
o stotřicetičtyřmiliardovém státním daru nenasytnému římskokatolickému kléru, se opět
ukázaly  lživé.  Za  poslední  tři  roky  se  ale  zdiskreditovalo  i  Babišovo  ANO,  když
předvedlo, že jeho lidem jde přetahovaná o politické kšefty stejně dobře jako sociálním
demokratům a lidovcům a že »makají« pro republiku stejně mizerně jako jejich koaliční
partneři. Přijmout kvalitní zákon o prokazování původu velkých příjmů a majetku se za
celé tři  roky vládnutí  vypečené koalice nepodařilo.  A to ze stejných důvodů, z jakých
takový zákon dříve odmítaly přijmout prokorupční ODS a TOP 09. Sporný lex Babiš,
který  by  měl  omezit  podnikatelské  aktivity  a  parazitování  členů  vlády  na  výhodách
plynoucích z funkcí ve státní správě, je spíš pro smích. Lidovecký ministr Jurečka ve
stopách  mnoha  jiných  už  dříve  naznačil  únikovou  cestu  –  svůj  podnik  převedl  na
manželku,  které  »jen  vypomáhá«.  Ani  lidovecký  předseda  Pavel  Bělobrádek  nijak
nevyniká. Jen jeho přízeň sudetoněmeckému landsmanšaftu stojí za pozornost. I v tom jej
ale  značně  překonává  nejsvéráznější  vládní  figura,  která  demonstruje  nejen  pohrdání
právním  řádem  poválečné  republiky.  Lidovecký  ministr  kultury  Daniel  Herman  jako
předseda  české  odbočky  Ackermann  Gemeinde,  jedné  z organizací  sudetoněmeckého
landsmanšaftu,  kudy chodí, v rozporu s historickými fakty vykřikuje, že odsun Němců
provinivších se na Československé republice byla etnická čistka.
A pokud premiér Sobotka ještě nedávno prohlašoval, že Česká republika nutně potřebuje
sudetské  Němce  typu  Bernda  Posselta,  pokud  odmítl  zdanění  takzvaných  církevních
restitucí a ve vládě přicmrndává přednímu exponentovi sudetoněmeckého landsmanšaftu
a majetkuchtivé římskokatolické církve, ať se pak nepokouší o námluvy u komunistů.
Mohlo by se mu totiž opět stát, že uslyší něco o tom, že není důvěryhodným partnerem
pro vyjednávání. Zejména proto, že neví, co je to jednota slov a činů. A také proto, že až
odpudivým  způsobem  poklonkuje  jisté  zločinecké  organizaci,  jíž  je  již  řadu  let
Severoatlantický pakt.

Toho másla na hlavě mají mnozí členové Sobotkovy účelové a nevýkonné koalice víc než
dost. Navíc stále osočují jeden druhého. A na poctivou práci pro republiku a občany jim
pak času nezbývá. Ať už konečně neschopné a všeho schopné hlasatele kultu sobectví
a peněz v čele s Bohuslavem Sobotkou nahradí lidé ochotní naslouchat názorům druhých
a jednat ve prospěch České republiky a jejích občanů. Vím, velmi dobře vím, že právě
takoví se nejen v KSČM, ale i v sociální demokracii tu a tam rovněž najdou.

POZVÁNKA

Vážené soudružky a soudruzi, naši sympatizanti a přátelé,

Okresní a Městský výbor KSČM Zlín a Levicový klub žen Vás zvou na Společenský
večer spojený s oslavou Mezinárodního dne žen, který se bude konat dne 10.března
2017 od 15 hodin v restauraci „U Barcuchů“ ve Zlíně. Je zajištěn bohatý kulturní
program,  občerstvení  a  malý  dáreček  pro  každou  ženu.  Vstupné  je  50,-  Kč.
Upozorňujeme, že je nutno rezervovat si místa předem na tel. 776 700 261 nebo 725
646 092, protože o tuto akci je tradičně velký zájem a počet míst je omezen!

Ve Zpravodaji byly použity některé úryvky z Haló novin a denního tisku.
Neprošlo jazykovou korekturou. Určeno pro vnitrostranickou potřebu.

         Z P R A V O D A J
       Městského výboru Komunistické strany

Čech a Moravy
Zlín
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Po přečtení pošli dál ! 

První porada předsedů v letošním roce se konala 26.ledna. Po politické aktualitě věnované
1.výročí úmrtí Miloslava Ransdorfa informoval předsedy základních organizací KSČM (ZO)
předseda okresního výboru KSČM Zlín (OV) s.Remeš o zasedáních výkonného výboru OV
a krajského výboru KSČM (KV). Výkonný výbor OV se zabýval hodnocením své práce za
uplynulý rok,  personálními  otázkami a přípravou okresní  nominační  konference.  Vyjádřil
rovněž  uspokojení  s  tím,  že  plán  výběru  členských  příspěvků  za  rok  2016  byl  splněn.
Zasedání  KV, kterého se zúčastnil  také předseda ÚV KSČM s.Vojtěch Filip, se zabývalo
přípravou  krajské  nominační  konference  (KNK).  Termín  KNK byl  stanoven  na  4.března
2017.  Za  každý  okres  (Zlín,  Uherské  Hradiště,  Kroměříž,  Vsetín)  se  KNK  zúčastní  10
delegátů,  kteří  zvolí  22  kandidátů  za  KSČM ve  Zlínském kraji  pro  podzimní  volby  do
sněmovny  P  ČR.  Předsedové  byli  rovněž  informováni  o  přípravách  oslav  MDŽ
a Společenského večera, který se uskuteční 10.března v restauraci U Barcuchů ve Zlíně.

V  sobotu  4.února  se  uskutečnila  v  Klubu  důchodců  na  ul.Kvítková  ve  Zlíně okresní
nominační konference KSČM Zlín. Zúčastnilo se jí 39 delegátů, reprezentujících základní
organizace KSČM zlínského okresu. Jako hosté byli přítomni poslankyně sněmovny P ČR za

KSČM s.Marie Pěnčíková, předseda Krajského
výboru  KSČM Zlín  s.Josef  Varga  a  zástupci
okresů  Kroměříž  a  Vsetín.  Po  zahájení  Písní
práce,  schválení  programu,  jednacího  řádu,
volebního  řádu  a  volby  pracovních  komisí
přednesl  předseda  Městského  výboru  KSČM
Zlín  s.  Stanislav  Remeš  zprávu  o  činnosti
okresní  organizace  od  poslední  okresní
konference a o hlavních úkolech pro rok 2017.
Se zprávou s hodnocením výsledků voleb do
zastupitelstva  Zlínského  kraje  (ZZK)  v  roce
2016  a  s  informací  k  senátním  volbám  na

podzim roku 2017 vystoupila s.Dagmar Butnikošarovská. Po té se představilo delegátům pět
ze  sedmi  kandidátů  (dva  byli  omluveni)  navržených  na  krajskou kandidátku  KSČM pro
volby do PS PČR. Kromě toho obdržel  každý delegát  písemnou stručnou charakteristiku
všech  navržených  kandidátů,  která  obsahovala  údaje  o  věku,  dosaženém  vzdělání,
zaměstnání, politické příslušnosti (5 členů KSČM, 2 bezpartijní) a jejich dalších aktivitách.
V tajné volbě pak bylo zvoleno 6 kandidátů v pořadí od prvního do šestého místa podle
počtu  získaných  hlasů,  kteří  budou  zařazeni  na  krajskou  kandidátku  (kandidát,  který  se
umístil na sedmém místě je náhradníkem). Zvoleni byli: Miroslava Jemelková (získala 30
hlasů), František Jordák (27), Anna Foltýnová (26), Hana Slunéčková (9, bezp.), Miroslav
Kuja  (7),  Miroslav  Tomšů (6,  bezp.)  a  náhradník  Zdeněk  Langer  (5).  Jejich   definitivní

http://www.kscm.zlin.cz/


pořadí na krajské kandidátce určí až krajská nominační konference, která se bude konat
4.března 2017. Okresní nominační konference poté schválila 10 delegátů a 3 náhradníky,
kteří budou na krajské nominační koferenci zastupovat okres Zlín. 
Následovala  bohatá  diskuse,  ve  které  se  delegáti  vyjadřovali  zejména  k  problematice
určení pravidel pro stanovení pořadí kandidátů na krajské kandidátce, k hodnocení voleb
do Zastupitelstva  Zlínského kraje  v  roce  2016,  k  práci  s  Haló  novinami,  k  možnosti
vydávat  Zpravodaj  KSČM  pro  celý  Zlínský  kraj  s  tím,  že  by  bylo  dobré  spojit  se
s okresem Kroměříž a  Bruntál,  které  vydávají  své velmi kvalitní  informační  materiály
(Informační  zpravodaj  OV KSČM Kroměříž)  a   Štafeta  OV KSČM Bruntál)  a  rovněž
k Návrhu volebních tezí pro volby do PS PČR 2017, schváleném ÚV KSČM.
Na  závěr  přijali  delegáti  okresní  nominační  konference  usnesení,  ve  kterém  uložila
zvoleným  delegátům  seznámit  se  s  volebním  programem  KSČM,  propagovat  ho  při
setkáních  s  voliči  a  být  přítomen  na  předvolebních  akcích  v  rámci  Zlínského  kraje.
Základním organizacím uložila provádět distribuci volebních materiálů v působnosti ZO,
osobní  agitací  propagovat  volební  program KSČM a provádět  propagaci  strany  prací
s nástěnkami. 

O  úplném  znění  usnesení  a  průběhu  okresní  nominační  konference  budou  podrobně
informovat delegáti na členských schůzích svých ZO.

x – x – x

22.ledna uplynul rok od úmrtí  významného českého komunistického politika,  filozofa,
historika  a  spisovatele,  poslance  Evropského  parlamentu  Miloslava  Ransdorfa.  Jeho
jméno ponese vzdělávací centrum a knihovna. Základem se stala velká knihovna čítající
na 50 000 knih, které Ransdorf za svůj život shromáždil. Spolek  Vzdělávací centrum
a knihovna Miloslava Ransdorfa, jejíž sídlo bude v Praze 4, začala fungovat 15.února,
na den Ransdorfových narozenin. Jeho vznik ohlásil 30.ledna v prostorách Evropského
domu v Praze místopředseda ÚV KSČM Josef Skála. Od 1.dubna budou k dispozici také
webové stránky knihovny. 

V polovině února projevila naše média neobvyklý zájem o KSČM. V průběhu jediného
dne,  v  pátek  17.února,  se  uskutečnily na  ČT 24,  v  pořadu Události,  komentáře  a  na
Radiožurnálu rozhovory s předsedou ÚV KSČM Vojtěchem Filipem, s místopředsedou
ÚV KSČM Josefem Skálou, europoslankyní za KSČM Kateřinou Konečnou a v neděli
19.února i v Partii na Primě s předsedou poslaneckého klubu KSČM Pavlem Kováčikem
a např. v Parlamentních listech i s místopředsedou ÚV KSČM Jiřím Dolejšem. Za vším
stálo vyjádření premiéra Bohumila Sobotky, který v rozhovoru pro Hospodářské noviny
zmínil, že sociální demokracie by s KSČM mohla spolupracovat na vládní úrovni. Podle
Sobotky totiž nastal čas na to, aby sociální demokraté tzv. bohumínské usnesení, kterým
sami sobě v roce 1995 zakázali spolupráci s radikály na vládní úrovni, tedy i s KSČM,
pohřbili. Svým prohlášením vyvolal značný rozruch a zájem médií o reakci představitelů
KSČM na Sobotkovo prohlášení. 
Vyjádření  uvedených  představitelů  KSČM bylo  jednoznačné.  Je  shrnuto  ve  vyjádření
s.Filipa  v  jeho  odpovědi  na  otázku ČT 24,  za  jakých podmínek by KSČM přijala
případnou  nabídku  vstoupit  do  vlády.  Filip  odpověděl:  „To  je  předčasná  otázka,
protože KSČM zásadně vyjednává o  případných koalicích podle mandátu, který má od
občanů a toho mandátu si velmi vážíme. Hledáme samozřejmě programové koalice, které
jsou stabilnější a samozřejmě stojíme o to, aby ten partner byl důvěryhodný. Je pro nás

podstatné, na kolik je ten partner schopen plnit sliby, které dal voličům. A v tomto ohledu je
věcí  jen  ČSSD,  zda  chce  či  nechce  zrušit  bohumínské  usnesení.  Je  to  jejich  suverénní
rozhodnutí a KSČM to v podstatě nezajímá. Pro nás je podstatné, jestli by zase po volbách
opustili ty programy, jako byly církevní restituce, jejich revizi nebo jestli by občanům svým
způsobem nepomáhali  v těch složitých situacích, jako je tomu nyní. Velmi mě zklamalo, jak
se Sobotka zachoval vůči migrační vlně, že nepodpořil ani vlastního ministra vnitra, ale ani
slovenského premiéra Roberta Fica, když mohli společným úsilím zablokovat vůbec jednání
o těch povinných kvótách“. Na otázku, zda by v eventuální koaliční smlouvě podepsal pasáž,
která by potvrzovala orientaci Česka na alianční struktury a také na EU uvedl: „Nemáme
problém  s  referendem  o  vstupu  do  EU,  to  je  věc,  která  by  se  také  musela  rozhodovat
v referendu. A protože NATO evidentně neplní svou roli v Evropě, neochránilo schengenský
prostor,  vyhýbá  se  takové  povinnosti  vzhledem  ke  svým  vnitřním  sporům,  tak  jsme
přesvědčeni, že NATO je přežitý vojenský pakt a že se bezpečnost v Evropě musí řešit jiným
způsobem.  V  takovém  případě  my  nemáme  zájem  o  takové  řešení,  které  by  stálo  na
povinnosti setrvat v paktu NATO. Naopak nabízíme pro Evropu mnohem lepší variantu, a to
novou bezpečnostní konferenci, kterou by garantovali stálí členové Rady bezpečnosti“.

Chování Severoatlantické aliance v Evropě představuje bezesporu velký problém. Evropský
kontinent by neměl být rozhodně pro nikoho žádným vojenským cvičištěm. Jak chce NATO
chránit mír, když samo záměrně rozpoutává válečný konflikt například obklopováním Ruska
jadernými zbraněmi či vojenským operacemi v pobaltských státech? V tomto ohledu NATO
vyvolává  vojenské  napětí  na  evropském  kontinentě  a  krok  za  krokem  zpochybňuje jak
zásady,  tak i smysl, který  má  tato  organizace  v  ustavujících  dokumentech.  Už  jsme  se
přesvědčili,  že  Aliance  není  schopna a  ani  ochotna  chránit  vnější  schengenskou  hranici.
Proto  KSČM prosazuje  vystoupení  ČR ze  Severoatlantického  paktu  a  nahrazení  NATO.
Nedávno uvedla naše televize filmový návod, který vydalo NATO, jak pomocí vykácení lesa
zastavit  tankový útok a setřást tak nepřítele (!). Bohužel nejde o legraci ani o špatný vtip,
jde jen o další nechutnost z centrály v Bruselu. Jde o návod nejen pro naši zem, ale pro celou
Evropu. Přitom skutečným nebezpečím je pro nás  spíše masivní příliv migrantů, kteří míří
k nám do Evropy. 

Haló noviny uveřejnily 21.února zajímavý článek Miroslava Grebeníčka, ve kterém hodnotí
dosavadní činnost vládní koalice. Uvádíme ho v plném znění:
Tak,  jak se  čtyřleté  období  současné  vládní  koalice  nachyluje  ke  svému konci,  stává  se
zřejmé, že sociální demokraté, hnutí ANO a lidovci »hrabou na sebe«. Jednotliví členové
vlády i koaliční strany stále častěji dávají přednost osobním a stranickým zájmům i za cenu
vyloženého poškozování České republiky a jejích občanů.  Rozhádanost koaliční vlády bije
do očí.  Předseda  vlády Bohuslav Sobotka kudy chodí,  okopává kotníky místopředsedovi
vlády a ministru financí Andreji Babišovi. Vyčítá mu, naposledy i za použití hospodských
výrazů,  že  »ojebal  stát«,  když se vyhnul zaplacení  nemalých částek  na daních z výnosů
svého podnikání. A Babiš mu nezůstává nic dlužen. Spoluodpovědnost premiéra a předsedy
ČSSD  za  vytunelování  mnohamiliardového  majetku  státu  a  za  kritický  stav  Ostravsko-
karvinských  dolů  přesahuje  výší  škod  všechno,  čím  si  zatím  na  úkor  České  republiky
a veřejných  financí  pomohl  Babišův  Agrofert  a  Babiš  sám.  Veřejné  předvolební  přísliby
premiéra, že stát zasáhne proti těm, kdo tunelují  OKD, a  že  vláda  opraví  nemravný  zákon


