
CO POŽADUJE KSČM PRO 
ZAMĚSTNANCE?

 Jde nám o zkracování pracovní 
doby za zachování stejné výše 
mzdy či platu jako při 
osmihodinové pracovní době. 

 Jde nám o získání základní 
zákonné pětitýdenní dovolené pro
zaměstnance.

 Jde nám o posílení úlohy 
bezpečnosti práce na 
pracovištích.

 Omezení agenturního 
zaměstnávání.

(red)

PŘEDSEDKYNĚ SNĚMOVNÍHO 
ROZPOČTOVÉHO VÝBORU VOSTRÁ 
NAVŠTÍVILA VYŠKOVSKO

Miloslava Vostrá, která je aktuálně 
předsedkyní Rozpočtového výboru 
Poslanecké sněmovny PČR, zavítala na 
Vyškovsko. Navštívila v doprovodu 
jihomoravského poslance Iva Pojezného 
například ZŠ a MŠ Brankovice, kde před 
několika dny skončila rekonstrukce za 
více než 20 milionů korun. Škola na ni 
čerpala prostředky z dotačního programu 
Ministerstva financí, který prosadila do 
rozpočtu KSČM v rámci tolerance vlády 
Andreje Babiše. S ředitelem Jaroslavem 
Hejným ovšem Vostrá probírala i další 
záležitosti týkající se financování 
regionálního školství. Se starostou obce 
Vladimírem Procházkou se pak bavila o 
možnostech a potřebách obcí v oblastech 
bydlení nebo infrastruktury. „Jsem ráda, 

že v Brankovicích mohou i nadále děti 
využívat moderní bazén s posuvným 
dnem, který prošel kompletní 
rekonstrukcí stejně jako část sociálních 
zařízení nebo kotelna. Myslím, že je 
třeba zabránit vylidňování venkova – a 
tudíž pomoci menším obcím. V tomto 
ohledu KSČM prosadila několik set 
milionů pro výstavbu obecního bydlení 
právě v menších municipalitách a do 
budoucna budeme mít požadavky 
například na otevření dotačního 
programu pro opravy mostů na místních 
komunikacích, jejichž stav – jak se při 
diskuzi se zastupiteli menších obcí 
Vyškovska – je velkým 
problémem,“ dodala poslankyně KSČM 
Vostrá, která v rámci svého dne zavítala 
za doprovodu předsedy OV KSČM 
Vyškov Filipa Zachariaše a bučovického 
zastupitele za KSČM Josefa Boudy i do 
úspěšné bučovické společnosti KPB 
Intra, jež dodává své elektrotechnické 
součástky téměř do celého světa.

(red)

Všem členům a sympatizantům, kteří
slaví v únoru a březnu 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

ZPRAVODAJ
Okresního výboru KSČM VYŠKOV
Pro potřeby základních organizací KSČM okresu Vyškov                               únor, březen / 2020

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

i když už začal druhý měsíc letošního roku dovolte,
abych Vám nejprve popřál spoustu zdraví v roce 2020.
Počátky roku obvykle bývají spojeny s předsevzetími 
i plány. Nejinak tomu je i v případě okresního výboru
KSČM ve Vyškově. První větší akci již máme za
sebou, a to každoroční lednový dětský karneval, který
i letos přilákal spoustu rodičů i prarodičů se svými
ratolestmi. Hned v březnu nás ovšem čeká další
tradiční akce, na níž bych Vás rád pozval – oslava
Mezinárodního dne žen (pozvánku najdete uvnitř). 
Na březen – konkrétně 24. – je plánováno také setkání všech zastupitelů za KSČM 
na okrese Vyškov. 
První polovina letošního roku je též zasvěcena sjezdům politických stran (KSČM 
nevyjímaje). Já bych se zde rád zastavil pouze u jednoho, který mne velmi 
překvapil. Delegáti ODS si do svého čela zvolili neúspěšného ministra 
zkompromitovaného případem Promopro, který měl české občany připravit o 
několik set milionů korun, Alexandra Vondru. Ta nová ODS, která do světa už 
několik let vykřikuje, že se očistila od starých struktur a kmotrů. Ale to není 
všechno. Tento horlivý amerikanofil, který již před několika lety prosazoval 
umístění radaru USA v Brdech přišel s dalším šíleným nápadem. Tentokrát 
vybudovat přímo základnu US Army v Moravskoslezském kraji (kde teď ODS 
s ANO2011 vládne). Nehoráznost. 
Jinak jsem rád, že se poslancům KSČM podařily konkrétní přesuny v rozpočtu, 
které jsou v zájmu občanů naší země. Jen je škoda, že je jako KSČM neumíme 
lépe prezentovat, aby o nich občané věděli. 

Filip Zachariaš, předseda OV KSČM Vyškov 



JAK SNADNO LZE SPADNOUT DO 
PROBLÉMŮ

Chtěl bych se s vámi podělit o 
nepředstavitelný zážitek, který se mi 
stal. Často slýcháme od různých lidí, že 
tohle jde v Rakousku, tamhleto se dělá 
za našimi hranicemi líp, proč to nejde u 
nás. V následujících řádcích popíši 
situaci, ze které bychom si rozhodně 
příklad brát neměli. Pro obyčejného 
člověka je nesmírně stresující.
Zhruba týden před Vánoci jsem šel 
vyzvednout obsah mé poštovní 
schránky a naspod ležela obálka z 
Rakouska. Žádného příbuzného tam 
nemám, a tak jsem s údivem četl. V 
psaní mi bylo sděleno, že byla mému 
vozidlu v Gemeindegebeitu 
Heldenbergu na Landstasse změřena 
rychlost přesahující 12 km/h, než byl 
dovolen na daném místě rychlostní 
limit, s tím, že do zhruba 14 dnů mám 
na stanovený bankovní účet zaplatit 45 
eur (cca 1125 Kč). V textu rovněž 
nechybělo poučení, že v případě 
neposkytnutí potřebné součinnosti se 
vystavuji sankci ve výši 5000 eur.
Na první pohled se mohlo zdát, že se 
jedná o nejapný žert nebo - a v dnešní 
době bych se vůbec nedivil - o 
podvodné jednání. Poslední variantu 
jsem ovšem vyloučil, neboť 
elektronická aplikace načtená přes QR 
kód byla opravdu s výše uvedeným 
deliktem provázána. Byl jsem si ale jist,
že v den, kdy se měl skutek stát, bylo 
mé auto zaparkováno před domem 

mého trvalého bydliště a rozhodně 
nemohlo být v zahraničí. Co teď? Na 
jedné straně před vámi leží úřední 
písemnost s tím, že vaše vozidlo 
spáchalo přestupek v Rakousku, ale vy 
víte, že tato situace je vyloučena.
Ihned jsem na úřední dopis zareagoval v
německém jazyce prostřednictvím e-
mailu, kde jsem nesouhlasil s obsahem 
a přiložil fotografie mého vozidla a 
technického průkazu s tím, aby 
pověřený pracovník porovnal fotografii 
z radaru s fotografiemi mého vozidla 
doufaje, že musí dojít k závěru, že se 
jedná o dvě různá vozidla.
Čekal jsem od rakouských úřadů 
odpověď, zda mojí námitku uznávají, či
nikoliv. Ovšem marně. Musím říct, že 
moje nervozita byla značná, neboť 
nikdo nereagoval, čas do zaplacení 
stanovené pokuty se krátil a rady z 
médií zněly raději zaplatit pokutu a poté
se až domáhat svého práva. Úřad v 
rakouském Hollabrunu, který věc 
vyřizuje, se nachází od mého bydliště 
cca 110 kilometrů. Při představě 
cestování, projetého paliva a ztráty času 
jsem zvažoval, zda uloženou částku 
nezaplatit a nechat věc být. Ale pocit 
křivdy a faktického uznání mé chyby, s 
níž nesouhlasím, mě přivedl k ještě 
jedné možnosti. V oznámení o 
přestupku bylo uvedeno telefonní číslo 
na pracovníka, který věc vyřizuje, proto 
jsem si sehnal osobu, která plynně 
hovoří německy, a na toto číslo jsme 
společně zavolali a úředníkovi 

FÚZE DVOU POJIŠŤOVEN: I CESTA JE 
CÍL

KSČM dlouhodobě prosazuje, aby stát 
zřizoval pouze jednu zdravotní 
pojišťovnu.
Jednali jsme o tom i s panem předsedou
vlády a ministrem zdravotnictví. Ti naši 
myšlenku podpořili. Do konce června 
tohoto roku Ministerstvo zdravotnictví 
ČR připraví podrobnou analýzu fúze 
dvou státních pojišťoven, a to konkrétně
Zdravotní pojišťovny ministerstva 
vnitra ČR a Vojenské zdravotní 
pojišťovny ČR. Bokem zatím zůstává 
Všeobecná zdravotní pojišťovna. 
Postupně tak náš návrh nabírá konkrétní
obrysy. Možná, že to někomu připadá 
jako pomalý postup, ale ani tak to 

nebude jednoduché. Beru to ale za 
jeden z významných dílčích úspěchů, 
který se nám podařil prosadit. Říká se, 
že i cesta je cíl. V tomto ohledu cesta 
správným směrem. Tímto krokem se 
totiž více přiblížíme naší myšlence 
existence jediné zdravotní pojišťovny. 
Nově vzniklá pojišťovna bude fungovat
efektivněji a bude snáze 
kontrolovatelná. Navíc klesnou i její 
náklady, a to například snížením počtu 
zaměstnanců. Jsme si samozřejmě 
vědomi transformačních nákladů. I tak 
bude spojení těchto dvou státních 
pojišťoven výhodné po všech 
stránkách, což zajisté ocení především 
samotní pojištěnci…

Vojtěch Filip, předseda ÚV KSČM
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vysvětlili, že se musí jednat o omyl. 
Tato osoba nám sdělila, že věc je v 
pořádku a nic se platit nemusí, neboť se 
jednalo o technickou chybu. Musím 
uznat, že až v této situaci jsem si 
oddechl.
Proč tento článek píšu? Výše popsaná 
situace popisuje skutečnost, kdy se 
člověk může bez vlastní viny dostat do 
finančních, ba dokonce existenčních 
problémů, aniž by o tom vůbec věděl. 
Vezměme v potaz skutečnost, že dopis o
přestupku vám není doručen do 
vlastních rukou a během přepravy se 
může někde ztratit, a vy se ani nemusíte
dozvědět o řízení, které je s vámi v 
zahraničí zahájeno. Nebo někdo může 
obsah psaní brát jako nevhodný žert, 
nereagovat na něj a vyhodit ho. 
Nemusím dodávat, že v případě 
nereagování se celková výše pokuty 
zvyšuje, a nedovedu si představit 
někomu vysvětlovat např. za pět let, že 
dříve uložená sankce byla neoprávněná 
a člověk se rázem ocitne v tíživé životní
situaci, kterou si bez vlastního přičinění 
způsobil.

Petr Nováček,  
Vyškov

AMERICKÁ SPRAVEDLNOST

Tak jsem se dozvěděl, že existují různé 
spravedlnosti. Skutečně různé. Tedy 
alespoň podle Donalda Trumpa. Nejde 
jen o něj, ale i o ty, kteří mu na 
předvolebním shromáždění, na němž 

ona slova vyslovil, tleskali. Protože 
jeho projev, nebo alespoň zmíněná část,
byla bez odporu promítána americkými 
televizními společnostmi, a neslyšeli 
jsme nějaký negativní ohlas, zřejmě je o
tom přesvědčena většina Američanů. A 
právě to se mi zdá velmi nebezpečné, 
protože zavraždit v cizí zemi 
představitele dalšího státu, i když 
nepohodlného, mně nepřipadá jako 
normální.
O jaká slova však šlo? Trump řekl, že 
zavraždění generála Solejmáního byl 
akt »zajištění americké spravedlnosti«. 
To vyvolalo otázky: »Může být 
spravedlnost něčí? Může být 
spravedlnost americká, německá, česká 
nebo třeba mexická?«
Mohou jistě být rozdílné zákony, 
mohou být dokonce ve zmíněných 
zemích rozdílně chápány činy proti 
těmto zákonům, ale ještě jsem neslyšel, 
že by nějaký zákon v nějaké zemi 
ospravedlňoval vraždu  ve zcela jiné 
zemi a to daleko od svého domova. 
Doposud zavraždění politika, který byl 
návštěvou v jiné zemi, bylo hodnoceno 
jako teroristický čin, i když byl třeba 
»doma« oslavován.
Když v předválečném Československu 
byl zabit nacistickým vrahem v 
Mariánských Lázních profesor Lessing 
a později nedaleko Prahy přímo 
vyslaným komandem inženýr Formis, 
neodvážil se ani hitlerovský propagační
aparát k akcím přiznat. Ani v 
nacistických zákonech by to nenalezlo 
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opodstatnění. A nikdo nehovořil o 
»německé spravedlnosti«. Teprve 
americký prezident nám odhalil, že 
kromě té všelidské spravedlnosti je 
»spravedlnost americká«, podle níž se 
lze zřejmě v zájmu Spojených států 
dopustit jakéhokoli zločinu.
Protože však světové veřejné mínění 
nebylo americkému činu nakloněno, 
následně se vymyslela legenda, jíž 
nikdo nemůže dokázat. Generál 
Solejmání prý plánoval několik útoků 
na americké cíle ve světě. Tomu se prý 
muselo zabránit. Jenže generál byl na 
mírové misi v Iráku. Daleko mírovější, 
než byl americký čin. O ní se vědělo. Tu
nedokonal. Není spíš ve hře otázka: 
Nemělo se zabránit právě oné mírové 
misi? Sblížení Iráku s Íránem přece 
neslouží zájmům Spojených států.
Nemáme si tedy slova »americká 
spravedlnost« vysvětlovat tak, že vše, 
co se nehodí USA, je podle ní možné? 
Co všechno pod těmito slovy lze skrýt! 
Jen namátkou. Přepadení Grenady a 
zavraždění jejích tehdejších 
představitelů, odvezení panamského 
prezidenta, jenž chtěl zestátnit průplav, 
do Spojených států a odsoudit ho za 
pašování drog, či třeba právo 
bombardovat Jugoslávii, když ta svým 
postupem křížila americké plány na 
Balkáně.
Prostě »americká spravedlnost« je něco 
víc než spravedlnost všelidská. Je prostě
»americká«!!!

Filip Zachariaš, předseda 
OV KSČM Vyškov

 SOCIALISMUS A KAPITALISMUS

Snad úvodem konstatování. Tvrzení 
našich šéfů, že se dnes u nás žije nejlépe
z historie, nemíním popírat, byť je 
zjednodušené.
Jen si vzpomínám, jak jsme žili třeba v 
roce 1947 (šestnáctiletý kluk) a o třicet 
roků později, tedy v roce 1977. 
Bezpochyby v to m roce 1977 jsme se – 
ve srovnání s předválečnou dobou a s 
rokem před třemi desítkami let – žili 
nesrovnatelně lépe.
Co to vlastně pod pojmem socialismus 
či kapitalismus u nás chápeme? Jako 
socialismus či komunismus je hlavním 
proudem sdělovadel vykládáno, že se 
jedná o diktaturu a nic víc. Kapitalismus
naopak je u nás líčen jako demokratický
systém.
A přece, když uvažujeme o kapitalismu,
musíme uznat, že řada naprosto 
nedemokratických zemí (nejen 
nacistické Německo a další fašistické 
státy) nebyla a není ani náznakem 
demokratickou a osobní práva 
jednotlivců jsou dána zrodem a 
majetkem. My starší to známe jak z 
Evropy, tak třeba z Latinské Ameriky a 
jejich kapitalistických diktatur. Naopak, 
kdykoli hrozilo kapitalistickému 
hospodářství vážné nebezpečí od 
socialistické konkurence, neváhali 
miliardáři spojit své síly a podpořit 
takové skupiny (vrstvy, vlivy), které 
silou nespokojenost lidu potlačily. Pak 
„opět mohla zavládnout demokracie“.
Podívejme se tedy zjednodušeně na 

rozdíl mezi oběma systémy.
V kapitalismu jsou rozhodující velké a 
bohaté firmy, přesněji jejich vlastníci. Z 
těch pochází dostatek peněz, aby 
propaganda kapitalistického podnikání 
byla většinou sdělovadel jednostranně a 
jednoznačně prosazována. Na pracující 
většinu samozřejmě také nějaké 
prostředky zbudou. Jenže jakmile se ti 
majetní dostanou do ouzkých, není 
problém nemajetným na životní úroveň 
sáhnout. Jen si připomeňme vládu ODS 
– Topolánek, Nečas plus Kalousek. 
Zvedaly se pracujícím odvody 
(superhrubá mzda), snižovaly 
(nevyrovnávaly) se důchody, protože 
„podnikatelé (myšleno ti moc velcí) se 
přece musí zachraňovat přednostně. 
Ostatně většina válek a podobných 
povyražení byla a je v epoše kapitalismu
vedena rovněž ve snaze buržoazie 
zvýšit majetek, vliv a moc. Shrnuto. V 
kapitalismu mají přednost ti, co mají 
nejvíc a pro jejich další zbohatnutí se v 
ekonomice vše organizuje. Chudí se 
musí omezit, když to jinak nejde. 
Nejbohatší ne.
Podstatou socialistické ekonomie a 
života společnosti je přiměřené zajištění
všeho obyvatelstva, jak to výkon 
ekonomiky dovolí. Je a bylo věcí 
historických podmínek, že nově 
vznikající socialistické státy byly a jsou 
vždy ohrožovány vyspělými, bohatými a
na armády výborně zajištěnými 
kapitalistickými státy. Forma jak se v 
nich uplatňuje vláda, pak trpěla a trpí 

nejen vnitřními (často nemalými) 
problémy, ale také organizovanými 
sankcemi bohatých kapitalistů. Sankce, 
placení nespokojenců, vojenské 
aktivity. My jsme proto poznali ze 
socialismu spíše jen zárodek, přičemž 
forma vlády nebyla na takové úrovni, 
jak bylo třeba. Vlastními chybami, ale 
také organizovaně ze strany těch 
nejbohatších a vlivově rozhodujících 
kapitalistických států.
Proto snaha dokonce evropského 
parlamentu prohlašovat socialismus za 
diktátorství je nepravdivá! Je neúplná a 
tudíž nepřesná.

Jan Štětina
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opodstatnění. A nikdo nehovořil o 
»německé spravedlnosti«. Teprve 
americký prezident nám odhalil, že 
kromě té všelidské spravedlnosti je 
»spravedlnost americká«, podle níž se 
lze zřejmě v zájmu Spojených států 
dopustit jakéhokoli zločinu.
Protože však světové veřejné mínění 
nebylo americkému činu nakloněno, 
následně se vymyslela legenda, jíž 
nikdo nemůže dokázat. Generál 
Solejmání prý plánoval několik útoků 
na americké cíle ve světě. Tomu se prý 
muselo zabránit. Jenže generál byl na 
mírové misi v Iráku. Daleko mírovější, 
než byl americký čin. O ní se vědělo. Tu
nedokonal. Není spíš ve hře otázka: 
Nemělo se zabránit právě oné mírové 
misi? Sblížení Iráku s Íránem přece 
neslouží zájmům Spojených států.
Nemáme si tedy slova »americká 
spravedlnost« vysvětlovat tak, že vše, 
co se nehodí USA, je podle ní možné? 
Co všechno pod těmito slovy lze skrýt! 
Jen namátkou. Přepadení Grenady a 
zavraždění jejích tehdejších 
představitelů, odvezení panamského 
prezidenta, jenž chtěl zestátnit průplav, 
do Spojených států a odsoudit ho za 
pašování drog, či třeba právo 
bombardovat Jugoslávii, když ta svým 
postupem křížila americké plány na 
Balkáně.
Prostě »americká spravedlnost« je něco 
víc než spravedlnost všelidská. Je prostě
»americká«!!!

Filip Zachariaš, předseda 
OV KSČM Vyškov

 SOCIALISMUS A KAPITALISMUS

Snad úvodem konstatování. Tvrzení 
našich šéfů, že se dnes u nás žije nejlépe
z historie, nemíním popírat, byť je 
zjednodušené.
Jen si vzpomínám, jak jsme žili třeba v 
roce 1947 (šestnáctiletý kluk) a o třicet 
roků později, tedy v roce 1977. 
Bezpochyby v to m roce 1977 jsme se – 
ve srovnání s předválečnou dobou a s 
rokem před třemi desítkami let – žili 
nesrovnatelně lépe.
Co to vlastně pod pojmem socialismus 
či kapitalismus u nás chápeme? Jako 
socialismus či komunismus je hlavním 
proudem sdělovadel vykládáno, že se 
jedná o diktaturu a nic víc. Kapitalismus
naopak je u nás líčen jako demokratický
systém.
A přece, když uvažujeme o kapitalismu,
musíme uznat, že řada naprosto 
nedemokratických zemí (nejen 
nacistické Německo a další fašistické 
státy) nebyla a není ani náznakem 
demokratickou a osobní práva 
jednotlivců jsou dána zrodem a 
majetkem. My starší to známe jak z 
Evropy, tak třeba z Latinské Ameriky a 
jejich kapitalistických diktatur. Naopak, 
kdykoli hrozilo kapitalistickému 
hospodářství vážné nebezpečí od 
socialistické konkurence, neváhali 
miliardáři spojit své síly a podpořit 
takové skupiny (vrstvy, vlivy), které 
silou nespokojenost lidu potlačily. Pak 
„opět mohla zavládnout demokracie“.
Podívejme se tedy zjednodušeně na 

rozdíl mezi oběma systémy.
V kapitalismu jsou rozhodující velké a 
bohaté firmy, přesněji jejich vlastníci. Z 
těch pochází dostatek peněz, aby 
propaganda kapitalistického podnikání 
byla většinou sdělovadel jednostranně a 
jednoznačně prosazována. Na pracující 
většinu samozřejmě také nějaké 
prostředky zbudou. Jenže jakmile se ti 
majetní dostanou do ouzkých, není 
problém nemajetným na životní úroveň 
sáhnout. Jen si připomeňme vládu ODS 
– Topolánek, Nečas plus Kalousek. 
Zvedaly se pracujícím odvody 
(superhrubá mzda), snižovaly 
(nevyrovnávaly) se důchody, protože 
„podnikatelé (myšleno ti moc velcí) se 
přece musí zachraňovat přednostně. 
Ostatně většina válek a podobných 
povyražení byla a je v epoše kapitalismu
vedena rovněž ve snaze buržoazie 
zvýšit majetek, vliv a moc. Shrnuto. V 
kapitalismu mají přednost ti, co mají 
nejvíc a pro jejich další zbohatnutí se v 
ekonomice vše organizuje. Chudí se 
musí omezit, když to jinak nejde. 
Nejbohatší ne.
Podstatou socialistické ekonomie a 
života společnosti je přiměřené zajištění
všeho obyvatelstva, jak to výkon 
ekonomiky dovolí. Je a bylo věcí 
historických podmínek, že nově 
vznikající socialistické státy byly a jsou 
vždy ohrožovány vyspělými, bohatými a
na armády výborně zajištěnými 
kapitalistickými státy. Forma jak se v 
nich uplatňuje vláda, pak trpěla a trpí 

nejen vnitřními (často nemalými) 
problémy, ale také organizovanými 
sankcemi bohatých kapitalistů. Sankce, 
placení nespokojenců, vojenské 
aktivity. My jsme proto poznali ze 
socialismu spíše jen zárodek, přičemž 
forma vlády nebyla na takové úrovni, 
jak bylo třeba. Vlastními chybami, ale 
také organizovaně ze strany těch 
nejbohatších a vlivově rozhodujících 
kapitalistických států.
Proto snaha dokonce evropského 
parlamentu prohlašovat socialismus za 
diktátorství je nepravdivá! Je neúplná a 
tudíž nepřesná.

Jan Štětina
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vysvětlili, že se musí jednat o omyl. 
Tato osoba nám sdělila, že věc je v 
pořádku a nic se platit nemusí, neboť se 
jednalo o technickou chybu. Musím 
uznat, že až v této situaci jsem si 
oddechl.
Proč tento článek píšu? Výše popsaná 
situace popisuje skutečnost, kdy se 
člověk může bez vlastní viny dostat do 
finančních, ba dokonce existenčních 
problémů, aniž by o tom vůbec věděl. 
Vezměme v potaz skutečnost, že dopis o
přestupku vám není doručen do 
vlastních rukou a během přepravy se 
může někde ztratit, a vy se ani nemusíte
dozvědět o řízení, které je s vámi v 
zahraničí zahájeno. Nebo někdo může 
obsah psaní brát jako nevhodný žert, 
nereagovat na něj a vyhodit ho. 
Nemusím dodávat, že v případě 
nereagování se celková výše pokuty 
zvyšuje, a nedovedu si představit 
někomu vysvětlovat např. za pět let, že 
dříve uložená sankce byla neoprávněná 
a člověk se rázem ocitne v tíživé životní
situaci, kterou si bez vlastního přičinění 
způsobil.

Petr Nováček,  
Vyškov

AMERICKÁ SPRAVEDLNOST

Tak jsem se dozvěděl, že existují různé 
spravedlnosti. Skutečně různé. Tedy 
alespoň podle Donalda Trumpa. Nejde 
jen o něj, ale i o ty, kteří mu na 
předvolebním shromáždění, na němž 

ona slova vyslovil, tleskali. Protože 
jeho projev, nebo alespoň zmíněná část,
byla bez odporu promítána americkými 
televizními společnostmi, a neslyšeli 
jsme nějaký negativní ohlas, zřejmě je o
tom přesvědčena většina Američanů. A 
právě to se mi zdá velmi nebezpečné, 
protože zavraždit v cizí zemi 
představitele dalšího státu, i když 
nepohodlného, mně nepřipadá jako 
normální.
O jaká slova však šlo? Trump řekl, že 
zavraždění generála Solejmáního byl 
akt »zajištění americké spravedlnosti«. 
To vyvolalo otázky: »Může být 
spravedlnost něčí? Může být 
spravedlnost americká, německá, česká 
nebo třeba mexická?«
Mohou jistě být rozdílné zákony, 
mohou být dokonce ve zmíněných 
zemích rozdílně chápány činy proti 
těmto zákonům, ale ještě jsem neslyšel, 
že by nějaký zákon v nějaké zemi 
ospravedlňoval vraždu  ve zcela jiné 
zemi a to daleko od svého domova. 
Doposud zavraždění politika, který byl 
návštěvou v jiné zemi, bylo hodnoceno 
jako teroristický čin, i když byl třeba 
»doma« oslavován.
Když v předválečném Československu 
byl zabit nacistickým vrahem v 
Mariánských Lázních profesor Lessing 
a později nedaleko Prahy přímo 
vyslaným komandem inženýr Formis, 
neodvážil se ani hitlerovský propagační
aparát k akcím přiznat. Ani v 
nacistických zákonech by to nenalezlo 
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JAK SNADNO LZE SPADNOUT DO 
PROBLÉMŮ

Chtěl bych se s vámi podělit o 
nepředstavitelný zážitek, který se mi 
stal. Často slýcháme od různých lidí, že 
tohle jde v Rakousku, tamhleto se dělá 
za našimi hranicemi líp, proč to nejde u 
nás. V následujících řádcích popíši 
situaci, ze které bychom si rozhodně 
příklad brát neměli. Pro obyčejného 
člověka je nesmírně stresující.
Zhruba týden před Vánoci jsem šel 
vyzvednout obsah mé poštovní 
schránky a naspod ležela obálka z 
Rakouska. Žádného příbuzného tam 
nemám, a tak jsem s údivem četl. V 
psaní mi bylo sděleno, že byla mému 
vozidlu v Gemeindegebeitu 
Heldenbergu na Landstasse změřena 
rychlost přesahující 12 km/h, než byl 
dovolen na daném místě rychlostní 
limit, s tím, že do zhruba 14 dnů mám 
na stanovený bankovní účet zaplatit 45 
eur (cca 1125 Kč). V textu rovněž 
nechybělo poučení, že v případě 
neposkytnutí potřebné součinnosti se 
vystavuji sankci ve výši 5000 eur.
Na první pohled se mohlo zdát, že se 
jedná o nejapný žert nebo - a v dnešní 
době bych se vůbec nedivil - o 
podvodné jednání. Poslední variantu 
jsem ovšem vyloučil, neboť 
elektronická aplikace načtená přes QR 
kód byla opravdu s výše uvedeným 
deliktem provázána. Byl jsem si ale jist,
že v den, kdy se měl skutek stát, bylo 
mé auto zaparkováno před domem 

mého trvalého bydliště a rozhodně 
nemohlo být v zahraničí. Co teď? Na 
jedné straně před vámi leží úřední 
písemnost s tím, že vaše vozidlo 
spáchalo přestupek v Rakousku, ale vy 
víte, že tato situace je vyloučena.
Ihned jsem na úřední dopis zareagoval v
německém jazyce prostřednictvím e-
mailu, kde jsem nesouhlasil s obsahem 
a přiložil fotografie mého vozidla a 
technického průkazu s tím, aby 
pověřený pracovník porovnal fotografii 
z radaru s fotografiemi mého vozidla 
doufaje, že musí dojít k závěru, že se 
jedná o dvě různá vozidla.
Čekal jsem od rakouských úřadů 
odpověď, zda mojí námitku uznávají, či
nikoliv. Ovšem marně. Musím říct, že 
moje nervozita byla značná, neboť 
nikdo nereagoval, čas do zaplacení 
stanovené pokuty se krátil a rady z 
médií zněly raději zaplatit pokutu a poté
se až domáhat svého práva. Úřad v 
rakouském Hollabrunu, který věc 
vyřizuje, se nachází od mého bydliště 
cca 110 kilometrů. Při představě 
cestování, projetého paliva a ztráty času 
jsem zvažoval, zda uloženou částku 
nezaplatit a nechat věc být. Ale pocit 
křivdy a faktického uznání mé chyby, s 
níž nesouhlasím, mě přivedl k ještě 
jedné možnosti. V oznámení o 
přestupku bylo uvedeno telefonní číslo 
na pracovníka, který věc vyřizuje, proto 
jsem si sehnal osobu, která plynně 
hovoří německy, a na toto číslo jsme 
společně zavolali a úředníkovi 

FÚZE DVOU POJIŠŤOVEN: I CESTA JE 
CÍL

KSČM dlouhodobě prosazuje, aby stát 
zřizoval pouze jednu zdravotní 
pojišťovnu.
Jednali jsme o tom i s panem předsedou
vlády a ministrem zdravotnictví. Ti naši 
myšlenku podpořili. Do konce června 
tohoto roku Ministerstvo zdravotnictví 
ČR připraví podrobnou analýzu fúze 
dvou státních pojišťoven, a to konkrétně
Zdravotní pojišťovny ministerstva 
vnitra ČR a Vojenské zdravotní 
pojišťovny ČR. Bokem zatím zůstává 
Všeobecná zdravotní pojišťovna. 
Postupně tak náš návrh nabírá konkrétní
obrysy. Možná, že to někomu připadá 
jako pomalý postup, ale ani tak to 

nebude jednoduché. Beru to ale za 
jeden z významných dílčích úspěchů, 
který se nám podařil prosadit. Říká se, 
že i cesta je cíl. V tomto ohledu cesta 
správným směrem. Tímto krokem se 
totiž více přiblížíme naší myšlence 
existence jediné zdravotní pojišťovny. 
Nově vzniklá pojišťovna bude fungovat
efektivněji a bude snáze 
kontrolovatelná. Navíc klesnou i její 
náklady, a to například snížením počtu 
zaměstnanců. Jsme si samozřejmě 
vědomi transformačních nákladů. I tak 
bude spojení těchto dvou státních 
pojišťoven výhodné po všech 
stránkách, což zajisté ocení především 
samotní pojištěnci…

Vojtěch Filip, předseda ÚV KSČM
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CO POŽADUJE KSČM PRO 
ZAMĚSTNANCE?

 Jde nám o zkracování pracovní 
doby za zachování stejné výše 
mzdy či platu jako při 
osmihodinové pracovní době. 

 Jde nám o získání základní 
zákonné pětitýdenní dovolené pro
zaměstnance.

 Jde nám o posílení úlohy 
bezpečnosti práce na 
pracovištích.

 Omezení agenturního 
zaměstnávání.

(red)

PŘEDSEDKYNĚ SNĚMOVNÍHO 
ROZPOČTOVÉHO VÝBORU VOSTRÁ 
NAVŠTÍVILA VYŠKOVSKO

Miloslava Vostrá, která je aktuálně 
předsedkyní Rozpočtového výboru 
Poslanecké sněmovny PČR, zavítala na 
Vyškovsko. Navštívila v doprovodu 
jihomoravského poslance Iva Pojezného 
například ZŠ a MŠ Brankovice, kde před 
několika dny skončila rekonstrukce za 
více než 20 milionů korun. Škola na ni 
čerpala prostředky z dotačního programu 
Ministerstva financí, který prosadila do 
rozpočtu KSČM v rámci tolerance vlády 
Andreje Babiše. S ředitelem Jaroslavem 
Hejným ovšem Vostrá probírala i další 
záležitosti týkající se financování 
regionálního školství. Se starostou obce 
Vladimírem Procházkou se pak bavila o 
možnostech a potřebách obcí v oblastech 
bydlení nebo infrastruktury. „Jsem ráda, 

že v Brankovicích mohou i nadále děti 
využívat moderní bazén s posuvným 
dnem, který prošel kompletní 
rekonstrukcí stejně jako část sociálních 
zařízení nebo kotelna. Myslím, že je 
třeba zabránit vylidňování venkova – a 
tudíž pomoci menším obcím. V tomto 
ohledu KSČM prosadila několik set 
milionů pro výstavbu obecního bydlení 
právě v menších municipalitách a do 
budoucna budeme mít požadavky 
například na otevření dotačního 
programu pro opravy mostů na místních 
komunikacích, jejichž stav – jak se při 
diskuzi se zastupiteli menších obcí 
Vyškovska – je velkým 
problémem,“ dodala poslankyně KSČM 
Vostrá, která v rámci svého dne zavítala 
za doprovodu předsedy OV KSČM 
Vyškov Filipa Zachariaše a bučovického 
zastupitele za KSČM Josefa Boudy i do 
úspěšné bučovické společnosti KPB 
Intra, jež dodává své elektrotechnické 
součástky téměř do celého světa.

(red)

Všem členům a sympatizantům, kteří
slaví v únoru a březnu 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

ZPRAVODAJ
Okresního výboru KSČM VYŠKOV
Pro potřeby základních organizací KSČM okresu Vyškov                               únor, březen / 2020

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

i když už začal druhý měsíc letošního roku dovolte,
abych Vám nejprve popřál spoustu zdraví v roce 2020.
Počátky roku obvykle bývají spojeny s předsevzetími 
i plány. Nejinak tomu je i v případě okresního výboru
KSČM ve Vyškově. První větší akci již máme za
sebou, a to každoroční lednový dětský karneval, který
i letos přilákal spoustu rodičů i prarodičů se svými
ratolestmi. Hned v březnu nás ovšem čeká další
tradiční akce, na níž bych Vás rád pozval – oslava
Mezinárodního dne žen (pozvánku najdete uvnitř). 
Na březen – konkrétně 24. – je plánováno také setkání všech zastupitelů za KSČM 
na okrese Vyškov. 
První polovina letošního roku je též zasvěcena sjezdům politických stran (KSČM 
nevyjímaje). Já bych se zde rád zastavil pouze u jednoho, který mne velmi 
překvapil. Delegáti ODS si do svého čela zvolili neúspěšného ministra 
zkompromitovaného případem Promopro, který měl české občany připravit o 
několik set milionů korun, Alexandra Vondru. Ta nová ODS, která do světa už 
několik let vykřikuje, že se očistila od starých struktur a kmotrů. Ale to není 
všechno. Tento horlivý amerikanofil, který již před několika lety prosazoval 
umístění radaru USA v Brdech přišel s dalším šíleným nápadem. Tentokrát 
vybudovat přímo základnu US Army v Moravskoslezském kraji (kde teď ODS 
s ANO2011 vládne). Nehoráznost. 
Jinak jsem rád, že se poslancům KSČM podařily konkrétní přesuny v rozpočtu, 
které jsou v zájmu občanů naší země. Jen je škoda, že je jako KSČM neumíme 
lépe prezentovat, aby o nich občané věděli. 

Filip Zachariaš, předseda OV KSČM Vyškov 


