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ZPRAVODAJ 
KSČM 

KKroměřížsko 
září 2021 

Úvodem 
Vážené soudružky, vážení soudruzi, vážené dámy, vážení pánové, milí 

spoluobčané. 

Již za pár dní budete mít možnost změnit budoucnost naší republiky na další čtyři 

roky. Již 8. a 9. října 2021 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky, z kterého pak vzejde nová vláda. Na začátku končícího 

volebního období stála KSČM před složitou volbou. Buď umožnit vládu ANO 

společně s pravicí, což jsme nechtěli připustit, nebo sama vládu tolerovat i za cenu 

velkých ústupků a kompromisů. Přesto naše požadavky byly jasné a náš tlak na 

vládu měl reálné dopady – zvyšování minimální mzdy, zvyšování důchodů a další, 

pro obyvatele České republiky pozitivní změny. 

Stále však jsou věci, které se nám nepodařily prosadit, ale které si rozhodně vy 

všichni zasloužíte – například pět týdnů dovolené. 

Jen silné zastoupení KSČM v poslanecké sněmovně jako jediné opravdu levicové 

strany zaručí, že člověk bude na prvním místě – před ziskem či blahem pár 

vyvolených. 

Budoucnost je teď ve vašich rukou. Přijďte tedy k volbám a volte č. 18 – KSČM. 

Váš hlas bude šancí na nový začátek. 

Ing. Marie Pěnčíková 

K 
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Parlamentní volby 2021 

Pět priorit pro volby do PS PČR 2021 

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. 

• 35hodinový 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. 

• Obecní 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. 
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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. 

Kandidáti z okresu 
Kompletní kandidátku naleznete na webových stránkách krajské organizace. 

Marie o sobě říká: 

Vystudovala jsem ekonomickou 

fakultu na Vysoké škole báňské 

v Ostravě, ale život mě zavál do 

jiné oblasti. Po zkušenostech 

v městském i krajském 

zastupitelstvu, po práci ve 

finančním výboru města či výboru 

pro cestovní ruch kraje, jsem byla 

v roce 2013 zvolena poslankyní 

Parlamentu ČR a, s roční přestávkou, jsem jí až doposud. V roce 2013 jste mi vaší 

obrovskou důvěrou obrátili život naruby a na pár let ho úplně změnili. Nebylo to 

ovšem ocenění mojí práce, ale práce všech členů naší strany, kteří se snaží pro vás 

dnes a denně pracovat, jak nejlíp umí. Zlínský kraj je krásným místem pro život, 

 

1. 

Ing. Marie Pěnčíková 

41 let 

poslankyně Parlamentu 

České republiky 

Morkovice-Slížany 

https://zlin.kscm.cz/cs/nasi-lide/kandidatka-pro-poslanecke-volby-2021-ve-zlinskem-kraji
https://www.kscm.cz/cs/nasi-lide/marie-pencikova
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ale pořád bojuje s řadou problémů. Některé jsou naše specifické, jiné trápí 

obyvatele celé České republiky. Já, spolu s mými kolegy, se chceme pokusit dál 

bojovat za to, aby se vám všem vedlo lépe. 

Pavlína o sobě říká: 

Vyučila jsem se prodavačkou 

smíšeného zboží, poté jsem si 

dálkově při zaměstnání a následné 

mateřské dovolené dodělala střední 

podnikatelskou školu zakončenou 

maturitou. Jsem 24 let vdaná, mám 

2 dcery. V komunálních volbách do 

zastupitelstva obce jsem 

kandidovala poprvé v roce 2006, 

bohužel bez úspěchu. V roce 2010 jsem opakovaně figurovala na kandidátní 

listině, tentokrát už s úspěchem. V  tu dobu jsem sama netušila, jak volba ovlivní 

celý můj další život. Na ustavujícím zasedání jsem byla nakonec zvolena 

starostkou obce. Na tomto postu jsem doposud, tudíž třetí volební období. 

Mezi mé koníčky patří hlavně rodina. Momentálně mi nezbývá mnoho času na 

jiné aktivity. Jinak ráda jezdím na kole, plavu, čtu a jak už to u nás žen bývá 

zvykem, nakupuji. Ráda si posedím s přáteli. V obci jsem členkou Českého svazu 

žen a dobrovolných hasičů, kde se snažím, pokud mi čas dovolí, také aktivně 

zapojovat do různých akcí. 

Jako zástupkyně obce z tzv. pohraničí Zlínského kraje bych ráda upozornila na 

spoustu neduhů, které nás tady trápí. Např. vysoká nezaměstnanost, špatný stav 

komunikací, nedostatek domovů pro seniory, budování ČOV a spoustu dalšího. 

Michal o sobě říká: 

V životě jsem prošel pár školami a 

zaměstnáními. Po gymnáziu jsem 

získal bakalářský titul 

z informačních technologií, který 

jsem po nějaké době doplnil 

inženýrem z učitelství informatiky. 

Následně jsem se pokusil i o velký 

doktorát z didaktiky informatiky, 

ale ten jsem již při svém vytížení 

nedokončil. Pracovně jsem vystřídal především povolání učitele a programátora 

informačních systémů. 

V letech 2012-2016 jsem byl zastupitelem kraje, od roku 2018 zastupitelem města, 

působil jsem v několika odborných komisích a výborech města a kraje. Jsem 

členem Správní rady TJ SLAVIA Kroměříž. V dobách ministra Dobeše jsem vedl 

 

5. 

Pavlína Procházková 

45 let 

starostka obce 

Počenice-Tetětice 

 

7. 

Ing. Michal Kostka 

32 let 

informační technolog, 

učitel 

Kroměříž 
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petici proti školnému. Hraji závodně šachy, mám rád metalovou muziku, přírodu, 

zvířata. 

Témata, které chci otevírat, jsou mezi jinými výše mezd, bytová výstavba a výše 

nájemného, boj proti lichvě a omezování byrokracie. 

 Volební průvodce 
Kdo může k volbám? 

Každý svéprávný občan České 

republiky, který alespoň ve 

druhý den konání voleb dosáhl 

věku 18 let. 

Kdy se volby konají? 

V pátek 8. a v sobotu 9. října 

2021. První den budou volební 

místnosti otevřeny od 14.00 do 

22.00, druhý den pak od 8.00 do 

14.00. 

Lze volit v kterékoliv volební 

místnosti? 

Pokud nemáte voličský průkaz, 

tak nikoliv. Hlasovat musíte na 

určeném místě a v konkrétní 

volební místnosti. Kam jít volit, 

vás informuje starosta obce do 

23. září. Oznámení může 

například vyvěsit na úřední 

desce obecního úřadu, případně 

může využít také místní tisk 

nebo rozhlas. Informace také 

můžete dostat do schránky spolu 

s hlasovacími lístky, které voliči 

dostanou nejpozději do 5. října.  

Co dělat, když nebudu v místě trvalého pobytu? 

Vyřídit si voličský průkaz. Vydává ho obecní úřad v místě vašeho trvalého pobytu. 

Lze o něj požádat třemi způsoby: osobně do 6. října do 16.00; písemně do 1. října, 

přičemž musíte připojit úředně ověřený podpis; elektronicky prostřednictvím 

datové schránky, a to rovněž do 1. října. Obecní úřad ho vydá nejdříve 23. září. 

Vyzvednout si ho můžete osobně nebo vám jej úřad může někam poslat. 

Pro vydání průkazu není žádný oficiální formulář, pouze vzor doporučený 

ministerstvem vnitra. V dokumentu by se mělo objevit vaše jméno, datum 

 

10. 

Ing. Kateřina 

Ambrožová Srncová 

39 let 

středoškolská pedagožka 

Zdounky 

 

14. 

Ing. Bc. Eva Badinková 

54 let 

občanská zaměstnankyně 

Policie České republiky 

Bystřice pod Hostýnem 

 

20. 

Mgr. Kamila Dudová 

56 let 

právnička 

Kroměříž 
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narození, trvalá adresa a váš telefon nebo e-mail. Nezapomeňte také napsat, zda si 

voličský průkaz vyzvednete nebo ho chcete zaslat. 

Máte-li voličský průkaz, musíte ho spolu s dokladem totožnosti odevzdat komisi 

ve volební místnosti. Následně od ní obdržíte hlasovací lístky pro volební kraj, ve 

kterém se nacházíte, a také úřední obálku. 

Pokud voličský průkaz ztratíte, nemůžete hlasovat. Úřad duplikát nevydává. 

Co když nevím, kam jít volit? 

Obraťte se před volbami nebo i v den hlasování na svůj obecní úřad. 

Co všechno si s sebou vzít k volbám? 

Stačí doklad totožnosti. Přinést si můžete i sadu svých hlasovacích lístků, které 

dostanete do schránky. Stejnou sadu ale můžete obdržet i od okrskové komise 

přímo ve volební místnosti. 

Co vás čeká ve volební místnosti? 

Prokážete se dokladem totožnosti – občanským průkazem nebo pasem. 

Případně ukážete voličský průkaz. Komisař si vás pak odškrtne v příslušném 

seznamu a vydá vám úřednickou obálku, případně i hlasovací lístky. 

Musím jít za plentu? 

Ano. Když si u komise vyzvednete úřednickou obálku, musíte se odebrat za plentu. 

Až tam do ní vložíte hlasovací lístek. Nesmíte jej do obálky dát před volební 

komisí ani nikým jiným. Hlasování musí být tajné. Jestliže neodejdete za plentu, 

komise vám neumožní hlasovat.  

Může se mnou jít za plentu manžel, otec nebo dítě? 

Ne. Musí zůstat zachováno právo na tajné hlasování. Pokud ale máte zdravotní 

potíže nebo neumíte číst a psát, může jít s vámi za plentu jiný volič, který vám 

s hlasováním pomůže. Nemůže to být ale člen volební komise. (Zejména u dětí to 

bývá komisemi tolerováno, i když by správně nemělo.) 

Jakým způsobem se hlasuje? 

Za plentou si vyberete jeden hlasovací lístek uskupení, které chcete podpořit. 

Můžete na něm také zakroužkovat nanejvýš čtyři kandidáty, které chcete 

upřednostnit před ostatními. Takto zvýhodněný kandidát může díky vašim 

preferenčním hlasům přeskočit kandidáty, kteří jsou na lístku před ním. Váš hlas 

ale bude platný, i když nikoho neoznačíte. 

Následně vložíte do úřední obálky pouze tento jeden hlasovací lístek. Pozor, ať se 

vám lístky neslepí. Pokud v obálce komise při sčítání najde víc než jeden lístek, 

bude váš hlas považovat za neplatný. Přeložení ani natržení nemá na platnost 

lístku vliv. (Natržený lístek je platný, přetržený již ne!) Pak už jen stačí vhodit 

obálku s hlasovacím lístkem před komisí do volební urny. Pokud hodíte do urny 

pouze hlasovací lístek, který nevložíte do obálky, tak bude tento hlas neplatný. 

A když se spletu? 
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Pokud jste ještě nehodili obálku s hlasovacím lístkem do volební urny, nic se 

neděje. Můžete jít znovu za plentu a své rozhodnutí změnit. Můžete si také 

kdykoli od volební komise vyžádat novou sadu hlasovacích lístků. 

Co když nemohu ze zdravotních důvodů přijít do volební místnosti? 

Obrátit se dopředu na obecní úřad v místě trvalého pobytu. Pokud jste 

v nemocnici či třeba sanatoriu, můžete se nechat zapsat do zvláštního seznamu 

voličů nebo si vyřídit voličský průkaz. Pokud jste doma ve svém volebním 

okrsku, může pak někdo z vašich příbuzných nebo známých ještě v den 

hlasování poprosit o pomoc okrskovou komisi přímo ve volební místnosti. (To 

platí i opačně – myslete prosím na voliče, kteří nemohou přijít, a požádejte 

volební komisi, aby je navštívila!) Její členové k vám poté zdarma přijdou 

s přenosnou volební schránkou, kam můžete vhodit svůj hlas. 

A co když mám covid-19? 

Pokud jste v karanténě nebo izolaci kvůli koronaviru, i tak můžete volit. 

Hlasovat mohou lidé z auta u volebního stanoviště, takzvané drive-in hlasování. 

Tato stanoviště budou v každém okresu. Tímto způsobem mohou lidé volit ve 

středu 6. října od 8.00 do 17.00. Kromě občanského průkazu či pasu, případně 

voličského průkazu, s sebou musíte mít doklad o nařízené karanténě. Hlasovat lidé 

musí s respirátorem se staženým okýnkem, neměli by z auta vystoupit. Umístění 

volebních stanovišť zveřejní krajské úřady do 23. září. 

Hlasovat mohou lidé také do zvláštní přenosné volební schránky. Musí ale do 7. 

října do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádají příjezd speciální komise pro 

hlasování s přenosnou volební schránkou. Tímto způsobem mohou volit od pátku 

8. října od 8.00 do soboty 9. října do 14 hodin. Kontakty na krajské úřady pro 

zažádání o zvláštní přenosnou volební schránku budou k dispozici do 28. září. 

Hlasovat mohou také lidé v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo 

uzavřeno. Hlasovat budou moct od čtvrtka 7. října od 8.00 do pátku 8. října do 

18.00. 

Tyto speciální způsoby hlasování je možné využít, bude-li 15. září trvat kvůli 

koronaviru stav pandemické pohotovosti či nouzový stav alespoň pro část Česka. 

Pandemický stav podle pandemického zákona platí v tuto chvíli do února 2022. 

A když přijdu volit pozdě? 

Volební místnosti se zavírají v sobotu 9. října ve 14.00. Před ukončením hlasování 

ale komise umožní odvolit všem, kteří jsou ve volební místnosti nebo před ní. 

Poté už ale nikdo hlasovat nemůže. 

Kdy budou známy výsledky? 

Jakmile se uzavřou volební místnosti, začnou komise hlasy sčítat. Výsledky 

z prvního okrsku jsme se při posledních sněmovních volbách dozvěděli už ve 

14.22. Celkové výsledky pak budou známy ještě ten den večer, před čtyřmi lety se 

sečetly hlasy ze všech volebních okrsků po 21. hodině. 

Mohu zaškrtnout kandidáty na hlasovacím lístku tužkou? 
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Ano. Volební místnosti mají být vybaveny psacími potřebami, aniž by ale zákon 

výslovně stanovil jakými. Nicméně většinou bývají za plentou propisky, protože 

je nelze vygumovat. 

Mohu na hlasovacím lístku označit preferenční hlasy u kandidátů místo 

kolečkem třeba křížkem, srdíčkem nebo smajlíkem? 

Ne. Na hlasovacím lístku musíte vyznačit přednostní hlasy jedině 

zakroužkováním pořadového čísla kandidáta. 

Označit můžete nanejvýš čtyři kandidáty jedné strany, které chcete 

upřednostnit před ostatními. Takto zvýhodněný kandidát může díky vašim 

preferenčním hlasům přeskočit ostatní, kteří jsou na lístku před ním. Pokud je 

zakroužkováno více jmen, hlas je platný, k preferenčním hlasům se ale nepřihlíží. 

Váš hlas nicméně bude platný, i když nikoho neoznačíte. 

Může za mě vhodit obálku do urny moje dítě? 

Ne. (Správně opravdu ne, ale volební komise to často tolerují.) Úřední obálku 

s hlasovacím lístkem musíte před volební komisí vhodit do urny sami. Ve 

výjimečných případech vám s tím může pomoci jiný volič, nikoliv však člen 

okrskové komise. 

iRozhlas.cz (redakce zpravodaje krátila a doplnila poznámky kurzívou) 

Glosy Marie Pěnčíkové 

Ke slibu ODS nespolupracovat s ANO 
ODS spolu s ČSSD, vytvořila díky tzv. "Opoziční smlouvě", v rámci obchodů se 

státem, zázračně v tu chvíli bohatnoucí, v té době téměř neznámou, společnost 

Agrofert! To se ODS chce nechat připravit o hořké plody svého „Pyrrhova 

vítězství“, které od té doby do dnes a ještě mnohdy v budoucnu, královsky 

samozřejmě zaplatí daňoví poplatníci? 

Možná, že si vzpomínáte na to, jak uzavření opoziční smlouvy předcházelo 

nelegální financování ODS mj. z tajných švýcarských kont. ODS, resp. její někteří 

čelní představitelé, poté provedli onen tristní „Sarajevský atentát“, který byl stejně 

„úspešný“ asi jako před několika lety trapný pokus o vnitrostranický puč kliky 

pana Michala Haška z ČSSD....  

Tedy o tom, kdo zplodil Agrofert a jeho posléze politický nástroj ANO s panem 

Babišem, máme jasno. Jasno však rozhodně není v tom, proč by s ním tedy 

nemohli po volbách spolupracovat ti, kteří jej postavili na nohy!? 

K finanční podpoře Prague Pride ze strany České pošty 
Vřele doporučuji, aby se vláda a manažeři České pošty zaměřili na poskytování 

efektivních a kvalitních služeb, jako je doručování poštovních zásilek apod. Pokud 

https://www.irozhlas.cz/volby/volebni-pruvodce-snemovni-volby-2021-kdy-budou-volby-volicsky-prukaz_2109080705_ako
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chce generální ředitel České pošty podporovat jakékoli aktivity, ať to dělá ze 

svých vysoce nadprůměrných příjmů, a ne z peněz, které zaplatíme ze svých daní. 

Navíc v době úsporných opatření, která zhoršují poskytování poštovních služeb 

všem ostatním! Tedy daňovým poplatníkům bez ohledu na barvu duhy. Je na čase 

zaměřit se na to, aby státní podnik Česká pošta nebyl v první řadě „dluhový“... 

Pak teprve budeme my, občané a daňoví poplatníci, právem hrdí na instituci, která 

nás stojí nejen mnohé nervy, ale zejména mnohé peníze! 

 

K reakci Petra Fialy na situaci kolem ředitele BIS 

Naprosto chápu a upřímně „věřím“ v obavy „slušných“ členů ODS  
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Oni měli vždy k bezpečnostním složkám této země tak strašně vřelé až intimní 

vztahy, 

• např. když díky jejich premiérovi tyto "elitní služby" dokázala řídit i jedna 

paní z Úřadu vlády; 

• nebo vzpomínáme si na ministra vnitra Langera, který, též jako člen ODS, 

tak bravurně řídil Policii ČR, až z ní nezůstalo téměř nic; 

• či vzpomínáme si na výrok premiéra, rovněž z řad ODS, jenž se oháněl 

hesly o protikorupční vládě, ale který na chvilku vypadnul z role, když se 

realizovaly snahy o razie některých protikorupčních útvarů Police ČR, 

neboť to bylo zase všude plno hesel o tom, že tento stát nebude řídit parta 

plukovníků apod. 

Ano, lepší parta plukovníků, než tisíckrát zdiskreditovaných zlodějů a podvodníků, 

díky kterým právě padaly vlády, ničila se úmyslně akceschopnost policejních 

útvarů, když policejní prezident „měl slabost“ pro poslankyni z ODS apod. 

Ano, vzpomínáme na tu tzv. „západní a prodemokratickou“ úroveň bezpečnosti 

státu, kdy kmotři si jezdili na sjezd ODS jen do jiného patra... 

Vzpomínáme na to všechno... O devadesátých letech a kuponové privatizaci a 

jejích zločinech fakt raději nemluvím... 

Právě proto, nelze věřit straně, jakou je ODS, jejíž premiér Nečas a jeho vláda 

padla, když další, dnes již bývalá členka ODS a jeho milenka v jedné osobě, 

poslala na jeho vlastní manželku Vojenské zpravodajství! Co tehdy dělala ta parta 

z BIS? Pardon, oni tehdy i před výbuchem ve Vrběticích chytali ty údajné špiony... 

Hanba a hnus, pane Fialo! Už jste zapomněl?! Tak připomínám, že jste byl toho 

všeho součástí  

Pěnčíková: Za nutnou považuji změnu vodního 
zákona 
Loňskou ekologickou havárii v řece Bečvě nemusely způsobit kyanidy, míní 

někteří z těch, kteří v pondělí ve Zlíně mluvili se členy sněmovní vyšetřovací 

komise. Podle jejích zástupců je třeba také zmapovat jednotlivé výpusti 

vedoucí do řek. Závěrečnou zprávu by měla vyšetřovací komise předložit 

Poslanecké sněmovně v září. Její součástí by měl být návrh na změnu 

legislativy, řekli zástupci komise. 

Podle její předsedkyně Marie Pěnčíkové (KSČM) se členy komise mluvila 

ředitelka Krajské hygienické stanice ve Zlíně, zástupci Hasičského záchranného 

sboru ČR nebo profesor Ivan Holoubek z Masarykovy univerzity, který je 

expertem na znečištění životního prostředí. Jimi prezentované informace se podle 

Pěnčíkové částečně rozcházely. 
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Za nutnou považuje změnu vodního zákona. „Ne všechno probíhalo po havárii tak, 

jak bychom si představovali,“ uvedla poslankyně. „Je potřeba upravit některé 

postupy, aby proces řešení havárie byl rychlejší, striktnější a pružnější. Protože 

vyhodnocování vzorků v řádu dnů až týdnů je dlouhá doba,“ řekla Pěnčíková. 

S komisí v pondělí mluvilo šest osob. Na další zasedání, které by se mělo 

uskutečnit příští týden, komise podle Pěnčíkové prozatím předvolala osm lidí, 

kteří už však budou v roli svědků. Objevit by se mezi nimi měli například i 

policisté. 

ČT24 

Ochranu toků je třeba zpřísnit 
V prostorách Poslanecké sněmovny proběhla neveřejná schůze sněmovní 

vyšetřovací komise k loňské ekologické havárii na řece Bečvě. Plánována byla 

slyšení poslance za hnutí ANO a zástupce společnosti a člena představenstva 

akciové společnosti DEZA Ing. Pavla Pustějovského, zlínského krajského 

policejního ředitele Jaromíra Tkadlečka a dále pak ředitele České inspekce 

životního prostředí Erika Geusse. 

Všichni tři byli zbaveni pro potřeby vyšetřování mlčenlivosti, nicméně členové 

komise nemohou jejich výpovědi zveřejnit. Slouží pouze pro potřeby komise. 

Předsedkyně komise Marie Pěnčíková (KSČM) v polovině jednání na krátký 

dotaz Haló novin oznámila, že Pustějovský a Tkadlečka se vyjádřili ke všem 

otázkám členů parlamentní komise. 

Pavel Pustějovský uvedl pro novináře po své výpovědi u komise, že vylučuje, že 

by společnost DEZA mohla být původcem loňské otravy řeky Bečvy. Pustějovský 

po slyšení řekl, že se ve firmě uskutečnila po ekologické havárii řada kontrol. 

Sdělil: »Na základě informací, které mám k dispozici, mohu říci, že DEZA za 

ekologickou havárií nestála.« Ve dvou následujících měsících po události, tedy 

v říjnu a v listopadu, se podle něho ve společnosti uskutečnilo celkem osm 

prověrek. »A v podstatě se nepotvrdilo ani v jednom z těch případů, že by mohla 

být DEZA zdrojem znečištění,« uvedl. 

Úprava legislativy je nutná 
Předsedkyně Pěnčíková po skončení zasedání vyšetřovací komise na tiskové 

konferenci opět zdůraznila, že KSČM nebyla v prvopočátku příznivcem založení 

vyšetřovací komise k živému spisu, což v dějinách Parlamentu České republiky 

ještě nebylo, na druhé straně se ukázalo, že její ustavení má význam a že je 

opodstatněné, že vznikla. Dále pokračovala: »Komise by ale ráda shrnula návrhy 

na úpravu legislativy. Úprava legislativy v této oblasti je nutná, protože havárie na 

řece Bečvě ukázala, že ač postupovaly orgány a instituce činné v trestním řízení 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3352600-snemovni-komise-si-predvolala-prvni-osoby-k-otrave-becvy-jedem-podle-nich-nemusely
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této kauzy podle zákona, tak v konečném výsledku po deseti měsících od této 

havárie neznáme pachatele. Takže legislativa rozhodně potřebuje úpravu a jsem 

přesvědčená, že k tomu tato komise přispěje.« Na dotaz novinářů, zda komisi 

zaujal experiment profesora Hrušky, Pěnčíková odpověděla, že ano, komise byla 

seznámena s experimentem a vedla se kolem toho diskuse. Ovšem komise se k ní 

zatím nebude vyjadřovat. Dále uvedla, že výsledky experimentu jsou zajímavé a 

komise bude vznášet na tomto základě další dotazy. Dodala, že výpověď ředitele 

České inspekce životního prostředí Erika Geusse samozřejmě komise zveřejnit 

nemůže, nicméně jeho vyjádření přinesla řadu otázek, ale také řadu odpovědí. 

Otrava kyanidy 
K výpovědi policejního ředitele Zlínského kraje Tkadlečka Pěnčíková řekla: »Co 

se týká výpovědi policejního ředitele pana Tkadlečka, tak tam nám vzhledem 

k tomu, že on tento spis konkrétně nevyšetřoval, ale jen dozoroval, nedokázal na 

některé naše dotazy odpovědět tak, jak bychom si představovali, což je na jednu 

stranu v jeho pozici pochopitelné. Na druhou stranu z pohledu pana ředitele 

Tkadlečka je postup policie správný. Co se týká pana Pustějovského, tak ten 

odpověděl na všechny dotazy ve smyslu, že společnost DEZA není viníkem a že 

v tomto podniku proběhla řada kontrol, které vinu vyloučily.« Pěnčíková na závěr 

dodala, že z celkového hlediska byla přínosem každá výpověď, a to i v minulých 

zasedáních. Podklady dodané Inspekcí ministerstva životního prostředí členové 

komise neměli dostatek času prostudovat, ale v podstatě se potvrdilo, že k otravě 

došlo kyanidy, a to bude obsahem dalších jednání. 

Haló noviny 

Komunisté 
v zahraničí uspěli 
Norsko – komunistická strana 

Rudí zlepšila ve volbách 13. 9. 

svůj volební výsledek. Oproti 

posledním volbám zdvojnásobila 

procentní podíl na 4,7 % a 

zosminásobila počet poslanců – 

dosud měla jediného, nyní má 8. 

Rusko – i zde komunisté posílili. 

Volilo se 17. až 19. 9., 19 % 

hlasů pro komunisty znamenalo 

zlepšení o necelých 6 % a zisk 

15 mandátů navíc, v současné 

http://www.halonoviny.cz/articles/view/55776010
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době jich mají 57. Alexej Ruskich byl také zvolen guvernérem Uljanovské oblasti 

(volila se jen část guvernérů). Je ovšem otázkou, nakolik jsou volby v Rusku 

poctivé. Vždyť v roce 2018 i ústředním ruská volební komise v Přímořském kraji 

konstatovala neututlatelný podvod a nařídila opakované volby (tehdy měl vyhrát 

komunista Iščenko, ale v opakovaných volbách mu už kandidovat nedovolili). 

Štýrský Hradec (Graz) – volby v tomto městě, druhém největším v Rakousku, si 

komunisté dovolili přímo vyhrát. Vyhráli i v drtivé většině městských částí tohoto 

města. Jejich vedoucí kandidátka, Elke Kahr, se tak pravděpodobně stane 

starostkou města. 

Ing. Michal Kostka 

SPD – strana k ohlupování lidí 
SPD patří k nejkomičtějším, možná k nejtragikomičtějším, subjektům na politické 

scéně v ČR. Zakladatel protimigrační strany, Tomio Okamura, má sice moravsko-

japonský původ, ale z Japonska do ČR zdrhl podle vlastních slov jen proto, že se 

tam nezvládl uživit. Takže typický ekonomický migrant. Pikantní je, že v roce 

2008 byl Okamura ambasadorem Evropského roku multikulturního dialogu. 

Svou první stranu pojmenoval Úsvit, velmi podobně názvu řecké neofašistické 

strany, kterou soud uznal zločineckou organizací, nynější zkratka SPD je zase 

shodná se zkratkou německých sociálních demokratů. 

Obskurní jsou i partnerské strany SPD. Spolupracují např. s francouzským 

Národním sdružením, jehož předsedkyně Le Penová může být označena za 

fašistku, jak potvrdil i francouzský soud. Nebo také se Svobodnou stranou 

Rakouska, založenou nacisty. Další partner, německá AfD, požaduje zrušení 

Benešových dekretů a její představitel Höcke tvrdí, že Německo by se nemělo 

omlouvat za nacistickou minulost. 

Nezapomínejme, že sympatizant SPD Balda ve snaze strašit hrozbou islámu 

ohrozil životy řady občanů ČR, jejichž vlak se snažil vykolejit a jen velkým 

štěstím se nikomu nic nestalo. 

V roce 2021 se SPD a Okamurovi povedlo pár „husarských kousků“. Okamura, 

který ještě v roce 2012 tvrdil, že „komunismus je nejdemokratičtější systém“, 

v červnu kritizoval (dnes už odejitého) piráta Holodňáka, zástupce trosek 

levicového křídla pirátské strany, za obdiv k Marxovi a přílišné sympatie ke 

komunismu. 

Dalším „počinem“ SPD byly její volební noviny. Tam se SPD rozhodla 

„porovnávat“ volební programy stran. V tomto „porovnání“ SPD tvrdila takové 

bláboly, že neví o tom, že by KSČM chtěla zdanit zahraniční korporace a bojovat 

s korupcí. Nebo že KSČM nechce zrušit senát a že chce ponechat soukromé 

exekutory. A mnoho dalších nesmyslů. 

https://tomio.cz/o-mne/
https://www.mvcr.cz/clanek/2008-evropsky-rok-mezikulturniho-dialogu.aspx
https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/142109/2_NeograecaBohemica_16-2016-1_6.pdf
https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/142109/2_NeograecaBohemica_16-2016-1_6.pdf
http://casopisargument.cz/?p=31976
https://www.spd.de/
https://www.rfi.fr/en/france/20140410-front-nationals-le-pen-can-be-called-fascist-court-rules
https://fm4v2.orf.at/connected/215044/main
https://www.reflex.cz/clanek/komentare/98258/popirani-holocaustu-fascinace-heydrichem-a-odmitani-benesovych-dekretu-i-takova-je-nemecka-afd.html
https://www.reflex.cz/clanek/komentare/98258/popirani-holocaustu-fascinace-heydrichem-a-odmitani-benesovych-dekretu-i-takova-je-nemecka-afd.html
https://eurozpravy.cz/zahranicni/evropa/200382-10-veci-ktere-potrebujete-vedet-o-alternative-pro-nemecko/
https://cnn.iprima.cz/myslel-jsem-na-nasi-kulturu-jsem-vlastenec-vzpomina-na-svuj-cin-cesky-terorista-28943
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/okamura-haji-komunismus.A121120_212117_domaci_jj
https://www.facebook.com/tomio.cz/posts/4377816015562513
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Tím Okamura odpoutává pozornost od mizerných platů, vysokých nájmů, 

předotovaných církví nebo nízkých daní a vysokých dotací pro bohaté. Jak by ne? 

Okamura sám je bohatý podnikatel a nepotřebuje svým zaměstnancům platit více 

nebo platit státu solidárně vyšší daně. Jeho sbírka umění je dražší než majetek 

většiny obyvatel ČR, a to nemluvíme o luxusních autech a nemovitostech. 

S takovým majetkem může stěží rozumět starostem normálního občana. 

Zkrátka, Okamura a jeho strana jsou určeni k ohlupování lidí, lhaní, 

dezinformacím a odpoutávání pozornosti od důležitého. Svůj názor mění, jak se to 

hodí. Ve vlastní straně se chová jako diktátor, jak přiznávají mnozí exčlenové a 

někdy i (většinou anonymně) členové. Snad to lidé před blížícími se volbami 

prokouknou. 

Ing. Michal Kostka (redakčně kráceno) 

 

https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/265255-okamura-ma-rad-luxus-byty-auta-a-pozemky-za-40-milionu-prehled-majetku
https://denikreferendum.cz/clanek/28221-okamurova-sekta-prime-diktatury-se-rozpada-novovlastencum-to-ale-muze-prospet
https://kostka.php5.cz/2021/09/28/spd-strana-k-ohlupovani-lidi/
https://kostka.php5.cz/2021/09/28/spd-strana-k-ohlupovani-lidi/
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Blahopřání 
Vážení přátelé, soudruzi, soudružky, 

mnozí z Vás oslavili nebo v brzké době oslaví 

narozeniny. 

Dovolte redakci Zpravodaje za nás za všechny popřát 

Vám mnoho zdraví, klidu a osobní spokojenosti. 

Všem zasíláme pomyslnou kytičku s přáním všeho dobrého. 

 

 

Září 

Hepplerová Terezie - 65 

Ivaničová Eva - 75 

Juřenová Jaroslava - 75 

Kubíček Pavel - 75 

Liška František - 75 

Macháčková Danuše - 90 

Suchánková Ludmila - 75 

Uhlík Jiří - 75 

Říjen 

Hřeben Štaudnerová Ludmila - 70 

Navrátil Jaroslav - 60 

Staša Alois - 85 

Sukop Jan - 80 

Žampach Břetislav - 65 

Listopad 

Chmelař Radek - 60 

Černý Květoslav - 65 

Kočí Jan - 75 

Lapáčková Ladislava - 80 

Manová Milada - 70 

Pospíšil Lubomír - 70 

Valenta Bohumil - 75 

Zavadilová Hana - 60 

 

 

Smutné sdělení 
Naši okresní organizaci opustil Miroslav Goldemund ze ZO 

Kroměříž č. 7. Bylo mu 78 let. 

 

Výrazná ztráta postihla ZO Chropyně, kterou po těžké nemoci 

opustil Josef Zemánek, dlouholetý aktivní funkcionář této ZO. Zemřel 5. 9. ve 

věku nedožitých 81 let. 

 

Vedení okresní organizace KSČM vyjadřuje zármutek nad těmito úmrtími a 

rodinám upřímnou soustrast. 
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Vydavatel – kontaktní údaje 
OV KSČM Kroměříž 

Hanácké náměstí 463, 767 01 Kroměříž 

Telefon: 725 646 089 (mobil – 1. místopředsedkyně OV) 

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

e-mail:  ov.kromeriz@kscm.cz (ovkscm.km@volny.cz) 

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

web:  https://kromerizsko.kscm.cz/ 

 
Pro urychlení zveřejnění článku posílejte články do Zpravodaje KSČM 

Kroměřížsko a informace k uveřejnění na webu nebo Facebooku na adresu 

majkl.kostka@seznam.cz. Na uvedené e-maily posílejte jen stranickou 

komunikaci, ne kolovací a zbytečné e-maily! Zpravodaj neprochází odbornou 

jazykovou úpravou. 

Provozní doba OV KSČM Kroměříž 
Pondělí – středa 9.00 – 16.00 hod. 

Čtvrtek – neděle po předchozí domluvě telefonem či e-mailem 

Pro zasmání 
Překlad: 

miliardáři 

 

pomoct chudým 

 

slušně zaplatit své 

zaměstnance 

 

 

 

 

 

he? 

 

Odletět do zasr… 

VESMÍRU!!! 

mailto:ov.kromeriz@kscm.cz
mailto:ovkscm.km@volny.cz
https://www.facebook.com/KSCMkromerizsko
https://kromerizsko.kscm.cz/
mailto:majkl.kostka@seznam.cz

