci 
nechyběli ani hosté, které reprezentoval 
1. místopředseda ÚV KSČM Petr 
Šimůnek, místopředsedové Kateřina 
Konečná a Stanislav Grospič a poslanec
Leo Luzar. Jednalo se zároveň o 
poslední konferenci, která proběhla před
dubnovým sjezdem KSČM v Brně. 
Delegáti si do čela jihomoravské 
organizace znovu zvolili Pavla Březu, 
místopředsedy Filipa Zachariaše a 
Stanislava Šprtela.

(web)

MARŠÁL KONĚV V OPRÁTCE

Maršálovi už nasadili oprátku. Prý 
neměl ústní roušku. Po pravdě řečeno, 
nepomohl by mu ani respirátor. Mohl by
i s rouškou někoho nakazit, a tak bylo 
zapotřebí ho v tichosti odklidit. S 
provazem na krku ho shodili z 
podstavce. Skončil stejně jako K. H. 
Frank, který ještě v počátku května 
1945 varoval Pražany, že jakékoli 
protiněmecké povstání utone v krvi. Pak
před Koněvem pláchl, ale popravě 
neunikl. Nyní jí neunikl ani Koněv. 
Následoval státního tajemníka a stal se 
stejně jako on poraženým.

A tak už nám ze sovětských vojevůdců 
zůstává na veřejném prostranství pouze 
Rodion Malinovskij v Brně. Není tak na
očích jako Koněv.
Koněv prý Prahu neosvobodil. 
Osvobodila se sama. A co víc, Koněv 
měl v krvi utopit maďarské povstání na 
podzim 1956. Nechci polemizovat, jaká 
byla přesně Koněvova role. Pokud jde 
ale o sochu, Koněv truchlit nemusí. 
Rovněž symbol maďarského povstání 
Imre Nagy se stal nedávno obětí 
novodobých obrazoborců. Socha Imre 
Nagye byla odstraněna. Socha zmizela z
budapešťského náměstí nedaleko 
budovy maďarského parlamentu 
koncem roku 2018. Na tomto místě 
stála jen 22 let. Vadila Nagyho 
komunistická minulost. Vadilo, že ve 
30. letech 20. století spolupracoval s 
NKVD.
V naší obci máme sochu maršála 
Kutuzova. Na návsi stojí 15 let. Neměli 
bychom ji také odstranit? Vždyť 
Michail Illarionovič, tento hrdina od 
Slavkova, potlačoval před 
napoleonskými válkami polský odboj!
A co maršál Radecký? Je opravdu 
moudré uvažovat o obnově jeho 
pomníku? Spory s italskými 
revolucionáři zcela jistě neřešil pouhou 
domluvou.
Minulost není černobílá. To však bořiči 
soch nechápou. Možná proto tady sochy
jsou, abychom si tuto skutečnost 
připomínali. O to ale asi nestojíme.

prof. MUDr. Michael Doubek, Křenovice

KSČM TRVÁ NA ZAVEDENÍ 
ÚSTAVNÍ OCHRANY VODY

ČR má za sebou nejsušší období v 
novodobé historii Československa. 
Zavedení ústavní ochrany vody byla 
jedna z podmínek KSČM pro toleranci 
vlády.  Ministerstva zemědělství a 
životního prostředí již zahájila debatu o
možnostech ústavní ochrany vody jako 
přírodního zdroje. Zástupci státu chtějí 
nyní s odborníky rokovat o tom, jestli 
by se měla upravovat přímo Ústava, 
zavádět samostatný ústavní zákon, nebo
by se ochrana měla řešit ještě nějak 
jinak.
Ústavní ochrana vody je dlouhodobě 
naší programovou prioritou, takže tuto 
iniciativu samozřejmě vítáme a jsme 
rádi, že se alespoň na něčem v tomto 
tématu dokážou ministerstva 
zemědělství a životního prostředí téměř
beze zbytku shodnout. Při formulování 
podmínek pro toleranci vlády zástupci 
KSČM prosazovali, aby téma vody 
mělo »jednoho pána«. Pokud jde o 
zákonnou úpravu, přivítáme takovou, 
která realitu ochrany vody jako nejvyšší
strategické suroviny upevní.  Naším 
požadavkem je i řešit příhraniční 
problematiku ochrany vodních zdrojů.
KSČM podporuje záměr rekonstrukce, 
obnovy odbahnění nebo stavbu 1215 
rybníků nebo malých vodních nádrží v 
následujících třech letech. Do budoucna
bude rozhodně třeba investovat větší 
prostředky do zavlažování.
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informováni. Stejně tak vzala za svou oslava Svátku práce či tradiční setkání u 
Zlatého jelena při příležitosti osvobození naší vlasti. Navzdory hanebnému 
přepisování dějin, proti němuž v Europarlamentu za ČR hlasovala pouze 
poslankyně KSČM Kateřina Konečná, odstranění sochy osvoboditele Prahy 
maršála Koněva nebo odhalení pamětní desky zločinným vojákům ROA, známým 
u nás jako vlasovci, musím pochválit města a obce, neboť jsem navštívil desítky 
pomníčků a všechny byly patřičně upraveny. 

Přeji Vám všem hlavně pevné zdraví a hezké prázdniny, po němž nás čeká opět 
horký předvolební podzim.

Filip Zachariaš, předseda OV KSČM Vyškov 


