
PĚT PROGRAMOVÝCH PRIORIT KSČM

Právo na důstojný život
„S občany České republiky se nesmí jednat 
jako s druhořadými obyvateli EU!“
- Minimální mzda alespoň 20.000 Kč.
- Za poctivou práci poctivá mzda i důchod.
- Za srovnatelnou práci stejná mzda pro muže 
i ženy.
- 35hododinový pracovní týden při zachování 
mzdy.
- Ochrana zdraví, rovný přístup pacientů k 
moderní léčbě bez ponižujících sbírek a 
spoluúčasti pacientů.
- Novomanželské bezúročné půjčky.
- Konec soukromých exekutorů.
- Zrušení pracovních agentur.
- Státní a družstevní byty dostupné pro 
každého.
- Konec nezdaněného kšeftování s byty.
- Zachování koruny.
 
Podpora poctivé práce, vyšší zdanění 
bohatých
„Přidat potřebným, ubrat bohatým!“
- Výrazné zdanění nadnárodních firem.
Zdanění komerčních internetových gigantů.
- Konec vyvádění zisku vytvořeného v ČR.
- Miliardářská daň.
- Zachování současného zdanění u 
podprůměrných mezd.
- Zvýšení daňových úlev pro rodiny s dětmi.
- Zavedení bankovní a digitální daně.
- STOP další privatizaci, posílení vlivu státu, 
krajů a obcí.

Podmínky pro život v bezpečí a míru
„Armáda musí sloužit k obraně země a pro 
bezpečí občanů ČR!“
- Vystoupení České republiky z paktu NATO.
- Obnova všestranných vztahů s Ruskem a 
Čínou.
- Konec informační cenzury internetu.
- Obnova systému civilní ochrany obyvatel.

- Referendum o pokračujícím členství ČR v 
EU.
- STOP ilegální migraci.
- Stažení všech příslušníků AČR z vojenských
misí.

Péče o děti a jejich vzdělání
„Děti mají právo na šťastné dětství!“
- Přísný postih všech forem agrese vůči 
dětem.
- Obědy v MŠ a na prvním stupni ZŠ zdarma.
- Digitalizace školství.
- Kvalita a dostupnost vzdělávání, kulturních 
a sportovních aktivit pro všechny děti.
- Učebnice a školní pomůcky zdarma.
- Internet zdarma pro školy a rodiny s dětmi.
- Kyberšikana jako trestný čin.
- Jízdné pro žáky základních a středních škol 
zdarma.

Příroda zdravější, životní prostředí čistější
„Kvalitní potraviny a zdravá příroda musí být
samozřejmostí!“
- Vrácení správy vodních zdrojů do rukou 
krajů a obcí.
- Konec šuntů v obchodech.
- Dostavba jaderných elektráren za podmínky 
řádného tendru bez záměrného strašení 
bezpečnostními hrozbami.
- Zpřísnění norem kvality potravin.
- Směřování k soběstačnosti v potravinách.
- Podpora organického obhospodařování půdy.
- Zastavení záboru zemědělské půdy.

Všem členům a sympatizantům, kteří
slaví v 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

ZPRAVODAJ
Okresního výboru KSČM VYŠKOV

Pro potřeby základních organizací KSČM okresu Vyškov                         červenec, srpen / 2021

Vážení čtenáři, milé čtenářky, 

první polovina roku 2021 je za námi. Zápasili jsme s pandemií i špatnými 
rozhodnutími vlády ANO a ČSSD. Přešlapů vlády v době pandemie přibývalo, až 
to bylo pro KSČM neúnosné a vypověděla dohodu o toleranci. Připomenu jen, že 
vláda místo peněz pro lidi nakupovala drahý vojenský šrot z Ameriky, obvinila za 
potlesku ODS, TOP09 i Pirátů v kauze Vrbětice, která ani po dvou měsících od 
jejího rozpoutání žádné jasné důkazy nepřinesla, Ruskou federaci ze státního 
terorismu. Díky vládě také velké množství občanů odmítá očkování, neboť vláda 
A. Babiše zamezila dovozu vakcíny Sputnik (podle průzkumů o ni mělo zájem až 
47 % občanů), a jinou očkovací látku spousta lidí odmítá. Zcela jistě máte i Vy ve 
svém okolí spoustu lidí, kteří projevili o tuto vakcínu zájem. Na druhou stranu, jak 
řekl předseda KSČM V. Filip, při představě, že by se vlády chopila opozice v čele 
s Fialou, Pekarovou-Adamovou, Jurečkou či Rakušanem, „KSČM jímala hrůza“. 
Celého toto předvolebního divadýlka vyvolaného 4 měsíce před volbami se tak 
KSČM odmítla účastnit a odešla ze sálu. Celé zdůvodnění se dočtete na dalších 
stranách v přepisu projevu V. Filipa. 

Navzdory tomu, že nás čekají prázdniny, běží již horká politická kampaň. 
Asociálové, korupčníci, privatizátoři a další pijavice se už těší, jak dají KSČM 
sbohem. Ukažme jim, že komunisté mají pevné místo a není jiné strany, kterou by 
zajímal osud obyčejných lidí. Nerad bych, aby se totiž po volbách opakovala 
situace, že A. Babiš nabídne koalici ODS. A věřte, že tentokrát by tu nabídku ODS 
přijala…

Filip Zachariaš, předseda OV KSČM Vyškov



PROJEV PŘEDSEDY KSČM 
VOJTĚCHA FILIPA K HLASOVÁNÍ O 
NEDŮVĚŘE VLÁDĚ

Vážený pane předsedo, členové vlády, 
poslanci a poslankyně, 
KSČM nikdy nedělala ukvapené závěry 
a nejinak je tomu i ve vztahu k vládě 
ANO a ČSSD. Neděláme si o ní žádné 
iluze, a proto jsme do ní nevstoupili. 
My – na rozdíl od ostatních – program 
za koryta neměníme. Když ovšem po 
volbách v roce 2017 stávající předseda 
vlády A. Babiš nabídl koalici ODS, 
rozhodli naši členové, že bude lepší, 
když vznikne středový kabinet, než aby 
se k moci opět vrátila pravice. 
Spolu s odborníky a občany jsme proto 
připravili naprosto konkrétní program, 
sedm bodů – sedm podmínek, které 
KSČM po vládě požadovala k tomu, 
aby ji umožnila vzniknout. Tohle byl tak
transparentní proces, kdy si každý mohl 
a může ověřit, jak jsou podmínky 
plněny či neplněny. A já si dovolím 
jednotlivé body připomenout, aby bylo 
jasné, kam KSČM vládu tlačila a co 
díky našemu tlaku občané konkrétně 
získali. 
První podmínka KSČM – růst 
minimální mzdy. Máme za to, že ten, 
kdo poctivě pracuje si zaslouží takovou 
odměnu, aby z ní důstojně uživil sebe i 
svou rodinu. Druhá podmínka – 
valorizace důchodů, aby naši senioři 
nemuseli za svou celoživotní práci 
přežívat, tak KSČM dlouhodobě tlačí na

růst penzí. Třetí podmínka – udržení 
přírodních zdrojů v českých rukou. O 
tom, jak se hanebně nakládalo 
s přírodním bohatstvím by tady někteří 
mohli vyprávět – KSČM nechtěla další 
privatizaci ve stylu OKD, kdy stát 
nevýhodně za vlády ČSSD prodal 
Bakalovi doly i se čtyřmi desítkami tisíc
bytů, jejímž obyvatelům nakonec zbyly 
jen oči pro pláč. Ale zpět k podmínkám 
– tedy ke čtvrté v pořadí – zvýšení 
podílu veřejného sektoru v hospodaření 
s vodou. Pátá podmínka bylo zdanění 
daru církvím, pro které se nesmyslně 
vžila zkratka církevní restituce. Šestou 
podmínkou bylo nastartování obecního 
bydlení a pomoc obcím při jeho 
výstavbě a konečně sedmá podmínka 
bylo udržení zdravotní péče bez 
navyšování spoluúčasti pacientů. 
Žel vláda přestala plnit dohody, což se 
v plné nahotě ukázalo, když místo 
odměn pro lidi upřednostnila budoucí 
nákup předražené armádní techniky. 
Navíc o tom, jak to při nákupu vojenské
techniky chodí svědčí nejen nespočet 
korupčních kauz z minulosti, ale také 
závěry Nejvyššího kontrolního úřadu, 
který v letošním roce konstatoval, že 
systém nákupu výzbroje pro armádu 
není efektivní a je předražené. 
Ani v oblasti vzniku státní banky, což 
by minimálně vytvořením 
konkurenčního prostředí, mělo pozitivní
vliv na ceny bankovních služeb a tedy i 
na peněženky de facto všech občanů, se 
vláda příliš nepředvedla.
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Odvaha vytvořit komerční banku 
v rukách českého státu zůstala zatím 
v rovině slibů a prázdných proklamací. 
Přitom KSČM už v minulém volebním 
období, kdy se řešilo prodloužení 
smlouvy mezi Českou poštou a ČSOB 
upozorňovala, že je to vhodný okamžik 
k tomu, začít na tomto pracovat. Tehdy 
vláda pod vedením ČSSD, konkrétně 
ministr chovanec – navzdory tomu, co 
měla sama sociální demokracie 
v programu, prosadil prodloužení 
kontraktu s ČSOB. 
V roce pandemie bych také očekával, že
vláda začne aktivně hledat úspory 
v oblasti zdravotnictví. Ne na lidech, ale
na přebytečných aparátech a 
administrativě. Ta totiž sama o sobě 
neléčí, ale ze systému odčerpává nemalé
peníze. A my jako KSČM jsme tady 
vládě ukázali cestu – požadovali jsme 
v prvním kroku sloučení dvou blízkých 
zdravotních pojišťoven. Opět se nic 
neděje a stihnout to do konce volebního 
období je v tuto chvíli v podstatě 
nemožné. Nemohu opomenout ani 
liknavost ministerstva zdravotnictví a 
vlády získat v době naprostého 
nedostatku vakcín světově uznávanou a 
dnes už v pětašedesáti zemích 
aplikovanou vakcínu Sputnik V. 
No a kapitolou samu pro sebe je 
zahraniční oblast. To, co s občany vláda 
ANO s ČSSD spolu s opozičními 
stranami sehrála za kabaret, to by 
nevymysleli ani v té nejdivočejší 
bondovce. Vrbětice ani více než měsíc 

po tom skandálním odhalení nepřinesly 
zatím nic nového, krom totální 
destrukce vztahů mezi Českou 
republikou a Ruskou federací. Dosud – 
navzdory nechvějným důkazům, které 
má údajně BIS – nebyl ani na ty, kteří 
měli čin spáchat, vydán mezinárodní 
zatykač. Jindy kritická média tak 
převzala spolu s politickou scénou – 
vyjma KSČM – naprosto nekriticky 
tvrzení, že Rusové jsou teroristi a 
hotovo. Víte, já jsem právník a možná 
se na tu věc dívám trochu jinak, ale 
přijít bez důkazů, které má podle mě 
právo veřejnost znát, pokud jsou tak 
jasné, s takovým obviněním, to chce 
skutečně odvahu.  
I z těchto důvodů jsme jako KSČM 
jasně řekli, že tato vláda dále důvěru 
KSČM nemá. Prostě jí nevěříme a 
nenecháme se opíjet rohlíkem. Ale 
každý rozumný člověk – když udělá 
krok A, tak se obvykle ptá, co bude 
následovat. 
No a když se v této souvislosti podívám
na druhou stranu těch, kteří dnešní 
jednání vyvolali, tak musím říct, že při 
představě, že se tato partička chopí 
moci, se mě jímá hrůza. Víte, já už 
v této Sněmovně leccos pamatuju, ale 
tomu, co se v naší zemi odehrávalo 
v letech 2006-2013 se nevyrovná ani 
deset Čapích hnízd. A pamatujete si Vy, 
kteří tady tak rádi kážete o demokracii a
morálce, jak vláda ODS a TOP09 
opřená o obskurní spolek LIDEM 
dopadla? Protože se ukázalo, že nikým 
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nevolená úřednice, shodou okolností 
milenka předsedy vlády v podstatě řídí 
tuto zemi. Ne, k tomu už se samozřejmě
nehlásíte, což je pochopitelné. Vaše 
pokrytectví se ovšem od té doby nijak 
nezměnilo, což se projevilo během 
pandemie. Vládu jste kritizovali, že 
zadlužuje. Ano. To je pravda. Ale co jste
měli v plánu dělat Vy? Zadlužit naše 
děti a vnuky ještě o 200 miliard víc. To 
bylo gros Vašich návrhů, tak už té 
přetvářky prosím Vás nechte. 
Nebo už jste zapomněli, jak jste se u 
tohoto pultíku střídali jak svatí na orloji,
když KSČM přišla s tím, aby byly 
odsouzeny zločiny privatizace? Zločiny,
během nichž byl rozkraden majetek – 
dle těch nejnižších odhadů – v hodnotě 
dvou bilionů korun. Dva biliony, které 
patřili lidem této země! A nyní chcete 
brnkat na protikorupční rétoriku? A co 
aféry Kořistka, Opencard, již zmíněná 
privatizace OKD, Toskánská aféra, 
kauza plzeňských práv, nákup Pandurů, 
kauza Drobil čili manipulace 
s veřejnými zakázkami SFŽP, 
ProMoPro, kauza Jiřího Bessera – do 
roku 2014 místopředsedy STAN – 
respektive jeho bytu na Floridě, nákup 
letounů CASA, korupční kauza na 
Ministerstvu práce a sociálních věcí za 
ministrování člena TOP09 Jaromíra 
Drábka tzv. OKsystem a tak bych mohl 
pokračovat. A Vy chcete hovořit o 
nějakém potírání korupce? Jste 
k smíchu!  
Závěrem chci dodat – vláda naši důvěru

nemá, ale pravicové strany v čele 
s ODS, TOP09, STAN, lidovci a piráty 
už vůbec ne. Tohohle zbytečného 
divadla se proto nechceme účastnit a 
odcházíme pracovat pro občany. 

Vojtěch Filip, předseda KSČM

DŮSTOJNÉ STÁŘÍ? ZA TŘI STOVKY 
NAVRCH URČITĚ NE!

Současná vláda – zejména ministryně 
Maláčová z ČSSD – se momentálně v 
mediích chlubí, že přidá důchodcům o 
tři stovky víc, než je povinná valorizace 
penzí. Ministryně Maláčová i premiér 
Babiš to považují za velké politické 
vítězství.
Rozhodně nemám nic proti zvyšování 
důchodů. Ostatně byla to podmínka 
KSČM, kterou si dala do tzv. sedmi 
bodů při vzniku vlády ANO a ČSSD, ale
i tak mě tato zpráva naštvala. To, že se 
vláda kasá takovou směšnou částkou, mi
připadá dost nehorázné, obzvláště v 
kontextu minulého roku, který byl 
(nejen) pro seniory extrémně náročný. 
Jako nejrizikovější skupina obyvatel byli
vystaveni extrémnímu nebezpečí. Mnozí
prožili rok v absolutní izolaci, bez 
možnosti kontaktu se svými blízkými, 
což znamenalo extrémní psychologickou
zátěž pro ně i jejich rodiny. Díky 
přetíženému zdravotnictví řada z nich 
neměla přístup k odpovídající zdravotní 
péči, což je pro lidi ve vysokém věku 
obzvláště nebezpečné. Nehledě na to, že 

kvůli pandemii došlo k odložení 
nespočtu různých zákroků a některých 
se už naši spoluobčané z řad seniorů ani 
nedožili. Kvůli nesmyslným politickým 
klapkám na očích vláda ANO a ČSSD 
za potlesku opozičního bloku ODS, 
TOP09, KDU-ČSL, Pirátů i STAN 
zpozdila očkování, když zarytě odmítala
a odmítá užití prověřených vakcín – 
kupř. ruského Sputniku V. 
Tři sta korun – řečeno slovy klasika – je 
lepší než nic. Faktem ale zůstává, že 
úroveň důchodů k průměrné mzdě je 
v ČR stále velmi nízká. Nehledě na růst 
cen, kterou pozorujeme všude kolem 
nás. 
Za nebetyčnou drzost však považuji 
vyjádření některých ekonomů (obvykle 
královsky placených), kteří si dovolili 
namítat že i tato směšná částka je 
zbytečnou zátěží pro náš rozpočet. Ne, 
páni ekonomové, peníze pro slušné lidi, 
co celý život pracovali, nejsou zátěží pro
rozpočet. Zátěží pro rozpočet jsou 
daňové „optimalizace“ nadnárodních 
korporací, odliv kapitálu do zahraniční, 
státní dotace končící u oligarchů a 
peníze proudící pochybným 
neziskovkám s velmi kontroverzní 
politickou agendou. To jsou opravdu 
citelné díry v rozpočtu, které je potřeba 
co nejdříve zalepit a od ekonomů bych 
čekala hlavně konstruktivní návrhy, jak 
na to.
Moc mě mrzí, že se současná vláda 
zmůže na takhle skromnou částku. 
Přístup státu k seniorům by si 

představovala KSČM zhruba takto:  
Stát by lidem na zaslouženém 
odpočinku zajistil ne jenom důstojný 
důchod, ze kterého by mohli žít 
plnohodnotný život, ale zejména by 
dokázal zajistit i stabilní bydlení, aby 
senioři nemuseli končit např. na 
ubytovnách, když jim majitel skokově 
zvýší nájem. Stát by byl schopen 
zastropovat ceny energií a služeb, aby se
každé zvýšení důchodu automaticky 
nepřelilo v navýšení cen za energie. A 
hlavně by přestal přistupovat k lidem v 
důchodu jako k nějaké ekonomické 
přítěží, kterou holt musíme platit, ale 
jako k lidem, kteří mohou společnosti 
nabídnout strašně moc. Když totiž 
přestaneme myslet jenom na zisk a 
produktivitu a nebudeme neustále 
posuzovat lidi podle toho, kolik jsou 
schopni firmě vydělat peněz, tak 
zjistíme, že právě senioři jsou pro 
zdravé fungování společnosti 
nepostradatelní. Musíme vytvořit pro 
tyto lidi prostor, aby měli možnost svojí 
životní zkušenost sdílet, a ne zůstávat v 
sociální izolaci s pocitem, že už pro ně 
v dnešním světě není místo. A nic 
z toho, co jsem popsala, se za tři stovky 
měsíčně prostě zajistit nedá. 

Ing. Kateřina Konečná, poslankyně 
Evropského parlamentu za KSČM
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kauza Drobil čili manipulace 
s veřejnými zakázkami SFŽP, 
ProMoPro, kauza Jiřího Bessera – do 
roku 2014 místopředsedy STAN – 
respektive jeho bytu na Floridě, nákup 
letounů CASA, korupční kauza na 
Ministerstvu práce a sociálních věcí za 
ministrování člena TOP09 Jaromíra 
Drábka tzv. OKsystem a tak bych mohl 
pokračovat. A Vy chcete hovořit o 
nějakém potírání korupce? Jste 
k smíchu!  
Závěrem chci dodat – vláda naši důvěru

nemá, ale pravicové strany v čele 
s ODS, TOP09, STAN, lidovci a piráty 
už vůbec ne. Tohohle zbytečného 
divadla se proto nechceme účastnit a 
odcházíme pracovat pro občany. 

Vojtěch Filip, předseda KSČM

DŮSTOJNÉ STÁŘÍ? ZA TŘI STOVKY 
NAVRCH URČITĚ NE!

Současná vláda – zejména ministryně 
Maláčová z ČSSD – se momentálně v 
mediích chlubí, že přidá důchodcům o 
tři stovky víc, než je povinná valorizace 
penzí. Ministryně Maláčová i premiér 
Babiš to považují za velké politické 
vítězství.
Rozhodně nemám nic proti zvyšování 
důchodů. Ostatně byla to podmínka 
KSČM, kterou si dala do tzv. sedmi 
bodů při vzniku vlády ANO a ČSSD, ale
i tak mě tato zpráva naštvala. To, že se 
vláda kasá takovou směšnou částkou, mi
připadá dost nehorázné, obzvláště v 
kontextu minulého roku, který byl 
(nejen) pro seniory extrémně náročný. 
Jako nejrizikovější skupina obyvatel byli
vystaveni extrémnímu nebezpečí. Mnozí
prožili rok v absolutní izolaci, bez 
možnosti kontaktu se svými blízkými, 
což znamenalo extrémní psychologickou
zátěž pro ně i jejich rodiny. Díky 
přetíženému zdravotnictví řada z nich 
neměla přístup k odpovídající zdravotní 
péči, což je pro lidi ve vysokém věku 
obzvláště nebezpečné. Nehledě na to, že 

kvůli pandemii došlo k odložení 
nespočtu různých zákroků a některých 
se už naši spoluobčané z řad seniorů ani 
nedožili. Kvůli nesmyslným politickým 
klapkám na očích vláda ANO a ČSSD 
za potlesku opozičního bloku ODS, 
TOP09, KDU-ČSL, Pirátů i STAN 
zpozdila očkování, když zarytě odmítala
a odmítá užití prověřených vakcín – 
kupř. ruského Sputniku V. 
Tři sta korun – řečeno slovy klasika – je 
lepší než nic. Faktem ale zůstává, že 
úroveň důchodů k průměrné mzdě je 
v ČR stále velmi nízká. Nehledě na růst 
cen, kterou pozorujeme všude kolem 
nás. 
Za nebetyčnou drzost však považuji 
vyjádření některých ekonomů (obvykle 
královsky placených), kteří si dovolili 
namítat že i tato směšná částka je 
zbytečnou zátěží pro náš rozpočet. Ne, 
páni ekonomové, peníze pro slušné lidi, 
co celý život pracovali, nejsou zátěží pro
rozpočet. Zátěží pro rozpočet jsou 
daňové „optimalizace“ nadnárodních 
korporací, odliv kapitálu do zahraniční, 
státní dotace končící u oligarchů a 
peníze proudící pochybným 
neziskovkám s velmi kontroverzní 
politickou agendou. To jsou opravdu 
citelné díry v rozpočtu, které je potřeba 
co nejdříve zalepit a od ekonomů bych 
čekala hlavně konstruktivní návrhy, jak 
na to.
Moc mě mrzí, že se současná vláda 
zmůže na takhle skromnou částku. 
Přístup státu k seniorům by si 

představovala KSČM zhruba takto:  
Stát by lidem na zaslouženém 
odpočinku zajistil ne jenom důstojný 
důchod, ze kterého by mohli žít 
plnohodnotný život, ale zejména by 
dokázal zajistit i stabilní bydlení, aby 
senioři nemuseli končit např. na 
ubytovnách, když jim majitel skokově 
zvýší nájem. Stát by byl schopen 
zastropovat ceny energií a služeb, aby se
každé zvýšení důchodu automaticky 
nepřelilo v navýšení cen za energie. A 
hlavně by přestal přistupovat k lidem v 
důchodu jako k nějaké ekonomické 
přítěží, kterou holt musíme platit, ale 
jako k lidem, kteří mohou společnosti 
nabídnout strašně moc. Když totiž 
přestaneme myslet jenom na zisk a 
produktivitu a nebudeme neustále 
posuzovat lidi podle toho, kolik jsou 
schopni firmě vydělat peněz, tak 
zjistíme, že právě senioři jsou pro 
zdravé fungování společnosti 
nepostradatelní. Musíme vytvořit pro 
tyto lidi prostor, aby měli možnost svojí 
životní zkušenost sdílet, a ne zůstávat v 
sociální izolaci s pocitem, že už pro ně 
v dnešním světě není místo. A nic 
z toho, co jsem popsala, se za tři stovky 
měsíčně prostě zajistit nedá. 

Ing. Kateřina Konečná, poslankyně 
Evropského parlamentu za KSČM
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Odvaha vytvořit komerční banku 
v rukách českého státu zůstala zatím 
v rovině slibů a prázdných proklamací. 
Přitom KSČM už v minulém volebním 
období, kdy se řešilo prodloužení 
smlouvy mezi Českou poštou a ČSOB 
upozorňovala, že je to vhodný okamžik 
k tomu, začít na tomto pracovat. Tehdy 
vláda pod vedením ČSSD, konkrétně 
ministr chovanec – navzdory tomu, co 
měla sama sociální demokracie 
v programu, prosadil prodloužení 
kontraktu s ČSOB. 
V roce pandemie bych také očekával, že
vláda začne aktivně hledat úspory 
v oblasti zdravotnictví. Ne na lidech, ale
na přebytečných aparátech a 
administrativě. Ta totiž sama o sobě 
neléčí, ale ze systému odčerpává nemalé
peníze. A my jako KSČM jsme tady 
vládě ukázali cestu – požadovali jsme 
v prvním kroku sloučení dvou blízkých 
zdravotních pojišťoven. Opět se nic 
neděje a stihnout to do konce volebního 
období je v tuto chvíli v podstatě 
nemožné. Nemohu opomenout ani 
liknavost ministerstva zdravotnictví a 
vlády získat v době naprostého 
nedostatku vakcín světově uznávanou a 
dnes už v pětašedesáti zemích 
aplikovanou vakcínu Sputnik V. 
No a kapitolou samu pro sebe je 
zahraniční oblast. To, co s občany vláda 
ANO s ČSSD spolu s opozičními 
stranami sehrála za kabaret, to by 
nevymysleli ani v té nejdivočejší 
bondovce. Vrbětice ani více než měsíc 

po tom skandálním odhalení nepřinesly 
zatím nic nového, krom totální 
destrukce vztahů mezi Českou 
republikou a Ruskou federací. Dosud – 
navzdory nechvějným důkazům, které 
má údajně BIS – nebyl ani na ty, kteří 
měli čin spáchat, vydán mezinárodní 
zatykač. Jindy kritická média tak 
převzala spolu s politickou scénou – 
vyjma KSČM – naprosto nekriticky 
tvrzení, že Rusové jsou teroristi a 
hotovo. Víte, já jsem právník a možná 
se na tu věc dívám trochu jinak, ale 
přijít bez důkazů, které má podle mě 
právo veřejnost znát, pokud jsou tak 
jasné, s takovým obviněním, to chce 
skutečně odvahu.  
I z těchto důvodů jsme jako KSČM 
jasně řekli, že tato vláda dále důvěru 
KSČM nemá. Prostě jí nevěříme a 
nenecháme se opíjet rohlíkem. Ale 
každý rozumný člověk – když udělá 
krok A, tak se obvykle ptá, co bude 
následovat. 
No a když se v této souvislosti podívám
na druhou stranu těch, kteří dnešní 
jednání vyvolali, tak musím říct, že při 
představě, že se tato partička chopí 
moci, se mě jímá hrůza. Víte, já už 
v této Sněmovně leccos pamatuju, ale 
tomu, co se v naší zemi odehrávalo 
v letech 2006-2013 se nevyrovná ani 
deset Čapích hnízd. A pamatujete si Vy, 
kteří tady tak rádi kážete o demokracii a
morálce, jak vláda ODS a TOP09 
opřená o obskurní spolek LIDEM 
dopadla? Protože se ukázalo, že nikým 
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PROJEV PŘEDSEDY KSČM 
VOJTĚCHA FILIPA K HLASOVÁNÍ O 
NEDŮVĚŘE VLÁDĚ

Vážený pane předsedo, členové vlády, 
poslanci a poslankyně, 
KSČM nikdy nedělala ukvapené závěry 
a nejinak je tomu i ve vztahu k vládě 
ANO a ČSSD. Neděláme si o ní žádné 
iluze, a proto jsme do ní nevstoupili. 
My – na rozdíl od ostatních – program 
za koryta neměníme. Když ovšem po 
volbách v roce 2017 stávající předseda 
vlády A. Babiš nabídl koalici ODS, 
rozhodli naši členové, že bude lepší, 
když vznikne středový kabinet, než aby 
se k moci opět vrátila pravice. 
Spolu s odborníky a občany jsme proto 
připravili naprosto konkrétní program, 
sedm bodů – sedm podmínek, které 
KSČM po vládě požadovala k tomu, 
aby ji umožnila vzniknout. Tohle byl tak
transparentní proces, kdy si každý mohl 
a může ověřit, jak jsou podmínky 
plněny či neplněny. A já si dovolím 
jednotlivé body připomenout, aby bylo 
jasné, kam KSČM vládu tlačila a co 
díky našemu tlaku občané konkrétně 
získali. 
První podmínka KSČM – růst 
minimální mzdy. Máme za to, že ten, 
kdo poctivě pracuje si zaslouží takovou 
odměnu, aby z ní důstojně uživil sebe i 
svou rodinu. Druhá podmínka – 
valorizace důchodů, aby naši senioři 
nemuseli za svou celoživotní práci 
přežívat, tak KSČM dlouhodobě tlačí na

růst penzí. Třetí podmínka – udržení 
přírodních zdrojů v českých rukou. O 
tom, jak se hanebně nakládalo 
s přírodním bohatstvím by tady někteří 
mohli vyprávět – KSČM nechtěla další 
privatizaci ve stylu OKD, kdy stát 
nevýhodně za vlády ČSSD prodal 
Bakalovi doly i se čtyřmi desítkami tisíc
bytů, jejímž obyvatelům nakonec zbyly 
jen oči pro pláč. Ale zpět k podmínkám 
– tedy ke čtvrté v pořadí – zvýšení 
podílu veřejného sektoru v hospodaření 
s vodou. Pátá podmínka bylo zdanění 
daru církvím, pro které se nesmyslně 
vžila zkratka církevní restituce. Šestou 
podmínkou bylo nastartování obecního 
bydlení a pomoc obcím při jeho 
výstavbě a konečně sedmá podmínka 
bylo udržení zdravotní péče bez 
navyšování spoluúčasti pacientů. 
Žel vláda přestala plnit dohody, což se 
v plné nahotě ukázalo, když místo 
odměn pro lidi upřednostnila budoucí 
nákup předražené armádní techniky. 
Navíc o tom, jak to při nákupu vojenské
techniky chodí svědčí nejen nespočet 
korupčních kauz z minulosti, ale také 
závěry Nejvyššího kontrolního úřadu, 
který v letošním roce konstatoval, že 
systém nákupu výzbroje pro armádu 
není efektivní a je předražené. 
Ani v oblasti vzniku státní banky, což 
by minimálně vytvořením 
konkurenčního prostředí, mělo pozitivní
vliv na ceny bankovních služeb a tedy i 
na peněženky de facto všech občanů, se 
vláda příliš nepředvedla.
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PĚT PROGRAMOVÝCH PRIORIT KSČM

Právo na důstojný život
„S občany České republiky se nesmí jednat 
jako s druhořadými obyvateli EU!“
- Minimální mzda alespoň 20.000 Kč.
- Za poctivou práci poctivá mzda i důchod.
- Za srovnatelnou práci stejná mzda pro muže 
i ženy.
- 35hododinový pracovní týden při zachování 
mzdy.
- Ochrana zdraví, rovný přístup pacientů k 
moderní léčbě bez ponižujících sbírek a 
spoluúčasti pacientů.
- Novomanželské bezúročné půjčky.
- Konec soukromých exekutorů.
- Zrušení pracovních agentur.
- Státní a družstevní byty dostupné pro 
každého.
- Konec nezdaněného kšeftování s byty.
- Zachování koruny.
 
Podpora poctivé práce, vyšší zdanění 
bohatých
„Přidat potřebným, ubrat bohatým!“
- Výrazné zdanění nadnárodních firem.
Zdanění komerčních internetových gigantů.
- Konec vyvádění zisku vytvořeného v ČR.
- Miliardářská daň.
- Zachování současného zdanění u 
podprůměrných mezd.
- Zvýšení daňových úlev pro rodiny s dětmi.
- Zavedení bankovní a digitální daně.
- STOP další privatizaci, posílení vlivu státu, 
krajů a obcí.

Podmínky pro život v bezpečí a míru
„Armáda musí sloužit k obraně země a pro 
bezpečí občanů ČR!“
- Vystoupení České republiky z paktu NATO.
- Obnova všestranných vztahů s Ruskem a 
Čínou.
- Konec informační cenzury internetu.
- Obnova systému civilní ochrany obyvatel.

- Referendum o pokračujícím členství ČR v 
EU.
- STOP ilegální migraci.
- Stažení všech příslušníků AČR z vojenských
misí.

Péče o děti a jejich vzdělání
„Děti mají právo na šťastné dětství!“
- Přísný postih všech forem agrese vůči 
dětem.
- Obědy v MŠ a na prvním stupni ZŠ zdarma.
- Digitalizace školství.
- Kvalita a dostupnost vzdělávání, kulturních 
a sportovních aktivit pro všechny děti.
- Učebnice a školní pomůcky zdarma.
- Internet zdarma pro školy a rodiny s dětmi.
- Kyberšikana jako trestný čin.
- Jízdné pro žáky základních a středních škol 
zdarma.

Příroda zdravější, životní prostředí čistější
„Kvalitní potraviny a zdravá příroda musí být
samozřejmostí!“
- Vrácení správy vodních zdrojů do rukou 
krajů a obcí.
- Konec šuntů v obchodech.
- Dostavba jaderných elektráren za podmínky 
řádného tendru bez záměrného strašení 
bezpečnostními hrozbami.
- Zpřísnění norem kvality potravin.
- Směřování k soběstačnosti v potravinách.
- Podpora organického obhospodařování půdy.
- Zastavení záboru zemědělské půdy.

Všem členům a sympatizantům, kteří
slaví v 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

ZPRAVODAJ
Okresního výboru KSČM VYŠKOV

Pro potřeby základních organizací KSČM okresu Vyškov                         červenec, srpen / 2021

Vážení čtenáři, milé čtenářky, 

první polovina roku 2021 je za námi. Zápasili jsme s pandemií i špatnými 
rozhodnutími vlády ANO a ČSSD. Přešlapů vlády v době pandemie přibývalo, až 
to bylo pro KSČM neúnosné a vypověděla dohodu o toleranci. Připomenu jen, že 
vláda místo peněz pro lidi nakupovala drahý vojenský šrot z Ameriky, obvinila za 
potlesku ODS, TOP09 i Pirátů v kauze Vrbětice, která ani po dvou měsících od 
jejího rozpoutání žádné jasné důkazy nepřinesla, Ruskou federaci ze státního 
terorismu. Díky vládě také velké množství občanů odmítá očkování, neboť vláda 
A. Babiše zamezila dovozu vakcíny Sputnik (podle průzkumů o ni mělo zájem až 
47 % občanů), a jinou očkovací látku spousta lidí odmítá. Zcela jistě máte i Vy ve 
svém okolí spoustu lidí, kteří projevili o tuto vakcínu zájem. Na druhou stranu, jak 
řekl předseda KSČM V. Filip, při představě, že by se vlády chopila opozice v čele 
s Fialou, Pekarovou-Adamovou, Jurečkou či Rakušanem, „KSČM jímala hrůza“. 
Celého toto předvolebního divadýlka vyvolaného 4 měsíce před volbami se tak 
KSČM odmítla účastnit a odešla ze sálu. Celé zdůvodnění se dočtete na dalších 
stranách v přepisu projevu V. Filipa. 

Navzdory tomu, že nás čekají prázdniny, běží již horká politická kampaň. 
Asociálové, korupčníci, privatizátoři a další pijavice se už těší, jak dají KSČM 
sbohem. Ukažme jim, že komunisté mají pevné místo a není jiné strany, kterou by 
zajímal osud obyčejných lidí. Nerad bych, aby se totiž po volbách opakovala 
situace, že A. Babiš nabídne koalici ODS. A věřte, že tentokrát by tu nabídku ODS 
přijala…

Filip Zachariaš, předseda OV KSČM Vyškov


