
hodnot mají země EU inflaci 10,4 %. 
Rusko pod sankcemi je na 11,8 %. Proč 
tedy naši občané mají dále nést břímě 
zvyšování nákladů? Co dělá tato vláda, 
aby se aspoň přiblížila průměru v EU? 
Řešení KSČM vidí ve zvýšení příjmové 
stránky rozpočtu. Progresívním 
zdaněním, zdaněním hazardu a 
spekulativního kapitálu.

Na svém facebooku jste uvedla, že jste 
v Evropském parlamentu otevřela 
otázku cenzury a zmínila jste 
například, že česká vláda chce 
finančně podporovat „některá“ média.
Byla na vaše vystoupení nějaká 
odezva?

Odezvu to mělo. Zejména se lidé 
pozastavovali nad malou účastí poslanců 
v sále. Otázka cenzury znepokojuje nejen
mě a naše členy a sympatizanty. Tuto 
otázku zmiňuje ve svém dopise 
premiérovi i výkonný ředitel Unie 
vydavatelů. Tento subjekt sdružuje 
většinu těch, kdo připravují 
zpravodajskou a tiskovou produkci v ČR.
A pokud jsou i tito profesionálové situací
zneklidněni a zmiňují, že s nimi v 
minulých měsících na toto téma  nechtěl 
i přes jejich zájem jednat ani ministr 
vnitra Vít Rakušan, je alarmující.

Parlamentní listy

MÁJOVÉ AKCE

Připravujeme pro Vás oslavu 1. máje – 
Svátku práce – na OV KSČM Vyškov. 
Setkáme se rovněž u Zlatého jelena 8. 
května 2023. Čtěte příští číslo 

Zpravodaje OV KSČM Vyškov a sledujte
Facebook OV KSČM. 

(red)

BLAHOPŘÁNÍ

Všem členům a sympatizantům, kteří
slaví v březnu a dubnu své narozeniny, 
přejeme pevné zdraví, spokojenost a 
spoustu životního optimismu.

(red)
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KOMUNISTÉ SPUSTILI PETICI 
PROTI ZVYŠOVÁNÍ VĚKU ODCHODU 
DO DŮCHODU

Komunisté zahájili sběr podpisů pod 
petici proti zvyšování věku odchodu do 
důchodu. K dispozici bude na desítkách 
míst po celé České republice. Během 
první hodiny od zveřejnění si petiční 
arch stáhlo téměř tisíc lidí.
„My, níže podepsaní občané, rozhodně 
nesouhlasíme se zvyšováním věku 
odchodu do důchodu nad současnou 
hranici 65 let. Vyzýváme vládu, aby 
dopřála občanům této země důstojné 
stáří ve zdraví a dostatek času na 
odpočinek po celoživotní práci a 
zachovala stávající pravidla pro odchod 
do penze.“ Tak zní text petice, která je 
ke stažení na www.kscm.cz/stop-68 a 
kterou komunisté příští týden představí 
u petičních stánků.

Za petiční výbor:
Roman Roun (zmocněnec petičního 
výboru)
Ludvík Šulda (místopředseda KSČM)
Zdeněk Štefek

(red)

KSČM ZÁSADNĚ ODMÍTÁ SNAHU O 
UPEVNĚNÍ MOCENSKÝCH POZIC 
MILITARIZACÍ SPOLEČNOSTI

Zneužít válku na Ukrajině se rozhodla 
pravicová vláda Petra Fialy k prosazení 
svého záměru předložit Sněmovně 
novely zákonů týkajících se obrany 
České republiky a nechat je projednat 
ve zrychleném řízení.
Schválením těchto novel dojde k 
zásadnímu omezení lidských práv, 
výraznému posílení pravomocí 
ministerstva obrany i v době míru, 
využívání státní železnice k přesunu 
vojsk NATO a řadě dalších změn 
vedoucích k vynucené militarizaci 
české společnosti, kterou KSČM 
striktně odmítá!
Komunisté jsou přesvědčeni, že důvod 
předložení vládní novely nepředstavuje 
plnohodnotnou reakci na změny v 
bezpečnostním prostředí, ale cílenou 
aktivitu k udržení a upevnění získaných 
mocenských pozic vládnoucího 
pravicového uskupení v ČR.
KSČM konstatuje, že úpravy 
jednotlivých zákonů neposouvají 
bezpečnost země, pokud jde o obranu a 
činnost Armády ČR, na vyšší kvalitu 
oproti stávající legislativě. Naopak – 
současná účast v zahraničních misích 
dostane rozšířenou působnost a jejich 
vyslání nemusí projít schvalovacím 
procesem Parlamentu ČR, čímž mohou 
být kontingenty Armády ČR použity 
kdykoliv a kdekoliv jen z vůle vlády.

(red)

PŘEDSEDKYNĚ KSČM KATEŘINA 
KONEČNÁ V ROZHOVORU PRO 
PARLAMENTNÍ LISTY

Evropský parlament schválil dohodu 
s členskými státy Evropské unie o 
nové normě o nulových emisích. 
Podle té má být od roku 2035 
prakticky nemožné pořídit si v EU 
nový automobil na benzín nebo naftu.
Co to znamená pro automobilový 
průmysl a co pro běžné lidi, kteří už 
teď si na auto spoří i několik let?

Tento výsledek je dalším selháním 
pětikoaliční vlády, která během svého 
předsednictví EU v této oblasti 
neudělala vůbec nic. Ostatně, ani 
poslanci zastupující v europarlamentu 
jednotlivé strany vládní pětikoalice 
nebyli při hlasování jednotní. Také 
nejsem přesvědčena, že by toto opatření
pomohlo zvýšit zaměstnanost, jak se

někteří snaží tvrdit. Kroky automobilek 
totiž naznačují opak – propouštění. 
Dopady na občany budou obrovské.
Některé státy EU již nyní připravují 
zvýšit daně z fosilních paliv, aby tak 
donutily lidi k jejich snížené spotřebě. 
Mnozí ale na pořízení elektromobilu 
nebo hybridu opravdu nebudou mít 
peníze. Co udělá stát pro ně? Opravdu 
máme všude zajištěnou veřejnou 
dopravu, aby se lidé bez auta dostali do 
práce, do škol, k lékaři? Ve městech je 
to možná o něco snadnější, ale v 
menších obcích to bude problém.
Vrátím se ještě na začátek. Zbytek světa
bude dál spalovací motory využívat. 
Stejně jako se budou používat v 
mezinárodní lodní a letecké dopravě, 
která v porovnání s automobily je 
daleko větším znečišťovatelem. Ale na 
jejich omezení si EU netroufne.

Podle ekonoma  Lukáše Kovandy 
byla lednová meziměsíční inflace 
nejvýraznější v historii ČR. Říká, že 
meziměsíčně 6 %. O tolik před 
pandemií a válkou nevyskočily ceny i 
několik let. Co na to říct? Jak toto 
mají lidé zvládat?

Děsivá míra inflace je bohužel ještě 
děsivější, než se na první pohled zdá. 
Pokud bychom totiž počítali inflaci dle 
nejčastěji nakupovaných položek – tedy
ne podle spotřebního koše, v němž je 
celá řada věcí, jež denně člověk 
nepotřebuje – tak podle některých 
ekonomů tu máme inflaci až 50 %.
Mimochodem v porovnání meziročních
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