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Pojďme se vysmát pravičákům! 
Kolikrát každý z nás četl palcovými titulky 

podepřené články o padesátých letech, o železné 

oponě či procesu s Miladou Horákovou, které média 

zveřejňují i třicet let po kapitalistickém převratu a 

vinu dávají jak jinak – KSČM. Množství těchto 

článků prudce stoupá v době volebních kampaní a 

nejinak tomu je i v letošním roce. Ruku v ruce s nimi 

se periodicky objevují „odborné 

posudky“ proamerických politologů, kteří již třicet 

let tvrdí, že voliči KSČM vymírají a naše strana to 

tak má „spočítané“. 

Jde o cílenou dehonestaci, jejíž cílem je jenom a 

pouze ovlivnění nerozhodných voličů tak, aby 

nehodili svůj hlas těm „zlým“ komunistům. Když se to nedaří, tak dojde na „plán 

B“ a vymyslí se zaručeně pravdivá kauza, která se postupně začne šířit médii. 

Tato mediální antikampaň pro nás ovšem znamená, že máme dostatečnou 

politickou sílu, kterou se pravicově laděná a oligarchy vlastněná média snaží 

„krotit“ svými vylhanými články, protože z nás mají strach. Strach z toho, že 

držíme pospolu, že dokážeme před volbami zapomenout na programové neshody, 

že jsme velice disciplinovaní a ze všech politických stran máme nejvyšší účast 

vlastních členů ve volbách. 

Druhým důvodem masivního mediálního tlaku proti komunistům je zaretušování 

lumpáren, které pocházejí z autorských dílen jiných politických stran. Je přeci 

lepší házet špínu na komunisty než psát o nedostatku bytů, lichvě, exekutorech, 

drogách, nekvalitním či zkaženém mase, roundupu, bezdomovcích, zlatých 

padácích, či podvodech v řadách ANO. 

Pojďme se společně vysmát těm, kteří z nás dělají politické mrtvoly. Semkněme 

se a pojďme volit do Evropského parlamentu číslo 9! 

Ing. Kateřina Konečná 

Kandidátky z Kroměřížska 
Jak již bylo v minulém zpravodaji zmíněno, náš okres má na kandidátce KSČM 

dvě zástupkyně – Kateřinu Ambrožovou Srncovou a Evu Badinkovou. Kromě 

těchto dvou kandidátek bychom rádi upozornili na kandidátku, která sice již 

v Kroměříži nežije, ale pochází odsud – Annu Vaculíkovou. 

Celou kandidátní listinu jsme zveřejnili v minulém čísle zpravodaje. Zájemci ji 

mohou najít také na http://www.nenechmetotak.cz/. 

http://www.nenechmetotak.cz/
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Ing. Kateřina Ambrožová Srncová 
36 let, středoškolská pedagožka, Zdounky 

Osobní volební slogan: V Evropské unii evropské 

platy! 

Byla jsem vychována v podmínkách kázně a úcty ke 

starším generacím. Ráda pracuji v kolektivu a myslím, 

že lidem dokážu nejen naslouchat, ale také si 

u druhých dokážu prosadit své myšlenky. Osm let 

jsem byla obecní zastupitelkou, od roku 2016 dosud 

jsem členkou Výboru pro výchovu, vzdělávání a 

zaměstnanost Zastupitelstva Zlínského kraje. A že 

nyní kandiduji na post poslankyně Evropského 

parlamentu? V komunální politice jde především 

o blaho obce a jejích občanů. A nejde snad o totéž 

i v politice na evropské úrovni? Pokud blaho občanů 

nemají politici upřímně na srdci, pak nemohou být prospěšnými politiky. Na 

žádné úrovni. Pracuji jako středoškolská učitelka informačních technologií. 

V Evropském parlamentu bych se proto ráda věnovala školství a informačním 

technologiím. Myslím si, že právě informační technologie mají lidem sloužit a 

nekomplikovat život občanům. A evropské instituce prozatím prokázaly, že mají 

tendenci občany technologiemi spíš řídit. 

Ing. Bc. Eva Badinková 
52 let, občanská zaměstnankyně Policie ČR, Bystřice pod 

Hostýnem 

Osobní volební slogan: Suverenita země – volba pro 

všechny! 

Otázky typu „Co budete prosazovat v Evropském 

parlamentu?“ nemám moc ráda, protože než se člověk 

rozkouká a naučí, co je třeba, přeci jen to trvá. Znám to 

i díky zkušenostem ze samosprávných orgánů a 

zastupitelstev.  Ale své priority mám už nyní. V prvé 

řadě je to prosazování zájmů České republiky, zájmů 

občanů této země na úrovni EU. Tam máme opravdu 

velké mezery a čeká nás v této oblasti pořádný kus práce. Mezi mými prioritami je 

také navrácení a posílení pravomocí jednotlivých členských států Evropské unie. 

Chci se aktivně podílet na dalším směrování EU. Evropská unie musí pracovat 

pro lidi, ne upřednostňovat lobbystické zájmy. Jsem přesvědčena, že dokážeme 

žít bez diktátu EU a to bych ráda svojí prací podpořila. Jsem pro spojenectví 

postavené na bázi plnohodnotného partnerství, jednotná pravidla stejné pro 
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všechny – rovnost práv, povinností a odpovědností. Nesmíme být a nebudeme 

otloukánky Evropy. 

Anna Vaculíková 
25 let, řidička kamionu – dálková přeprava do zahraničí, 

Jindřichův Hradec 

Osobní volební slogan: Navrácení identity, stop 

zneužívání! 

Nejsem podnikatelkou, ani člověk s bohatým 

rodokmenem, jsem řidička kamionu, pracující člověk, 

kterému nezáleží jen na sobě, ale také na dobrých 

pracovních podmínkách a odpovídajícím finančním 

ohodnocením pro všechny poctivé, snaživé pracující 

lidi a také na důstojných podmínkách pro lidi, kteří 

celý život pracovali a nyní jsou už v důchodu. Vadí mi, že to není samozřejmé a 

chci přispět k tomu, aby se to změnilo. S tím jsem začala být politicky aktivní, 

s tím jsem vstoupila do KSČM a s tím jdu i do voleb. Bývala jsem toho názoru, že 

i když se mi něco nelíbí, tak můj jediný hlas nic nezmění, Nezajímaly mě volby, 

ani politické strany. Byl to můj přítel, kdo ve mně vzbudil političku. Neustálé 

vztekání se nad politickou situací a nespravedlnostmi vygradovalo tím, že přítel 

praštil jednou do volantu a oznámil mi, že podává přihlášku do strany. Diskuze 

s ním mě natolik nadchla, že jsem při tom praštila do stolu a vstoupila také. 

Třináct evropských priorit KSČM 
Kompletní volební program zveřejněn na http://www.nenechmetotak.cz/. 

1. Kvalitní zboží, žádné šunty! 

2. Konec debat o vstupu do eurozóny! 

3. Občané musí mít právo rozhodnout! 

4. Konec daňových rájů pro firmy a nadnárodní korporace! 

5. Odmítnutí militarizace Evropy! 

6. Rovnost v odměňování a evropská minimální důstojná mzda 

7. Snižování suverenity členských států 

8. Internet musí zůstat svobodný! 

9. Na mrtvé planetě nejsou pracovní místa! 

10. Žádná moc korporacím! 

11. Zavedení Evropské daně na spekulativní kapitál! 

12. Důstojné stáří pro všechny! 

13. Žádná politika dvojího metru! 

http://www.nenechmetotak.cz/
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V Evropské unii evropské platy 
Rozhovor Haló novin s Kateřinou Ambrožovou Srncovou (KSČM – Česká levice 

společně!), kandidátkou do Evropského parlamentu. Kráceno redakcí zpravodaje. 

Učíte na střední škole, mohli bychom rozebrat, jakou autoritu má dnes učitel 

ve vztahu k žákům, ale také i ve vztahu k rodičům? 

Velice zjednodušeně, jakou autoritu si učitel vybuduje hned na začátku, takovou 

bude mít po zbytek působení na škole. Hrozně velkou roli hraje v chování, 

komunikaci a bytí člověka vůbec, výchova rodičů a prostředí, ve kterém se 

pohybuje. Donutit dnešní generaci vůbec »něco dělat«, je velice vyčerpávající. 

Přirozeně žák zkouší učitelovu trpělivost a mantinely. Ale nejsou všichni stejní. 

S částí žáků jde hovořit naprosto racionálně, jako s dospělými. 

Jaké postavení ve společnosti by podle vás v budoucnu měl mít učitel? Pokud 

si pamatuju, i naši rodiče měli respekt před samotnými učiteli. 

Přála bych si, aby učitelská profese byla respektována veřejností a hlavně uznána 

jako psychicky náročné povolání. Učitel v současné době podle mě naději v lepší 

zítřky nemá žádnou. Ptala jsem se mých starších kolegů s 35letou praxí, a ti sami 

přiznávají, že před desítkami lety paní profesorka, pan profesor byl někdo, 

postupně tato role osobnosti upadává. Není bohužel cesty zpět, prohráli jsme. 

Současný demokratický styl výchovy vysvětlování, přesvědčování, možnost 

výběru, v některých případech aplikovat ve výuce lze. Selže v případě, že žák ničí 

školní majetek, slovně napadne spolužáka, je drzý, nepracuje, spí na lavici, 

používá mobilní telefon, nebo má v uších sluchátka. Žáci jsou čím dál více 

agresivnější, arogantnější, respekt a osobnost dospělého jim nic neříká. 

Samozřejmě nejsou všichni stejní, máme i slušné žáky, velmi dobře vychované a 

nadané. Ale místo toho, abychom rozvíjeli jejich schopnosti a dovednosti, 

zabýváme se a pořádáme výchovné komise kolem těch žáků, kteří mají neustále 

problémy s dodržováním školního řádu. Následně nezbývá čas se věnovat 

slušným a talentovaným žákům. 

Promítají se zásadním způsobem značné sociální rozdíly mezi žáky, a jakým 

způsobem? 

Dle mého názoru na naší střední škole žáci neřeší, kdo má co za oblečení a telefon. 

Mají totiž možnost si vydělat peníze na brigádách. Značkové oblečení pochválí, a 

tím to končí. 

Máte představu, k čemu se obrací budoucí generace? Chtějí, či nechtějí 

pracovat, nebo jak se říkalo dříve, že řemeslo má zlaté dno? Nebo chtějí jen 

pouze vydělávat a hlavně konzumovat, a nakolik si myslíte, že je budoucí 

generace odpovědná? 

Musíme si uvědomit, že žáci procházejí obdobím puberty. Od dětství opravdu 

hodně záleží na výchově rodičů a prostředí, v jakém žák žije. Záleží na žákovi, jak 

se rozhodne. Zda profláká se čtyřkami a pětkami čtyři roky studia a maturitu 
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stejně neudělá, nebo se bude věnovat studiu i po škole a sebevzdělávat se, aby 

v životě něco dokázal, něco z něho bylo. Konfrontace s realitou může být 

někdy tvrdá. 

Bohužel v současné době je systém takový, že žák může mít na pololetí pětek 

nespočet a nelze ho ze školy dostat. Studuje tedy vesele dál z našich daní, před 

koncem druhého pololetí se probere, začne něco dělat, známky uhraje na čtyřky a 

kolečko se opakuje. A co zmůžu já učitel? Vůbec nic. Mohu se jen bezmocně 

dívat, jak se nám směje. 

A co systém, jsou lepší jednotné osnovy, nebo osnovy, které si každá škola 

nastavuje sama? 

Dneska máme Rámcový vzdělávací plán, z tohoto plánu musíme vycházet, 

abychom si vytvořili svůj vlastní Školní vzdělávací plán. Ano, osnovy si můžeme 

upravit dle svých podmínek, cílů školy, a to je dobře. 

A když jsme u školského systému, jaký je váš názor na inkluzi? 

Vždycky jsem byla proti inkluzi a vždycky budu! Nemám nic proti tomu, že se 

inkluze snaží začleňovat žáky s tělesným postižením do běžných tříd, ale 

začleňovat žáky s mentálním postižením je problematické, nereálné, 

nesystematické rozhodnutí. 

Zase budu mluvit ze svých zkušeností, protože jen ty mě posouvají a utvrzují 

v tom, že začleňování takových žáků bez asistenta do kolektivu 30 intaktních žáků 

přináší obtížně řešitelné problémy. 

Já osobně si stejně myslím, že tito handicapovaní žáci dosáhnou většího klidu a 

kvality přípravy na budoucí život ve speciálních školách, které jsou k tomu určeny. 

A pojďme k volbám do EP. Co byste ráda celkově změnila na EU a na 

Evropě vůbec? 

Kdybych mohla, tak bych zdanila všechny zahraniční firmy, které u nás v České 

republice vytvářejí zisky. Nelíbí se mi možnost neplacení daní, vyvádění zisků do 

daňových rájů. Hned by do státní poklady přiteklo několik miliard korun. 

Vybudovala bych státní podniky s vyšší přidanou hodnotou (výzkum a vývoj, 

řídicí činnosti, rozhodování o investicích, odbytu). Měli bychom vlastní značku, 

vlastní produkty, vlastní odbyt. V současné době pouze vyrábíme polotovary, 

komponenty, montujeme finální výrobek. Pak se nemůžeme divit, že tyto firmy 

odmítají zavedení celoevropské minimální mzdy. 

Aby se tento stav změnil, byla by potřebná velmi zásadní obměna vlastnické 

struktury české ekonomiky, charakteru produkce v české ekonomice i pravidel, 

podle nichž funguje Evropská unie. 

Vyučujete informační technologie a mluvila jste o tom, že vašim tématem je 

zdanění nadnárodních společností, jako je Facebook, Google ale i Amazon a 

podobně. Nakolik je to reálné? 

Pokud jde o zdanění těchto nadnárodních korporací, tak Evropský parlament 

s pozměňovacími návrhy přijal plán Evropské komise na zavedení jednotného 
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systému zdanění příjmů velkých firem působících v Unii. Jenže stále se nic neděje. 

Některé státy ale nelení a s těmito společnostmi si vyjednaly doplacení daní samy 

bez ohledu na Evropskou unii. Tak na co tedy čekáme! 

Snažím se být prospěšná lidem 
Rozhovor Haló novin s Evou Badinkovou, kandidátkou KSČM – České levice 

společně! pro volby do Evropského parlamentu 

Kandidujete do Evropského parlamentu, v politice už nejste žádným 

nováčkem. Co vás do ní přivedlo? 

Víte, já jsem do politiky ani ne tak vstoupila, jako jsem do ní byla vhozena. Bylo 

to v období, kdy je člověk vyzrálý, má životní zkušenosti, které může poslat dál, a 

samozřejmě také už má dospělé děti a může čas věnovat práci na poli politickém. 

Kolegové poradili, pomohli. Pak jen přišlo pověstné – pracuj, a já jsem to prostě 

zkusila. Jsem tomu moc ráda. Ne vždy přijde kýžený úspěch, ale i to do téhle 

práce patří. Tak už to v téhle branži chodí. Snažím se být trochu prospěšná 

obyčejným lidem. 

Co všechno patří k vaší současné funkci zastupitelky Zlínského kraje? 

Tak kromě běžných povinností, které jsou pro zastupitelskou funkci standardní, se 

účastním besed s občany a také se na mě obracejí občané soukromě. Jsem ráda, 

pokud mohu pomoci vyřešit problém či situaci, se kterou nemohou lidé hnout. 

Teď se zrovna angažuji ve věci zlínského zdravotnictví a stavby nové nemocnice, 

ale nejen to. Jsem také zastupitelkou ve městě, kde žiji. To se vše vzájemně 

prolíná. 

Pomohla by vám dosavadní zkušenost z politické práce v případě zvolení 

do EP? 

Určitě pomohla. Nemám ráda, když hned někdo skočí do politiky bez předchozích 

zkušeností. Nemá co dál předat a jde mu jen o koryto. Já postupuji raději schůdek 

po schůdku. Třeba nebudu úplně na vrcholu, ale budu mít čisté svědomí. 

Co by zvolení znamenalo pro vaši rodinu? 

Žádnou závratnou změnu by to neznamenalo. Děti jsou dospělé a samostatné. Já 

se plně mohu věnovat práci. Tím ovšem neříkám, že bych rodinu odsunula na 

vedlejší kolej. To ani náhodou. 

Popusťte uzdu fantazii. Jak by podle vašich představ měl váš region vypadat, 

abyste byla spokojená? Jak tomu můžete pomoci v EP? 

Ideální stav asi neexistuje. Mě dnes stačí, že lidé o mně vědí. Když se potkáme, 

pozdravíme se, svěří mi své radosti, starosti, to, co je trápí. Je to hodně o důvěře. 

Pokud ji ve mně mají, je to super a zároveň zavazující. Jistě bych mohla svou 

troškou do mlýna přispět v EP, ale vše záleží na situaci. Nikdo není dokonalý, ani 

já ne. To je to úročení politiky regionální a také oněch zkušeností z ní. 

Jak by se podle vašeho názoru měla EU vyvíjet, k čemu by měla směřovat? 
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Unie by se měla vrátit k tomu, co bylo její původní myšlenkou. Vzájemná pomoc, 

předávání zkušeností. Dnes je to diktát, dominance a neschopnost dojít ke shodě. 

Motto »jednotná v rozmanitosti« moc neplatí. Nemusíme přece chodit daleko. 

Kontrola polského masa – diktát, co máme, nebo nemáme. Ale my musíme jít 

cestou naší. Zdraví občanů musí být prvořadé, ne nějaké nadnárodní zájmy. 

Mohla byste pojmenovat, co vnímáte jako současné největší problémy, které 

byste v EP chtěla pomoci řešit? 

Těch problémů je mnoho. Politika Bruselu prosazuje invazní okupační migraci a 

ta není ničím jiným než pokusem o zotročování původního evropského 

obyvatelstva. Jakési kvóty a diktát, kolik musíme vzít migrantů, mi připadají 

nesmyslné a vyděračské. Poohlédneme-li se o pár roků zpět a zalovíme v paměti, 

zjistíme, že migrací a postojem EU k ní začaly všechny ty problémy. Nebo 

alespoň se problémy více zviditelnily. Nutit národy, aby šlapaly, jak Brusel píská, 

prostě nejde. Jsou špatně nastavené smlouvy, ty je třeba přehodnotit, a to nejen co 

se týká zemědělství, ale také energetiky a ostatních oblastí života. 

Evropský parlament se netěší příliš velké popularitě, navíc mnozí poslanci 

v něm lidem zmizí z očí a upadnou do zapomnění. Co by podle vašeho názoru 

bylo třeba, aby si zlepšil pověst? 

Divíte se, že lidé pomalu ani své europoslance neznají? Jen málokterý prezentuje 

před voliči výsledky své práce. Většinou, když se dostanou na onu teplou židli, 

jako by byli neviditelní. Pár let mají velmi slušné peníze, a tak proč se snažit. 

Pověst jim nikdo vylepšovat nebude, to musejí oni sami. Je na nás voličích, 

abychom na ně tlačili, ptali se, žádali… Jenže zatím k tomu přistupujeme velmi 

laxně, o čemž svědčí i nízká volební účast. Pořád je bereme jako nějakou elitu, ale 

to je špatně. Mají přece reprezentovat nás občany. 

V EP byste se chtěla zaměřit na otázky zemědělství, které jste vystudovala. 

Jak byste v této oblasti mohla pomoci České republice? 

Zemědělství by bylo mojí velkou prioritou. Zemědělství bylo tzv. obětováno na 

oltář vlasti. Původní nadšení, jak si všechno dovezeme a bude to kvalitní, nějak 

vyprchalo. Dostává se k nám druhořadé zboží, a kde je ta naše pověstná 

soběstačnost. Platíme nadnárodní podniky, daně jdou také do jiných zemí. Víte, 

kdysi jsem jako studentka chodila na brigády do znojemské Fruty. A to byl 

šrumec. Okurky, rajčata, vše bylo na našich polích. Nebyl problém s česnekem. 

Z legrace jsme vždy říkali, že Morava je nejproduktivnější, že se vždy uživí. 

Severní měla průmysl, jižní zemědělské produkty. 

Dnes když se podíváte, není to ani tady, ani tam. Potřebujeme schopné lidi ve 

vládě, aby prosazovali s našimi představiteli v EU ruku v ruce to, co je dobré 

pro nás. 

Velkým tématem je společná zemědělská politika po roce 2020. Které priority 

byste prosazovala? 
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Tak tomu příliš nefandím. Byli bychom svázaní množstvím kvót, říkalo by se nám 

ještě více, co smíme, a co ne. Výroba by poklesla na minimum, a tudíž nelze ani 

mluvit o nějakém rozvoji. Takové řeči, že nám dávají v rámci dotační politiky 

dost, jsou jen hra se slovíčky. Z jejich strany jsou to dobře vynaložené peníze, 

které se jim mnohonásobně vrátí. 

Je třeba podržet si svoji agrární politiku, nebo už budou lány oseté ne pšenicí, ale 

jen řepkou. Už tak se jí u nás pěstuje víc než dost. Podívejme se třeba k sousedům 

do Polska. To si vyjednalo úplně jiné podmínky v rámci EU, a díky tomu je 

soběstačné. 

Máme šikovné zemědělce, ale ti, co něco umějí, pomalu stárnou. Mladí se do 

tohoto odvětví moc nehrnou, a to je třeba změnit. Návrat k potravinové 

soběstačnosti je jistým návratem ke svobodě. 

Mysleme i na generace budoucí. 

Žena s mezinárodním rozhledem 
Kateřina Ambrožová Srncová je velmi silná osobnost, alespoň tak jsem ji 

poznal já. Kateřina je člověk, kterého hned tak někdo v názorech nezlomí. Jakmile 

má něco promyšleného, tak si za tím pevně stojí. Je energická a přitom přirozeně 

lidská. Má kolektivního ducha se zájmem o vše. Také má nejen značný rozsah 

zájmů, ráda cestuje za poznáním, ale neustále se učí, se učí, se učí. A z toho 

přirozeně plyne, jaký má Kateřina Ambrožová Srncová světový názor. Říká se, že 

zájem o politické otázky je ctnost, a u Kateřiny to platí i v jejím okruhu 

nejbližších. Zajímavé je, že přestože se věnuje politice, neztrácí na šarmu 

pravé dámy. 

Kateřina Ambrožová Srncová se narodila v době socialismu, být jiskrou ještě 

stihla, ale pionýrem už ne. Ráda vzpomíná na bezstarostné dětství, které opravdu 

trávila venku s dětmi, na rozdíl od dnešních dětí, které většinou sedí doma 

u počítačů. Je ráda, že mohla prožít aspoň trochu času v socialismu. 

V socialistické zemi se totiž před dvěma lety vdávala – v Kubánské republice. 

Pochází ze Zlínského kraje, a rozhodla se jít ze střední školy podnikatelské jako 

jedna z mála žen v roce 2001 na obor, který je ryze mužský. Byla jako růže mezi 

trním, na fakultě aplikované informatiky plné mužů, však nebyla jediná. Nejvíce ji 

bavila tvorba webových stránek, a tak se sama po škole vzdělávala a následně 

i vydělávala na studium právě grafikou a tvorbou webových stránek. Během 

studia se naučila jezdit na snowboardu, a dokonce dostala v roce 2007 vízum do 

USA, kde tři měsíce pracovala, konkrétně na Floridě na Key Westu. Myslela si, 

jak si vydělá velikou kopu peněz, přiveze je domů do České republiky, zaplatí si 

operaci očí, letenku a koupí nový notebook a jako bonus se naučí anglicky. Omyl, 

zaplatila si nájem, jídlo, a zbylo trochu peněz alespoň na cestu do Chicaga autem. 
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Následně vystudovala bakalářský obor informační technologie a inženýrský obor 

učitelství informatiky pro ZŠ a SŠ. Při studiu spolupracovala s budoucím 

zaměstnavatelem Střední odbornou školou podnikatelskou PROFIT, kde 

v pobočce ve Zdounkách vyučovala vzdělávací kurzy pro dospělé a zároveň byla 

vedoucí této pobočky. Kromě kurzů pro dospělé díky programu Comenius, jako 

vedoucí koordinátorka žáků střední školy PROFIT Praha procestovala mnoho 

evropských zemí jako Polsko, Itálie, Řecko, Rumunsko, Maďarsko a mnoho 

dalších. V současné době již nevyučuje dospělé, ale naši budoucí generaci na 

střední škole jako učitelka informačních technologií. 

Byla vychována v podmínkách kázně a úcty ke starším generacím. Ráda pracuje 

v kolektivu a myslím, že lidem dokáže nejen naslouchat, ale také si u druhých umí 

prosadit své myšlenky. Osm let byla obecní zastupitelkou, od roku 2016 dosud je 

členkou Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Zlínského 

kraje. V Evropském parlamentu by se ráda věnovala školství a informačním 

technologiím. Myslí si, že právě informační technologie mají lidem sloužit a 

zbytečně nekomplikovat život. A evropské instituce prozatím prokázaly, že mají 

tendenci občany technologiemi spíše řídit. 

Roman Blaško (redakčně kráceno) 

Drahota na prodej 
Smutný fakt, že ceny potravin na Západě a u nás jsou již srovnané, zaznamenal 

každý spotřebitel. Strmý cenový nárůst poznamenal jednak komodity k výrobě 

potravin, ale také potraviny samotné. Památnou větu o utahování opasků z období 

devadesátých let nezapomene nikdo, kdo tuto dobu prožíval. Řada lidí byla 

zklamána prvním efektem procesu pro běžného spotřebitele. Tím byl fakt, že 

mzdy zůstaly stejné jako před rokem 1989, ale ceny potravin začaly růst. V té 

době obecně převládala argumentace, že v Rakousku jsou potraviny mnohem 

dražší, protože jsou kvalitnější a lidé tam mají mzdy vyšší, protože mají vyšší 

produktivitu práce. Tato výmluva je lidem podsouvána dodnes. 

Rostoucí ceny potravin podle odborníků mění nákupní chování spotřebitelů. Jsou 

již patrné známky toho, že vyšší ceny potravin vedou k posunu v nákupních 

návycích směrem k levnějším výrobkům, diskontním produktům a nakupování 

u levnějších maloobchodníků. Zdražování roztáčí míru inflace do vysokých 

obrátek. A není konec, vzhledem k tomu, že se blíží prázdniny a dovolené, je 

jasné, že strmě porostou ceny pohonných hmot. 

Ti, kteří mají kousek do Německa, jezdí za nákupy tam. A taky proč ne, zboží 

vyjde levněji a je kvalitnější. I přes veškeré problémy a sankce vůči Polsku, jezdí 

lidé za nákupy i k těmto sousedům. 

V Česku obvykle obchodníci v souvislosti se zdražováním argumentují tím, že 

máme vyšší DPH. To však pro Polsko neplatí. Sazba daně je u většiny základních 
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potravin, jako jsou chleba, ovoce, zelenina, maso a mléčné výrobky, pět procent, 

zatímco v Německu sedm. Pouze z citrusového ovoce, ořechů nebo některých 

zákusků odvádí Poláci státu osm procent, a u alkoholu nebo minerálek dokonce 

23 procent. Stojí také za to, podívat se na marže obchodníků. Není nic nového pod 

sluncem, že jsou neúměrně vysoké. 

Co je ovšem trestuhodné, že se ceny potravin v České republice srovnaly s cenami 

v Německu a Rakousku, ale kvalita se nepřiblížila ani omylem. Mnozí senioři a 

lidé s nižšími příjmy si nemohou dovolit nákupy drahých potravin, a tak 

dobrovolně – nedobrovolně jsou odkázáni na nekvalitní levnější zboží. A tak sice 

senioři dostanou přidáno, maminky na mateřské také, dokonce i platy 

zaměstnanců zaznamenají mírný nárůst, ale stát svým zdražováním vše dostane 

zpět i s přidanou hodnotou. To ještě nemluvím o potravinách, které jsou určeny 

pro nemocné. Například diabetiky či celiaky, na které finanční zátěž při nákupu 

potravin je enormní. 

Po roce 1989 se v České republice od politiky soběstačnosti ustoupilo. Tržní 

ekonomika dostala zelenou. A tak se k nám dováží potraviny, na které jejich 

pěstitelé ve svých zemích pobírají dotace. K potravinové soběstačnosti také 

můžeme přispět sami. Česká republika by měla být cenově a kvalitativně 

konkurenceschopná ve srovnání se zahraničním. Každá země si svůj trh chrání a 

my bychom měli najít také cestu k jeho ochraně, nevydávat se na pospas diktátu 

EU. Je smutné, že ze země, která byla dříve soběstačná v zemědělství a výrobě 

potravin, se stává země, kde si vypěstujeme snad jen pažitku. 

Ing. Bc. Eva Badinková 

Jak úspěšně volit proti korporacím? 
• Jít k volbám – kdo nevolí, prakticky volí pravičáky, kteří z toho Bruselu 

umí znepříjemnit život! 

• Před volbami přesvědčit lidi ve svém okolí k volbě KSČM (hlasovací 

lístek č. 9). 

• Mít při volbách v pořádku osobní doklady (především občanský průkaz, 

případně cestovní pas). 

• Pokud při volbách nebudete v místě bydliště, vyřídit si voličský průkaz. 

• Z nabídky hlasovacích lístků vybrat lístek Komunistické strany Čech a 

Moravy. 

• Na tom zakroužkovat dvě jména, která jsou Vám osobně nejsympatičtější, 

a vhodit do urny. 

• Nezapomínat na voliče KSČM ve svém okolí – požádat komisi, ať se 

k těm z nich, kteří na tom nejsou zdravotně dobře, dostaví s přenosnou 

volební schránou. 

Ing. Michal Kostka 
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Vydavatel – kontaktní údaje 
OV KSČM Kroměříž 

Hanácké náměstí 463, 767 01 Kroměříž 

Telefon: 725 607 317 (mobil – předsedkyně OV) 

725 646 089 (mobil – 1. místopředsedkyně OV) 

734 430 266 (pevná linka – jen v úřední hodiny) 

 

e-mail:  ov.kromeriz@kscm.cz 

FB:  https://www.facebook.com/KSCMkromerizsko 

web:  https://kromerizsko.kscm.cz/ 
Pro urychlení zveřejnění článku posílejte články do Zpravodaje KSČM 

Kroměřížsko na adresu majkl.kostka@seznam.cz a informace k uveřejnění na 

webu nebo Facebooku na srncova.katerina@email.cz. 

Úřední hodiny OV KSČM Kroměříž 
Pondělí 9.00 – 16.00 hod. 

Úterý po předchozí domluvě telefonem či e-mailem 

Středa – čtvrtek 9.00 – 16.00 hod. 

Pátek – neděle po předchozí domluvě telefonem či e-mailem 

Co je pro Vás 
připraveno 
 

 

Dne 21. 5. 2019 

od 13.00 hodin 

pořádá OV KSČM 

besedu 

s Romanem 

Blaškem, 

kandidátem do 

Evropského 

parlamentu, 

v budově OV na Hanáckém náměstí. 

Pro zasmání 
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