
NĚKOLIK POZNÁMEK K PRŮMĚRNÉ MZDĚ

Média opět uvedla bombastickou hodnotu 
výše průměrné minimální, která překročila 
hranici 30 000 korun. Samozřejmě to není 
prvoplánové. Tato částka má lidem sdělovat, 
jak se mají dobře. Jenže! Jsou zde tři 
základní problémy.
První - a největší - je ten, že průměr je 
statisticky vypovídající údaj jen tehdy, 
neodchylují-li se jednotlivé hodnoty příliš od 
sebe (rozumějme jako že všichni mají tak 
nějak podobně - třeba v rozmezí 20-40 tis. 
Kč), což zde evidentně neplatí. Máme zde 
lidi, kteří se značně odchylují od průměru 
jak na jednu, tak na druhou stranu – 
extrémně bohaté a lidi, kteří i přes to, že 
poctivě pracují, nemohou vydělat ani na 
základní živobytí. Tedy je to údaj s velmi 
nízkou hodnotou pro reálný stav. K tomu 
poslouží mnohem lépe modus a medián. A 
tyto ukazatele nám říkají, že 7 z 10 
zaměstnanců si o této průměrné mzdě mohou 
tak akorát nechat zdát.
Za druhé: jedná se o údaj hrubého příjmu 
(tzn. – cca 30 %). 20-22 tisíc korun vypadá 
ve světle zvyšujících se cen (třeba za 
bydlení) už mnohem hůře. 
Za třetí: není to ani třetina průměru mzdy v 
SRN, přitom produktivita práce českých 
zaměstnanců je na 70 % úrovně Německa. 
Takže mzdy by dle této logiky měly být 
alespoň na 70 % úrovně Němců, nicméně 
problém je ten, že u pánů Kalousků, Stanjurů 
a Bělobrádků absentuje jakákoli vize vývoje 
zaměstnanecké politiky, proto jediné, čím se 
mohou podbízet zahraničním společnostem, 
je nízká cena práce. Zřejmě kvůli tomu také 
brojí proti jakémukoli růstu. Ukázali by na 
vlastní neschopnost!

Filip Zachariaš

BLAHOPŘÁNÍ
K NAROZENINÁM

Vážení čtenáři, vzhledem ke 
komplikacím v souvislosti s 
uveřejňováním blahopřání upravené 
novou směrnicí o ochraně osobních údajů 
(tzv. GDPR) rozhodl VV OV KSČM o 
dalším nezveřejňování konkrétních přání. 
Jednalo by se totiž o velmi 
administrativně náročný akt. Proto 
budeme vždy přát všem členům a 
sympatizantům bez konkretizace osob. 
Pokud bude mít ZO zájem na vytištění 
osobních blahopřání, pak jsme připraveni 
vyjít vstříc. Děkujeme za pochopení. 

Všem členům a sympatizantům, kteří 
oslaví v červnu, červenci a srpnu 
narozeniny přejeme pevné zdraví, 
spokojenost a spoustu životního 
optimismu.
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Vážení čtenáři, milé čtenářky,

už to bude znít jako zaseknutá 
gramofonová deska, ale máme před 
sebou další horké předvolební léto. 
Volby do obecních zastupitelstev byly 
prezidentem M. Zemanem vypsány na 
pátek 5. října a sobotu 6. října. Mám 
velkou radost, že se nám podařila 
oslovit celá řada nových tváří, které 
budou prosazovat politiku KSČM. 
Komunální politika se liší od té 
centrální, nicméně jedna věc je totožná. V jádru politiky je vždy zájem občanů, 
případně obce. Nikoli zájem na tom, jak si naplnit svou vlastní kapsu, případně 
přes neziskové spolky zabezpečit příjem svůj, svých rodin a svých politických 
stran. Vzhledem k tomu, že kandidátní listiny se budou podávat do konce července, 
chtěl bych apelovat na to, abyste se nebáli oslovit své okolí s případnou nabídkou 
kandidatury za KSČM.
Chtěl bych také poděkovat všem, kteří spolu s námi přišli oslavit Svátek práce, ale 
i těm, jenž ve svých obcích vzpomněli hrdinů osvobozujících naši vlast. V době, 
kdy Sudetoněmecký landsmanšaft znovu začíná ukazovat svou pravou tvář, je 
nadmíru důležité si připomínat události 2. sv. v.. Na posledním sjezdu tohoto 
spolku mj. padla slova o tom, že Benešovy dekrety nemají v současné Evropě, co 
dělat. To by byla vedla cesta k majetkovým úpravám v pohraničí, neboť tito lidé se 
nikdy nesmířili s poválečným vývojem (viz dále). Na Vyškovsku ovšem 
nezapomínáme, kdo byl hrdina a kdo válečný zločinec – důkazem byla hojná účast 
8. května u Zlatého jelena – na fotografii. 

S přáním hezkých dnů

Filip Zachariaš, předseda OV KSČM Vyškov



TERMÍNY JEDNÁNÍ OV KSČM VYŠKOV VE 
2. POL. 2018

1. VV OV KSČM (středa – 14:30): 
18.7., 15.8., 22.8., 8.10., 14.11., 19.12.

2. OV KSČM (pondělí – 16:00): 3.9., 
22.10., 3.12. => jednání rozšířené o 
předsedy ZO Vyškovska a Bučovicka

3. Porady ZO Slavkovsko (úterý – 
15:30): 4.9., 23.10., 4.12.

4. Levicový klub žen (druhé úterý v 
měsíci – 14:00): 11.9., 9.10., 13.11., 
11.12. 

KVÍTEK PRO ŽIVOT. KOUPIL SI JEJ I PAN 
ŘEDITEL VZP?

Stejně jako každý rok jsem si v rámci 
Českého dne proti rakovině koupil žlutý 
kvítek, tentokrát s fialovou stuhou 
symbolizující rakovinu tlustého střeva a 
konečníku. 
Peníze, které za něj dárce utratí (dvacet 
a více korun), pak pomáhají šířit 
nádorovou prevenci, ale též zlepšovat 
život onkologickým pacientům nebo 
míří na onkologický výzkum. Rakovina 
je strašná nemoc a jsem rád, že 
každoročně zájem o tuto sbírku narůstá, 
nicméně je třeba zdůraznit, že žádná 
nezisková organizace by neměla 
suplovat roli státu. Zvláště ne ve 
zdravotnictví! Rozčiluje mne, že si 
musím v tisku číst, jak děláme sbírku na 
toho či onoho (v nejednom případě se 

jedná o děti) a na druhé straně zde 
máme zahraniční společnosti, které platí 
daně v zahraničí. Jedná se o desítky 
miliard. Desítky miliard, které chybí 
České republice na silnicích, v 
sociálním systému, nebo třeba ve 
zdravotnictví! Zajímalo by mne také, 
kolik si jich koupil pan ředitel VZP, 
který ke svému měsíčnímu platu přes 
200 tis. Kč získal ještě odměnu 1,2 mil. 
Kč. Jenom za zmíněnou odměnu by jich 
měl 60 tisíc. Stejně, jako kdyby si 
koupili kvítek všichni obyvatelé 
statutárního města Opava! Podpořil tedy 
aspoň symbolicky onkologicky 
nemocné, mezi nimiž jsou i ti, kterým 
jeho pojišťovna odmítá proplácet léčbu? 

Filip Zachariaš

SUDETONĚMECKÝ LANDSMANŠAFT 
NEBUDE DIKTOVAT ČESKÉ REPUBLICE

S vážnými obavami sleduje 
Komunistická strana Čech a Moravy 
vzrůstající požadavky 
Sudetoněmeckých krajanských spolků 
vůči České republice. Kriticky vnímá 
skutečnost, že tyto požadavky jsou 
pozitivně přijímány významnou částí 
některých pravicových stran a řadou 
jejich politických představitelů. Tento 
proces byl žel legalizován předchozí 
vládou, jejím místopředsedou a 
předsedou KDU-ČSL Pavlem 
Bělobrádkem a také předchozím 
ministrem kultury Danielem Hermanem 

odpor nacistickému Německu – bez
ohledu na jeho státní či politickou 
příslušnost. Vadí mi ale, že významný 
podíl komunistů na protinacistickém 
odboji je dnes opomíjen a zamlčován. 
Stejně tak, jako se záměrně pomíjí 
zásadní podíl Rudé armády na porážce 
nacismu a osvobození Československa, 
a upřednostňuje se podíl spojenecké 
americké armády na osvobození části 
západních Čech. Jsme svědky 
odstraňování symbolů Sovětského 
svazu z památníků druhého odboje, 
zatracována je rudá vlajka – ta vlajka, 
která v poraženém a zničeném Berlíně 
zavlála nad říšským sněmem. Ta vlajka, 
která vlála z tanků, které nám z východu 
přivezly zaprášené, unavené 
rudoarmějce a s nimi to nejcennější – 
mír. Byli s nimi i příslušníci 1. 
československého sboru v Sovětském 
svazu. Osvobození obyvatelé 
Československa je vítali šeříkem, který 
se stal symbolem svobody a míru. 
Květnové dny 45. roku však byly nejen 
plné míru. Byly též plné naděje a chuti 
vybudovat lepší svět. Svět bez válek, 
bídy, existenčního strachu – zkrátka 
svět, kde nebudou jediným měřítkem 
prachy. A tak se vydali naši pradědové, 
dědové a rodiče na neprobádanou cestu. 
Často zdarma a s vypětím všech sil 
postavili nové továrny, elektrárny, 
infrastrukturu nebo třeba drtivou většinu 
dodnes fungujících kulturních domů 
v našich obcích. Ani tato cesta nebyla 
prosta chyb, ale KSČM se na rozdíl od 

ostatních politických subjektů k těmto 
chybám postavila čelem. Zajímalo by 
mě ale, kdy se postaví čelem ke své 
historii už třicet let vládnoucí papaláši. 
Kdy budou hnáni k odpovědnosti ti, 
kteří dovolili rozkradení národního 
majetku ve výši 2 bilionů Kč,“ řekla ve 
svém projevu K. Konečná.

Na snímku zleva: Ivo Pojezný, 
Kateřina Konečná, Lenka Ingrová, 
Filip Zachariaš

(red)
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OSLAVY SVÁTKU PRÁCE V REŽII KSČM SE 
VYDAŘILY

To mohou potvrdit stovky občanů, kteří 
si přišli připomenout hodnoty, které 
přináší měsíc květen – lásku a práci. 
Dopoledne zpestřila vystoupení 
dětských skupin IND a Streetdance 
s Míšou i mažoretky Kalimero. 

Prvomájovou oslavu zalitou sluncem 
doprovodila skvělá kapela Kozlaňáci. 
Účastníky pozdravil jménem zastupitelů 
města Vyškova Petr Nováček a s občany 
diskutovali i další kandidáti do 
Zastupitelstva Vyškova – např. Lenka 
Obořilová, Radoslav Kotík nebo Jan 
Procházka a další. S hlavním projevem 
vystoupil předseda OV KSČM Vyškov 
Filip Zachariaš, který mj. řekl: „Svátek 
práce mnozí považovali za přežitek, za 
něco, co by v dnešních dnech nemělo 
existovat. Ono ale nejde jenom o to 
práci mít, ale dostat za ni řádně 
zaplaceno. V tom se u nás pokulhává. 
Zahraniční společnosti si z České 
republiky udělaly levnou montovnu. A 
když se začne hovořit o zvyšování 
minimální mzdy, tak jsou první, kteří 
křičí, že na to nemají prostředky. Ale 

jsou to ty samé společnosti, které pak 
ročně vyvádí desítky miliard do 
zahraničí, o které okrádají české 
zaměstnance, důchodce, nemocné, 
prostě naše obyvatele. Tyto prostředky 
pak samozřejmě chybí v dopravě – kdy 
naše silnice připomínají spíše 
tankodromy, chybí ve školství, a co mě 
nejvíc rozčiluje, že chybí v oblasti 
zdravotnictví. To, že se dělají různé 
sbírky na těžce nemocné děti je ostuda 
všech politiků ODS, TOP 09, ČSSD, 
KDU-ČSL a jejích béčkových uskupení 
na jedno použití. Nemohu také 
pochopit, když se podle politiků máme 
všichni tak dobře, proč každé desáté 
dítě ve školách nemá na svačinu či 
oběd.“

(red)

OSVOBODITELÉ, DĚKUJEME!

Zaznělo na tradičním setkání při 
příležitosti výročí konce války u zaniklé 
hájenky Zlatý jelen ve Ždánickém lese. 
Památku padlého partyzána Jiřího 
Jírovského i všech obětí válečných útrap 
si mimo stovek občanů přijeli 
připomenout i vzácní hosté – 
místopředsedkyně KSČM a 
europoslankyně K. Konečná, poslanec 
KSČM Ivo Pojezný, delegace 
Komunistické strany Slovenska, Klubu 
českého pohraničí a dalších občanských 
spolků. „Na tomto místě chci říct, že si 
vážím každého, kdo se postavil na       

ze stejné politické strany.
Požadavky Sudetoněmeckého 
landsmanšaftu tlumočené Berndem 
Posseltem pod záminkou tzv. usmíření 
nepřispívají k přátelským vztahům mezi 
českým a německým národem. KSČM 
rozhodně odmítá výroky o neplatnosti 
našich zákonů - tzv. »Benešových 
dekretů«. Nevidíme žádný důvod řešit 
otázky německého obyvatelstva 
odsunutého po Druhé světové válce na 
základě Postupimských dohod z 
Československé republiky. 
Neshledáváme ani žádný důvod, aby 
minulost komplikovala naše současné 
vztahy jak se SRN tak jeho spolkovou 
zemí Bavorsko. Excesy, které proběhly 
v souvislosti s poválečným odsunem, 
nebyly správné. Byly však reakcí na 
utrpení českého národa z doby německé 
okupace, na němž se podíleli i sudetští 
Němci. Samotný proces vysídlení 
KSČM považuje za mezinárodně 
právně adekvátní a spravedlivý. 
Neshledáváme ani žádný důvod k 
neustále vznášeným majetkovým 
požadavkům ze strany 
Sudetoněmeckých krajanských 
sdružení, které v budoucnu mohou 
přerůst v otevřené územní požadavky 
vůči České republice. 
KSČM chce, aby německý a český 
národ žily v trvalém míru. Odmítáme 
proto záměr vyjádřený Berndem 
Posseltem uskutečnit v nadcházejících 
letech sraz Sudetoněmeckého 
landsmanšaftu na území České 

republiky, který nemůže být aktem 
usmíření, ale politického revanše. 
Vyzýváme proto vládu naší země, aby 
toto nepřipustila.

(Stanovisko VV ÚV KSČM)

ČSSD jako KDU-ČSL?

Při sestavování Babišovy vlády se 
sociální demokraté chovají jako tradiční 
lidovci. Třeba tím požadavkem, že když 
odstoupí pět socanských ministrů, 
padne celá vláda.
Chápu, že jsou ve stresu z volebního 
výsledku. Nicméně by měli být 
realističtější. Vstoupí-li do vlády na 
základě vládního prohlášení, s nimž 
souhlasili, měli by se prostě podřídit 
plnění vládní smlouvy.
Je přece zákonná cesta, jak neschválit 
nějaký zákon, s kterým nesouhlasí. 
Prostě jej v parlamentu nepodpořit. Pak 
by asi pravice zajásala a vyvolala vládní 
krizi požadavkem na vyslovení 
nedůvěry vládě.
Jenže, bohužel, sobotkovský stín u 
socanů změnou vedení strany nezmizel.

Jan Štětina
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