Zpravodaj
Okresního výboru KSČM v Děčíně
Adresa: Labské nábřeží 317/18 , 405 02 Děčín IV.

č.5 květen 2020
Tel: 734 430 221, 734430224 e-mail: ov.decin@kscm.cz

Blíží se krajské a senátní volby
Přes všechny strasti, které dnes prožíváme, nelze zapomenout na blížící se volební podzim
letošního roku. Lidé si velmi dobře uvědomují, že kraj je jedna z institucí, která je pro ně
důležitá a může jim pomoci v jejich denních starostech. Při krajských volbách a konec konců i
těch senátních si lidé vidí tak říkajíc více do talíře. Kandidují známé osobnosti, o kterých lidé
mají ve většině případů dobré informace a vědí, jak se po celou dobu chovají a zda skutečně
ve prospěch občanů pracují. Myslím, že ani v letošních volbách tomu nebude jinak. KSČM
připravila kvalitní volební program, který je vytvořen na základě konzultací potřeb se širokou
veřejností. Každý z občanů si tak může najít v našem programu to, co ho bezprostředně
osloví. Česká republika potřebuje soustavně budovat svoji soběstačnost v odvětvích
potravinářského průmyslu, v rostlinné a živočišné výrobě, v telekomunikačních systémech a
technologiích a beze sporu i v oblasti, která se týká vody a jejího vlastnictví, tzn. vrátit vodu
do rukou obcí, měst a státu. Budeme se také zasazovat o zvýšení potravinové soběstačnosti,
která přispěje k tomu, abychom na pultech obchodů nenacházeli potraviny drahé jako dnes.
Je třeba zasadit se o to, aby pracující občané České republiky měli adekvátní mzdu za
odvedenou práci. Jedním z důležitých bodů je i zastavení vyvádění dividend do zahraničí.
Trváme na důrazném omezení a zastavení výdajů na vojenské mise vyjma misí
podporovaných OSN a misí humanitárních. Naší republice by rozhodně prospělo nastolení
bankovní a digitální daně, což povede k narovnání podmínek v českém daňovém prostředí.
To jsou jen namátkou některé body z našeho programu, který dlouhodobě prosazujeme a
budeme prosazovat i nadále. Tolerance současné vlády nám rozšířila prostor k pomoci
občanům v různých oblastech života. A tak návrhy, které jsme předložili a důrazně
prosazovali, vláda koncepčně zařadila na své jednání, podpořila a parlament následně
schválil. Je to jednoznačný úspěch, kterého jsme touto formou docílili. Věřme tedy, že i
nadále budeme navrhovat taková opatření, která pomohou zlepšit náš život.
Již dnes je nutno připravit návrhy členů okrskových komisí. zmocněnců pro volby v
jednotlivých obcích a hlavně návrhy na propagaci našich členů,

Proč nejsme vidět v televizi
Setkala jsem se s výčitkou, proč prý komunisté více nevystupují v televizi, zvláště té
veřejnoprávní? Skutečně, proč? Odpověď je jednoduchá, protože televizní stanice, zvláště
pak právě ta veřejnoprávní, komunisty do pořadů nezve, a když, tak zcela výjimečně. Je to
zcela viditelné v diskusních pořadech Václava Moravce. Přednost mají stoupenci jednoho

jedině správného názoru, kterým se také ČT a další televizní stanice řídí. Snad dokonce není
ani jeden den, kdy by se na obrazovce neobjevil Ivan Bartoš, Miroslav Kalousek, poslanec
Rakušan či další představitelé toho správného názoru. Dokonce i Alexandr Vondra se
objevuje snad častěji na obrazovce než předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip nebo některý z
místopředsedů či poslanců KSČM. Zvláště poslanec Kalousek, jinak předseda poslaneckého
klubu TOP 09, komentuje všechno, co se týká činnosti vlády a odpovědných pracovníků
řešících například problémy s koronavirem. On zajisté, kdyby ho k tomu pustili, by vyřešil
všechny potíže a už dnes bychom snad mohli prohlásit, že jsme zvládli současnou pandemii a
můžeme podnikat (nebo dostávat peněžní pomoc) či volně překračovat hranice. Má široký
záběr. Umí totiž mluvit, a co neví, z toho se dokáže vykroutit. Televizní stanice úmyslně
nepouštějí naše představitele před kamery. Bojí se pravdivosti jejich slov, toho, že by
realisticky posuzovali situaci či měli nějaké návrhy, které by lidé akceptovali. Rovnost
informací tak neexistuje. Nelze přednést své argumenty, nelze odhalovat lživost
argumentace pánů Kalousků, Vondrů či Bartošů. Nelze propagovat své návrhy, v nichž se
stavíme za ty nejpostiženější, a to nejen současnou pandemií. Co kdyby se naši občané
dozvěděli, že i přes nebezpečnost je koronavirus spouštěcím mechanismem krize
kapitalistického systému, že nás čekají sociální otřesy a že nechceme řešit krizi jako v
minulosti tištěním peněz a dluhopisů, protože tím bychom jen prohloubili sociální příkopy.
Anebo že opět chceme potravinovou soběstačnost, že odmítáme vyvádění peněz do
zahraničí, či zastavení nepotřebných vojenských nákupů a zahraničních misí. Zbývá nám
jediné. Snažit se podle možností publikovat své názory v místních tiskovinách, Haló novinách,
webu.
Situace, pokud jde o připuštění našich zástupců do hlavních masmédií, se nezmění, pokud
lidé budou dávat ve volbách své hlasy pravici, těm Kalouskům, Bartošům, Fialům a dalším.
Alena NOHAVOVÁ, předsedkyně Jihočeského KV KSČM

Procházka, na kterou bychom mnozí nešli
Milion chvilek vyzval k procházce. Uskutečnila se ve středu v podvečer a z Letenských sadů se
přemístila ke Kramářově vile. Hesla typu »moje děti mají právo na vzdělání« jsou poněkud
irelevantní. Patrně by si měl Mikuláš Minář ověřit sdělení ministerstva školství a také se
zajímat o petici občanů, v které deklarovali, že si v této pandemické situaci nepřejí, aby děti
do škol chodily. Mají totiž oprávněnou obavu o jejich zdraví. Další z hesel »covide, covide,
zbav nás Babiše, díky národ« je za hranicí jakýchkoliv etických pravidel. Můžeme mít sice
rozdílné názory, ale přát člověku nástup nemoci je hyenismus nejvyššího kalibru. Mám za to,
že v České republice máme spoustu problémů, které je třeba řešit. Musíme vzít v potaz, že
s pandemií koronaviru svět nepočítal. Je problémem i pro světové velmoci. Rozhodně
netvrdím, že vláda neměnila své pokyny a rozhodnutí, ale musíme si uvědomit, že i ona se
učila, jak v této nelehké situaci jednat. Jsme jednou z mála zemí, která pandemii zachytila
v jejím začátku a lidé se ve většině případů snažili pomoci šitím roušek, péčí o seniory,
zdravotníci, hasiči, armáda dodnes pracují s maximálním nasazením. Pravdou je, že bylo
zamezeno nekontrolovatelnému šíření koronaviru, a tím i úmrtí občanů. To vše by si měl
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Minář uvědomit, a pokud kritizuje vládu, bylo by jistě zajímavé vědět, jak konkrétně by
situaci řešil on, a také, zda se Milion chvilek zapojil do pomoci ohroženým lidem. Je lehké
kritizovat a držet se hesla kdo nic nedělá, nic nezkazí. Kdyby nebyl dojednán nákup
ochranných pomůcek z Číny, patrně bychom v první fázi neměli jak se chránit. Happening,
který jen kritizoval a rozséval v této těžké době nenávist, si zaslouží jediné, důrazné
odsouzení. I dnes, kdy se snižuje počet nakažených koronavirem, se lidé bojí o své blízké a
děti. Proto také respektují vládní opatření a snaží se je v plné míře dodržovat. Pro naši
republiku je tento stav těžkou zkouškou a jistě se velmi významně podepíše na její
ekonomice. I v tomto případě se vláda snaží lidem pomoci v co největší míře. Ať se to
Minářovi líbí, nebo ne, to nejcennější, co máme, je zdraví a život, který nelze zaplatit
žádnými penězi. Rozdmýchávání vzájemné nenávisti by v této době nemělo mít v České
republice místo.
Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké
sněmovny

Většina Italů si myslí, že EU nemá smysl
Základy Evropské unie byly položeny před šesti desítkami let v Římě a někteří státní
představitelé si nyní ve věčném městě začínají myslet, že jsou svědky počátku jejího
rozpadu, napsala agentura Bloomberg. Poté co britský premiér Boris Johnson a zastánci
brexitu pohřbili pečlivě pěstěný mýtus o nezvratnosti unie, její přívrženci začali tvrdit, že
Británie je zvláštní případ, ostrovní národ, který se nikdy nemůže zcela kontinentu oddat.
Jinak se to ale má, když se proti Bruselu staví Itálie.
Třetí největší ekonomika sedmadvacítky si už s euroskepticismem pohrávala, když se
ohrazovala proti unijním rozpočtovým pravidlům anebo když se s obtížemi potýkala s
několika vlnami uprchlíků ze severní Afriky. Když ale nemoc covid-19 udeřila v Lombardii,
Italové stále čekali, že jim Evropa pomůže a nebude se přitom na nic ptát. Místo toho se
dočkali přezíravosti a obezliček. Německo a Francie si hromadily ochranné pomůcky pro sebe
a šéfka Evropské centrální banky Christine Lagardeová finanční tíseň Říma odbyla. Brusel sice
poté peníze slíbil a dodal omluvu, ale rána způsobená počátečním váháním zůstala. Čelní
představitelé italské vlády, centrální banky i úřadu premiéra Giuseppa Conteho hovoří o tom,
že v zemi, kde každý týden kvůli pandemii umírají tisíce lidí a jejíž ekonomika se hroutí, se
zdvihá nebývalá vlna hněvu namířeného proti EU. Někteří z nich dokonce tuto náladu sdílejí.
V jednom z průzkumů veřejného mínění z tohoto měsíce uvedlo 59 procent respondentů, že
EU už nyní postrádá smysl. V jiném většina Italů popsala Čínu jako přítele a téměř polovina
označila Německo za nepřítele. Zklamaný je dokonce i bývalý premiér, zapřisáhle prounijní
Matteo Renzi. Za problém Itálie považuje to, že část pravice i část vládní koalice »říkají, že za
všechno může Evropa«. Conte, který chce karanténní opatření začít uvolňovat od 4. května,
bude ve čtvrtek jednat se svými evropskými protějšky prostřednictvím videokonference. Na
summitu se chystá zopakovat požadavek společné emise dluhopisů, jež se pro Italy staly
symbolem pomoci, kterou jim severní Evropa odpírá. »Pokud se Italové nedočkají pozitivního
výsledku, euroskepticismus bude narůstat a stejně tak protiněmecké směřování, které je
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patrně z hluboké historie zakořeněno v psychologii země,« konstatoval Pier Paolo Baretta z
ministerstva financí. »V naší historické paměti bylo Německo v těžkých dobách vždy
nepřítelem,« dodal. Conte se téměř jistě nedočká toho, co žádá - politická cena by pro
německou kancléřku Angelu Merkelovou a nizozemského premiéra Marka Rutteho byla nyní
příliš vysoká. Když naposledy hrozilo, že se EU rozpadne, Řekové nakonec kapitulovali.
Zástupci Říma uznají, že balíček, s nímž přichází Německo a Nizozemsko, je z hlediska
finančních podmínek dobrý. Budou ale nenávidět způsob, jakým se věc odehrává. Vzpomínají
si na ten moment v únoru, kdy byl zrušen benátský karneval, virus se šířil prosperujícím
srdcem Itálie, k níž se zbytek Evropy otočil zády. Německo a Francie zakázaly vývoz roušek a
rukavic. Další partneři zavedli hraniční kontroly. Lagardeová zahájila historický výprodej
italských (a evropských) dluhopisů a nizozemský ministr financí Wopke Hoekstra oživil
debatu o dluhové krizi, z které vyplynulo, že Itálie si za svůj osud může sama. Takto
nastavená politika se od té doby upravila - vyšlo najevo, že Itálie se stala obětí celosvětové
pandemie. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se dokonce omluvila, že
»tam nebyla«. Ale škoda už byla napáchána. Není těžké si představit, jak se dál budou věci
odvíjet. Conte stojí v čele nestabilní koalice Hnutí pěti hvězd a středolevé Demokratické
strany - uskupení, která se dala dohromady minulý rok proto, aby ze hry dostala společného
nepřítele - Mattea Salviniho, šéfa pravicové populistické Ligy. Liga je nejpopulárnější italskou
stranou, nyní před Demokratickou stranou vede o zhruba osm procentních bodů a Salvini
čeká na další příležitost, aby se chopil moci. V minulosti už si s myšlenkou opustit euro
pohrával. S politickým vzestupem se ale přizpůsobil náladě v zemi a svou někdejší linii
opustil. To už nyní neplatí. »Není to unie,« řekl Salvini 27. března, »je to hnízdo hadů a

Praha versus Rusko, opozice, Milión chvíle...
Neuvěřitelný příběh
Příběh začíná před několika měsíci, kdy se pražská koalice včele s primátorem za Piráty
Zdeňkem Hřibem rozhodla přejmenovat náměstí Pod Kaštany, kde sídlí ruská ambasáda, na
náměstí Borise Němcova po zavražděném ruském opozičním politikovi, což se nelíbilo
ruskému velvyslanectví, které kvůli tomu přestěhovalo své sídlo na jinou adresu. Poté do
příběhu vstupuje starosta Řeporyjí Pavel Novotný se záměrem postavit pomník Vlasovcům,
což mu poradil jeho kolega z ODS historik Pavel Žáček, který byl také poradcem Daniela
Hermana. Novotný je dokonce v ruské televizi a vyvolá skandál. Vytáhl totiž nůž před ruskými
reportéry se slovy „Vás nechám žít, Lavrov bude viset“! Lavrov je ministr zahraničních věcí
Ruska. V další fázi příběhu starosta Prahy 6 z TOP 09 Ondřej Kolář odstraňuje během
nouzového stavu za podpory svého otce Petra Koláře, bývalého diplomata v Rusku a USA,
sochu osvoboditele Prahy maršála Ivana Stěpanoviče Koněva a odváží jí do depozitáře. K
odstranění sochy řekl, že kdo nesouhlasí s odstraněním sochy Koněva je pravicová a levicová
spodina! O odstranění sochy rozhodla rada na nočním zasedání! Neměl roušku, tak musel
pryč! Vše pak spojí novinář a zástupce šéfredaktora Respektu Ondřej Kudrna svým článkem a
příjezdu Ruských agentů s jedem ricinem a policejní ochranou pro všechny tři starosty, kteří
se musí údajně skrývat na neznámem místě, protože jim hrozí otrávení jako agentu
Skripalovi v Británii. Bývalý náčelník vojenské zpravodajské služby Andor Šándor se na
Facebooku nad seriózností článku podivuje a píše, že už toho viděl hodně… Premiér
pochybuje, jestli je to vůbec pravda. Proti tomu přišel analytik mezinárodních vztahů
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Vladimír Votápek a bývalý generální konzul v Rusku s verzí pro Rozhlas plus, že Rusové sem
poslali agenty schválně, aby to česká strana věděla a zastrašili jí. Nesmí samozřejmě chybět
vyjádření generála Petra Pavla spolu s bývalým poslancem KDU-ČSL Ivanem Gabalem, kteří v
prohlášení navrhují stažení velvyslance. Také tvrdí, že za kybernetickými útoky na nás stojí
Rusko. Ruská velvyslanectví se proti tomuto článku v Respektu ohradí notou. Uvedlo, že
útoky na Rusko a jeho zastupitelský úřad v Praze jsou nepřípustné. Článek v Respektu
označilo za nehorázné a lživé pomluvy a součást diskreditační kampaně v českých médiích.
Ministr zahraničí Tomáš Petříček se proti ruské nótě ohradil a považuje jí za nepatřičnou
snahu o narušování svobody tisku. Senátor Fischer za senát prohlásí v ČT a všech médiích, že
je to akce totalitního režimu, že se Ruská federace pod záminkou odstranění Koněvovy sochy
drze vměšuje do záležitostí ČR a nevybíravě útočí na politiky. Někteří jsou dokonce pod
policejní ochranou. Vláda by se měla tvrdě vymezit! Například poslat domů část přebujelé
ruské ambasády v Praze. Nejsme vazalové Ruska!
V dalším dějství příběhu Česká televize spolu se předsedou senátu za ODS Milošem
Vystrčilem vygraduje aféru údajného Čínského dopisu v aktovce senátora ODS Jaroslav
Kubery a útočí na hrad a prezidenta spolu s Českou televizí a obviňuje je za smrti senátora.
Údajný dopis je přitom jen list papíru s textem bez hlavičku a podpisu. Prezident plánoval pro
Jaroslava Kuberu vyznamenání. Lze očekávat, že při udělení vyznamenání na podzim budou
stejné problémy jako s udělením vyznamenání Jiřímu Bradymu, což byl strýc Daniela
Hermana. Na protest neudělení vyznamenání se ceremoniálu nezúčastnili někteří politici a
rektoři. Mezitím právník Ondřej Dostál s vazbami na KDU-ČSL žaluje vládu a soudce bratr
právníka a lidoveckého poslance též KDU-ČSL Marka Výborného ruší 4 nouzová opatření
vlády řešící korona virusové problémy. Nyní přichází dnes na scénu tedy na Letnou Mikuláš
Minář se spolku Milion Chvilek s tím, že je čas začít opět demonstrovat. Vezme si sebou
transparent s otázkou na vládu a kohortu spřátelených novinářů, kteří to mediálně pokryjí. Je
jasné, kteří to budou. Ondřej Kudrna z Respektu tam chybět asi nebude. Připomíná mi to
jeden díl ze seriálu Majora Zemana, ten díl se jmenoval Klauni. Podívejte se na něj a
pochopíte. Uznávaný režisér Jiří Sequens napsal i dobrý scénář. Tento díl je o jednom
novináři a jedné velké lži. Dnes tomu říkáme fake news. I proto asi ve veřejnoprávní televizi
Majora Zemana nikdy už neuvidíte. Milion chvilek potřebuje demonstrovat, jsou za to
placeni. K tomu potřebuji zrušit nouzový stav. Blíží se podzimní volby do krajů a třetiny
senátu Potřebují získat voliče, jinak je prohrají. Proto demo blok chce mermomocí zrušit
nouzový stav nehledě na zdraví občanů. Nakonec musí zachraňovat situaci komunisté a
nouzový stav je prodloužen. Prodloužení ovšem nebude stačit. Na návrh komunistů bude
změněn zákon o veřejném zdraví, aby umožňoval vyhlásit omezující opatření jen podle
tohoto zákona ministerstvem zdravotnictví. Proti tomu protestují strany demo bloku a
pražská kavárna, že je to proti ústavní a nedemokratické. Volají po lidských právech. Nesmím
také zapomenout na neziskovku Člověk v tísni s jejím šéfem Šimonem Pánkem,
spolupracovníkem George Sorose. Neziskovka má pozastavenou činnost v Rusku, protože
tam dělala politiku. V pozadí akcí stojí zájmy Pirátů, STAN, KDU-ČSL, ODS, TOP 09, US
demokrata George Sorose a finančníka a majitele médii Zdeňka Bakaly, který pravděpodobně
Česko nenavštíví, dokud je u moci premiér Andrej Babiš. Obává se, že by mohl být zadržen,
protože odmítl do Česka přijet vypovídat v souvislosti s tunelováním OKD.
Tak toto je naše česká domácí politika. Moc hezké spolčení!
Je propojení osob a načasování akcí čistě náhodné?
Na tuto otázku si musíte odpovědět sami. Čekám vaše odpovědi.
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Hlavní postavy příběhu: diplomat Petr Kolář st. a starosta Ondřej Kolář ml., starosta a politik
ODS Pavel Novotný, Pirátský primátor Hřib a jeho pestrobarevná koalice, historik Pavel Žáček
z ODS, novinář Ondřej Kudrna z Respektu, senátor Pavel Fischer, předseda senátu Jaroslav
Kubera in memoriam, Daniel Herman KDU-ČSL, ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD,
miliardář Bakala a George Soros atd..

USNESENÍ Z 4. PLENÁRNÍHO ZASEDÁNÍ
OV KSČM DĚČÍN
KONANÉHO 22. května 2020
PZ OV KSČM bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zprávu z VV OV KSČM Děčín
Informaci o činnosti sekretariátu OV KSČM Děčín
Informaci o hospodaření OV KSČM Děčín
Informaci o činnosti KV KSČM Děčín Ústeckého kraje
Informaci ze zasedání VV KV ÚK
Informaci ze zasedání zastupitelstva Ústeckého kraje
Informaci o májových oslavách

PZ OV KSČM schvaluje :
1.
2.
3.
4.
5.

Uvolnění s. Jiřího Hodbodě z funkce 1. místopředsedy OV KSČM Děčín a všech
ostatních funkcí.
Novým 1. místopředsedou OV KSČM Děčín s. Jiřího Šíra
Zrušení ZO KSČM Boletice nad Labem a členství všech členů ZO Boletice nad Labem
dle čl. 12 písm. d) stanov KSČM ke dni 31.5.2020
Členem pléna OV KSČM Děčín s. Zdenko Hrabala
Členy výkonného výboru za členy volebního štábu pro volby 2020

PZ OV KSČM ukládá:
1.
2.

Předsedům ZO KSČM zajistit výběr členských příspěvků za 2. čtvrtletí do 30.6.2020
Zodpovídají předsedové ZO KSČM
Volebnímu štábu OV KSČM přesně stanovit znění úkolů přípravy voleb v roce 2020
Termín: do 9.6.2020
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Nový válečný zločin Izraele
Liga arabských států (LAS) ve čtvrtek odsoudila izraelský plán anexe části palestinského
Západního břehu Jordánu a označila ho za nový válečný zločin Izraele vůči Palestincům. LAS
vydala toto prohlášení po videokonferenci ministrů zahraničí členských zemí.
Generální tajemník ligy Ahmad Abúl Ghajt. FOTO - Wikimedia commons
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uzavřel 20. dubna dohodu o společné vládě s
centristou Bennym Gancem. Oba v ní souhlasili s rozšířením izraelské svrchovanosti na
židovské osady na okupovaném Západním břehu Jordánu a údolí řeky Jordán, což se v praxi
rovná anexi. V dohodě je uveden 1. červenec jako termín zahájení vládní debaty o tomto
kroku. »Realizace těchto plánů je novým válečným zločinem na izraelském seznamu
brutálních zločinů proti palestinskému národu,« uvádí se v prohlášení ministrů. Generální
tajemník ligy Ahmad Abúl Ghajt obvinil podle ČTK Izrael, že zneužívá situace, kdy je celý svět
zaměstnán řešením epidemie způsobené koronavirem, k vytvoření nové faktické situace.
»Pokud se to stane, pak to znemožní založení nezávislého, svébytného, územně celistvého a
životaschopného palestinského státu,« sdělil Ghajt.
USA jako hlavní spojenec Izraele plán samozřejmě schvalují, palestinská samospráva
pohrozila vypovězením předchozích dohod uzavřených s Izraelem a USA. Arabské státy si
přejí, aby se Washington řídil rezolucemi OSN a izraelský plán nepodpořil.
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Jubilanti březen 2020
02.06.

Hejduková Marta

85

let

Děčín

06.06.

Blaschke Jaromír

96

let

Dolní Podluží

06.06.

Špis Antonín

83

let

Mikulášovice

10.06.

Müller František

65

let

Dolní Poustevna

11.06.

Müllerová Olga

74

let

Dolní Poustevna

12.06.

Gábriš Jan

85

let

Jetřichovice

16.06.

Marková Marie

79

let

Mikulášovice

18.06.

Pospíšilová Květuška

89

let

Benešov nad Ploučnicí

20.06.

Chvátalová Jana

73

let

Krásná Lípa

23.06.

Vondrková Eva

72

let

Kunratice

24.06.

Tomalová Jitka

65

let

Valkeřice

25.06.

Němec Jaroslav

77

let

Děčín

29.06.

Toupalová Marie

92

let

Děčín

30.06.

Malaník Karel

75

let

Šluknov

VŠEM OSLAVENCŮM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME.
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