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Zahalená
socha 
Koněva.
Ostuda! 
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Vážený pane starosto,

s údivem sleduji v posled-
ních dnech Vaše vyjádření 
k poškozování cizí věci, tedy 
k vandalismu na soše maršá-
la Ivana Stěpanoviče Koně-
va na náměstí Interbrigády 
v Praze 6 – Bubenči. Zřejmě 
vůbec nechápete svou roli 
starosty jako zástupce všech 
občanů se starostí o majetek 
obce a její dobrou pověst. 
Koneckonců Vaši stranu ani 
nevolila většina obyvatel Prahy 
6, abyste si dělal monopol na 
názor občanů. Je ostudou, že 
necháváte řádit pár vandalů na 

soše, kterou sice nemusíte mi-
lovat, ale měl byste ji respekto-
vat jako připomenutí historie, 
a to nejen Prahy, ale celé České 
republiky. Pod stejnou logikou 
nesouhlasu by někdo mohl 
poškodit lavičku Václava Havla 
nebo sochy jiných historických 
osobností. Opravdu si myslíte, 
že je vhodné ponechat van-
dalům, aby si vyřizovali své 
politické názory přes sochy na 
náměstích?

Vrcholem všeho je, že místo 
očištění pomníku jste nechal 
sochu maršála Koněva zakrýt 
prý jako ochranu před van-

dalismem. Nelze to chápat 
jinak než jako tichý souhlas 
s vandaly. Vandalismu je třeba 
čelit a ne se před ním skrývat.

Dovolím si připomenout, že 
nebýt Rudé armády a maršá-
la Koněva, nebyl byste tady 
s největší pravděpodobnos-
tí ani Vy a pokud ano, zcela 
jistě bychom nemluvili česky. 
Možná by se Vám to líbilo, mně 
teda rozhodně ne. Vyzývám 
Vás proto, postavte se k tomu 
čelem a řádně se starejte 
o Vám svěřený majetek a ne-
plivejte na odkaz obětí osvobo-
zujících naši vlast.

V lé tě  se Emanule Macron setkal s Vladimí rem 
Putinem, kdy ř eš ili situaci na Ukrajině  nebo 
např í klad krizi okolo Í rá nu. Je to iritují cí . Vš ich-
ni lí dř i Evropy se vesele setká vají  s Putinem. 
Jen č eská  diplomacie na Rusko pouze dš tí  sí ru 
a s Ruskem nekomunikuje. Je marné  doufat, ž e 
ministr Petř í č ek vystrč í  hlavu z pí sku, aby zjistil, 
jak se vě ci mají .  A podezř í vá m i zá padní  poli-
tiky, ž e v tomto č eské  politiky utvrzují , aby jim 
nikdo nemluvil do jejich velmocenské  politiky 
s Ruskem.  

Říkám od začátku, že sankce nic neřeší a ne-
jvíce na ně nakonec doplatí ti, kteří sankce 
vydají. Rusko pojalo sankce jako výzvu, což už 
přiznávají i horliví zastánci sankční politiky. Jen 
ministr Petříček neochvějně papouškuje, jak 
jsou nutné, zatímco české fi rmy počítají ztráty!

České ministerstvo zahraničí vyjádřilo znepoko-
jení nad zatýkáním demonstrantů. Vyzvalo 
tamní úřady, aby respektovaly lidská práva. Kdy-
by ministerstvo zahraničí postupovalo stejně 
v případě Španělska, Turecka, Brazílie a všech 
států, kde k takovýmto věcem dochází, řekla 
bych, že jim věřím, že to myslí vážně. Takhle mi 
to připadá jako klasická protiruská reakce. Ve 
chvíli, kdy se porušovala lidská práva například 
na Ukrajině, ministerstvo zahraničních věcí 
mlčelo.

S RUSKEM SE NEMLUVÍ?

SANKCE RUSKU SPÍŠ 
POMOHLY, ZEMĚ JE ČÍM DÁL 
SOBĚSTAČNĚJŠÍ

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH 
VĚCÍ MĚŘÍ DVOJÍM METREM!OTEVŘENÝ DOPIS
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Důvod číslo jedna: Evropa není 
jediným světadílem na planetě 
Zemi. Pokud máme mluvit o zásad-
ních změnách ve fungování lidst-
va tak, aby bylo co nejvíce šetrné  
k přírodě, tak Evropa sama o sobě 
světu spásu nepřinese. I kdyby 
emise byly nula. Bohužel. Naopak 
je třeba zmínit chování některých 
evropských států, které si tu péči 
o životní prostředí vyložily tak ně-
jak po svém a tuny odpadu vyslaly 
směrem Asie, případně Afrika. Za 
rozhodně negativní krok vnímám 
odstoupení USA od klimatické do-
hody. Jestliže vyspělý ekonomický 
obr udělá takový přemet, pak to 
svědčí o nutnosti ještě hlubší de-
baty napříč všemi státy.

Důvod číslo dvě: Debata se srazi-
la pouze na jednotlivce na základě 
hesla „každý má začít u sebe“. To 
je sice pravda a plně to podporu-
ji. Na druhou stranu, i kdyby každý  
z nás zrecykloval odpad do posled-
ního špendlíku a každý rok vysadil 
stovku stromů, klima to nezach-
rání. Je totiž nutné donutit velké 
hráče, aby se začali chovat eko-
logicky. Elektrárny, továrny, výrob-
ny atd. Oni jsou totiž největšími 
producenty skleníkových plynů  
a prvků znečišťující životní pros-
tředí obecně.

Důvod číslo tři: Tento důvod sou-
visí s výše uvedeným. Debata je 
totiž v poslední době nasměrována 
k automobilismu. Všude samá in-
formace o nutnosti znásobit počet 
hybridních automobilů a zvýšit 
procento elektromobilů. To je sice 
krásný cíl. Nicméně elektromobily 
sice nevypouští plyny, ale elektři-
na je pohánějící je zčásti vyrobená  
v uhelných elektrárnách (nehledě 
na nepřipravenost sítě v naší zemi). 
Takže o tak úplně čistém provozu 
nemůže být řeč. Obávám se také 
toho, jak se výměny vozů spalo-
vacích motorů zhostí jednotlivé 
státy, tedy zejména ČR. Protože 
pokud někdo chce, aby lidé jez-
dili v ekologických automobilech, 
tak by měli mít možnost, aby si jej  
z normální mzdy mohli koupit. Ni-
koli tyranizovat ty, kteří mají stará 
auta, protože nemají finance na 
novější. A obecně si myslím, že  
v tuto chvíli je ten pravý čas k tomu, 
abychom ještě více zpřístupnili  
a zatraktivnili cestování veřejnou 
dopravou.

Důvod číslo čtyři: Stávky jsou fajn 
věc. Zejména, když mají jasný cíl, 
který prospívá všem nebo téměř 
všem. To by na otázku životního 
prostředí platilo. Nicméně nemo-
hou mít podobu, na kterou se  
v poslední době redukovaly.  
V tomto ohledu se ztotožňuji se 
slovy Jiřího Dolejše, že není možné 
obětovat vzdělání jakémusi kli-
matickému kultu, který aktuál-
ně předvádí Greta Thunbergová,  
o níž některé choré hlavy dokonce 
uvažují jako o adeptce na Nobel-
ovu cenu míru.

Elektromobily, hybridní technologie…

Johnson hraje nebezpečnou hru, která pravděpodobně skončí  
odchodem bez dohody.

• BUDE TO STAČIT?

• A KDO NA TO BUDE MÍT?

V otázce ochrany životního prostředí 
musíme všichni táhnout za jeden 
provaz. Nejde donutit jednotlivce, 
aby něco dodržovali a o pár set km 
dál ti velcí si dělali, co chtěli. Aneb 
zde jsou mé čtyři důvody, proč se 
podle mě debata o ekologii nevyvíjí 
správným směrem!

„No-deal“ je nejtvrdší možnost  
z tzv. „hard brexitů“ (tvrdých odcho-
dů) UK z EU, při které Británie ne-
jvíce ztratí a který ji zasáhne nejvíce 
(ekonomicky, právně i politicky). 

Tento scénář se dá volně přeložit 
a definovat jako stav, kdy nebude 
existovat shoda mezi UK a EU na 
podobě „výstupní smlouvy“ (exit 
treaty). Jinými slovy, dojde k abso-
lutnímu selhání při vyjednávání, 
a tedy nebude existovat vzájem-
ná shoda na podmínkách, jako je 
například velikost finančního vy-
rovnání nebo úloha Evropského 
soudního dvora. 

Při této možnosti by se také nep-

očítalo s absolutně žádnou diskuzí 
o budoucnosti vzájemných ob-
chodních ujednání a vztahů v této 
rovině. Pokud by se nepodařilo 
dospět k nové obchodní dohodě, 
musely by se obě entity řídit pravid-
ly WTO. Byla by automaticky uvale-
na cla na zboží, které proudí jak  
z EU do UK, tak naopak. 

Cla u průmyslových výrobků by se 
pohybovala kolem 2–3 %, u au-
tomobilů 10 % a na zemědělské 
produkty by byla uvalena cla mezi 
20–40 %. 

Velmi by trpěl i obchod se služba-
mi. Automaticky by se zrušily čtyři 
základní svobody – volný pohyb 

osob, zboží, služeb a kapitálu. Silně 
zasažen by byl i sektor finančních 
služeb. 

V případě tvrdého brexitu by 
mohlo dojít k tomu, že by samozře-
jmě nebyly nahrazeny ani základní 
dohody o infrastruktuře – jako jsou 
např. dohody o leteckých linkách. 
Přístavy a pozemní hraniční 
přechody by mohly skončit v na-
prostém chaosu ucpané dlouhými 
kolonami kamionů při čekání na 
celní kontrolu. Velmi problematick-
ou by se stala hranice se Severním 
Irskem (kde by se extrémně zesílilo 
politické napětí). Odchod bez do-
hody navíc Velkou Británií nažene 

buď do náruče prezidenta, který 
vyznává heslo „Amerika na prvním 
místě“, nebo k ekonomickým 
tygrům z Asie, kteří si s gustem po-
chutnají na již takřka nic nevyrábě-
jící zemi, která je v mnoha přípa-
dech kolonizovala, nebo povede  
k prohloubení již tak vřelého  
vztahu země ke korporacím.

Celý rozhovor pro  
!Argument naleznete na 

mém webu 

www.konecna.cz
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Ve všech vládách bylo možné s vodními zdroji 
něco dělat. Vždyť to byly i vlády, během nichž 
se voda prodávala do zahraničí. Proč tehdy 
nedělali papaláši z KDU-ČSL petice? To, co dě-
lají, je pokrytectví a zoufalost. I když mě těší, 
že už je to několikáté téma, které opisují od 
KSČM, a já doufám, že to není jen propagace 
lidovců, ale že podpoří náš návrh na ústavní 
ochranu vody!

Je premiér Babiš schizofrenní?
Nerada používám termíny z oblasti 
medicíny, ale opravdu mě nena-
padá jiný termín pro chování 
premiéra Babiše k dění v Evropské 
unii. Připomeňme si to.

Nejdříve premiér Babiš odmítal na 
předsedu Evropské komise Franze 
Timmermanse, protože prosazoval 
migraci. Dále premiér Babiš vys-
toupil radikálně na Evropské radě 
proti přijetí plánu na klimaticky 
neutrální EU do roku 2050.

Nová předsedkyně Evropské 
komise Ursula von der Leyen ve 
svém projevu přinesla ještě radikál-
nější návrhy na ochranu klimatu,  
v oblasti migrace prosazuje sjed-
nocení azylové politiky a solidaritu 

a prosazuje další integraci EU.

Není tedy divu, že Franz Timmer-
mans pochválil Ursulu von der 
Leyen za její návrhy a prohlásil, že 
se těší na spolupráci. Neboť není 
tajemství, že Franz Timmermans 
bude místopředsedou Evropské 
komise.

Přesto europoslanci za ANO 2011 
hlasovali pro schválení Ursuly von 
der Leyen předsedkyní Evropské 
komise. Premiér Babiš ji velmi pro-
sazoval a vyjádřil radost nad jejím 
zvolením. Na obědě s velvyslanci 
EU se pak přihlásil k ambiciózním 
cílům v ochraně klimatu.

ANO 2011 je součástí nové liberál-
ní frakce RENEW, která je nejvíce 

federalistickou frakcí v Evropském 
parlamentu. Přitom premiér 
Babiš často kritizuje další posílení  
evropské integrace.

To přece není normální pohybovat 
se v takto protichůdných pozicích 
a jeden týden tvrdit něco, aby za 
týden přivítal zvolení někoho, kdo 
prosazuje pravý opak. Ale možná 
je to jen premiérovo nutkání říkat 
publiku vždy to, co chce slyšet, 
dělat líbivé kroky a doufat, že si to 
lidé nespojí dohromady.

Ať už tyto zmatené postoje 
premiéra mají jakýkoli původ, 
převzal odpovědnost za budoucí 
fungování Evropské komise, a to 
i za návrhy, které mohou výrazně 

poškodit český průmysl, zdražit 
lidem vytápění a další produkty.

A já bych ráda věděla, zda svým 
eskamotérským měněním názorů 
vybojuje také něco pro Českou  
republiku. Zatím je výsledek nula. 
Ani nevíme, koho bude Česká re-
publika kandidovat na funkci člena 
Evropské komise. A to, že se nyní 
obsazují důležité úřednické funkce 
na postech ředitelů kabinetů jed-
notlivých členů Komise, ve Stra-
kově akademii nejspíš vůbec neví.

Takže musíme premiérovi 
připomínat, aby skutečně hájil 
české zájmy a ne jen pronášel silná 
slova.
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Už po devětadvacáté jsme se sešli na mora-
vsko-slovenském pomezí. Letošní ročník  
v Dubňanech byl pro mě opět příležitostí setkat 
se se skvělými lidmi z obou stran řeky Moravy, 
protože není bratrštějších národů na světě než 
Čechů a Slováků! Díky za to.

Samozřejmě jsme nezapomněli uctít ani padlé 
při osvobozování naší vlasti a připomenout 
odkaz Slovenského národního povstání, od 
něhož za pár dní uplyne 75 let!

Nemohla jsem si nechat ujít Celorepublikové 
setkání delegátek Levicového klubu žen. Nejen, 
abych je pozdravila, ale především, abych jim 
poděkovala za jejich velkou podporu, kterou 
nám během kampaně daly. Ještě jednou velmi 
děkuji! 

KAŽDOROČNÍ SETKÁNÍ  
V DUBŇANECH

DĚKUJI VÁM! SETKÁNÍ NA LÁZKU 2019

Podvod!
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Příroda je důležitější než stavba
Požár Notre Dame byl zcela jistě velkou katastrofou, 
která vzbudila pozornost světových médií i soucit 
některých multimilionářů. Očekávala bych, že se 
podobná vlna solidarity napříč státy, politiky i boháči 
zvedne i ve chvíli, kdy na Sibiři hoří lesy o rozloze 
Belgie, s nimiž už několikátý den bojuje téměř 
10 tisíc hasičů. Ale chápu – je to Rusko a prachy 
nebudou vidět okamžitě (a honosit se titulem, 
přispěl jsem na Notre Dame’ je jistě prestižnější). 
Pro mě je ovšem vždy důležitější příroda než 
jakákoli stavba – ta se dá za pár let opravit, ale 
les na Sibiři je otázka desítek let, odborníci mluví 
o více než stu… Hodně mě toto pokrytectví  
v přístupu k oběma tragédiím mrzí.
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Ursula von beze změny
„Nic nového“, tak se dá nejlépe charakterizovat 
projev kandidátky na pozici předsedkyně Ev-
ropské komise Ursuly von der Leyen. Zejména  
u migrace a brexitu je znát, že neplánuje 
odchylky od dosavadního předsedy Junckera. 
Například u migrace oznámila, že chce před-
stavit nový plán na řešení migrace, ovšem 
neřekla u tohoto tématu vůbec nic nového 
a pokračovala větami, které by mohly (a také 
pravděpodobně byly) okopírovány od končící 
Komise. Obávám se, že to bude velmi symbol-
ické pro celých pět let.

Pravdou sice je, že otevřela několik zajímavých 
témat (např. boj s nerovnostmi, daňovými 
úniky), ale nebyla konkrétní, což spíše prezen-
tuje nutnost se zalíbit (respektive získat hlasy 
europoslanců) než navrhovat řešení. Její projev 
byl pro mě zklamáním.

Nepovažuji ji za důvěryhodnou političku, a to  
i kvůli jejím skandálům na pozici německé min-
istryně obrany. Nebyla jsem tedy důvěřivá, když 
se mě tato představitelka německé pravice 
a evropských lidovců snažila na schůzi GUE/
NGL přesvědčit, že po letech prosazování tvrdé 
politiky škrtů se bude Komise pod jejím ve-
dením věnovat i sociálním otázkám. Obávám 
se navíc, že bude z pozice předsedkyně Ev-
ropské komise tlačit primárně na témata ev-

ropské jednotné armády a její spolupráce 
s NATO, což samozřejmě povede k větším 
výdajům na zbrojení, které pak budou chybět  
v sociální oblasti.

Sice začínám slýchat často komentáře, že zvo-
lení Ursuly von der Leyen bude znamenat 
prohloubení evropské krize, a proto je její zvo-
lení věcí vítanou, ale s tím nemohu souhlasit. Já 
bych na pozici předsedkyně Evropské komise 
radši viděla osobu, která má za sebou úspěš-
nou politickou kariéru a na pozici v EU se ne-
dostala kvůli tomu, že se pod ní viklalo křeslo  
v německé vládě. Radši bych na této pozici vidě-
la osobu, která reprezentuje naději na změnu 
evropské politiky a chápe závažnost situace EU.

Logika „čím hůře, tím lépe“ dopadne nejvíce 
právě na ty nejzranitelnější, a ti již trpěli dost  
a zasloužili by si, aby v čele Komise byl někdo, 
kdo na ně bude myslet a zároveň si jich i vážit.

Já mám stále jasno – Ursulu von der Leyeno-
vou do funkce předsedkyně Evropské komise 
nepodpořím. Rozhodnutí Evropské rady 
odmítám, jelikož se nese v duchu „vše při 
starém“ a do značné míry ignoruje výsledek  
evropských voleb. Dost bylo vlád lidovců a so-
ciálních demokratů, které vedly země EU z jed-
né krize do druhé.

Nejsem si jist, že tomuhle bude někdo 
rozumět

USA dělá intervence na americkém kontinen-
tu a pak se diví, že uprchlíci jdou do USA. USA 
(často za pomoci zemí EU v rámci NATO) dělá 
intervence na Blízkém východě a v severní Af-
rice a pak se divíme, že uprchlíci jdou do EU. 
Kdy tohle skončí?

Pan Zdechovský znovu nezklamal a dostál své 
pověsti bruselského práskače. Momentálně se 
snaží proti ČR poštvat Evropskou komisi, aby 
si na nás došlápla jak na Maďarsko. Pokud by 
pan Zdechovský problematice rozuměl, věděl 
by, že dle evropského práva jsou církve brané 
jako podnik a jako normální podnikatelé (mimo 
své čistě duchovní aktivity). Podnikatele zdanit 
můžeme, zvláště za situace, kdy církve dostávají 
majetek i prostředky, na něž by reálně neměly 
mít vůbec nárok. Státu se smlouvy s církvemi 
nepodařilo změnit kvůli tomu, že byla KDU-
ČSL v poslední vládě u lizu a změně bránila 
svými ministry, co to šlo. Navíc to nebyl stát, 
kdo první smlouvy porušil, ale naopak církve, 
které je porušily ještě ani na nich nedoschl ink-
oust, a to tím, že se začaly domáhat majetku po 
obcích a soukromých osobách, který měl být 
kryt finanční náhradou. Proč by tedy stát měl 
dodržovat něco, co druhá strana ostentativně 
ignoruje. Hlupáky ze sebe dělat nenecháme.

POKRYTECTVÍ USA? 

ZDECHOVSKÝ POŠTVÁVÁ 
EVROPSKOU KOMISI PROTI ČR!



5

Bydlení. Postaví se k němu stát 
konečně čelem? 
Spousta občanů byla překvapená, když sdělovací prostředky informovaly o tom, že Berlín se rozhodl na pět let zamrazit výši nájmů. I pro mnohé 
diskutující na mém facebookovém profilu se jednalo o nemyslitelný krok. I když nutno říci, že se jednalo zejména o lidi z pravicové části spektra. Je 
pro ně totiž nepředstavitelné, aby se hlavní město západního státu rozhodlo pro takto „radikální“ krok. Faktem ale zůstává, že bydlení patří mezi 
základní lidské potřeby. Bohužel pro mnohé dnes už nedosažitelnou, neboť náklady na bydlení se rapidně zvýšily. Pořízení bytu zvláště v Praze se 
pro mnohé mladší rodiny stalo absolutně zapovězeno, zvláště mají-li mít k pořízení bytu 15 % vlastních prostředků (hypotéky ve výši 100 % pořizo-
vací ceny bytu nebo domu totiž bankovní domy přestaly po zásahu Národní banky poskytovat). Stačí se jen podívat, jak se pohybuje výše cen třeba 
u panelového 2+1. V Praze začínají ceny na 3 mil. Kč, v Brně asi o 1 milion korun méně. Celé řadě občanů pak nezbývá, než sen o vlastním bydlení 
opustit a zvolit to nájemní. Ani zde ovšem není situace o mnoho lepší. V okresní Třebíči se nájmy aktuálně pohybují kolem 10 tis. Kč. Dost vysoký výdaj 
např. pro seniory nebo mladé rodiny. KSČM donutila vládu, aby vyčlenila 1 mld. Kč na výstavbu nájemního bydlení. Přivítali jsme též znovuzavedení 
novomanželských půjček. Škoda, že třicet let mnoho pravicových politiků tento nástroj hanilo. Už i těm největším kritikům došlo, že v otázce výstavby 
a dostupnosti bydlení bylo socialistické zřízení prostě dál. Myslím, že by se k otázce bydlení měl postavit stát čelem a nenechávat vše na soukromém 
sektoru. Třeba i tím, že jako velký hráč na trhu bude tlačit nehorázné ceny bydlení a často přemrštěné odměny realitních makléřů dolů. Co tedy dělat? 
Rozhodně je nutné navyšovat prostředky na výstavbu nájemního bydlení, které nebude mít za cíl zisk, ale poskytnutí základní lidské potřeby. Zároveň 
prostřednictvím nástroje státu nabízet produkt, díky němuž si budou moci začínající rodiny pořídit své bydlení – ideální je v tomto právě zmiňovaná 
novomanželská půjčka. Je třeba tento nástroj posílit tak, aby jeho užití bylo mnohem masovější a dostupnější. 
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Mohlo být minulostí už dávno. Po prvním červencovém dni se stane 
samozřejmostí to, co bylo zaměstnancům deset let v podstatě upírá-
no. Když onemocní, můžou marodit doma, nepřecházet nemoc v práci 
a na zdraví neohrožovat sebe i kolegy. Cesta k té samozřejmosti ale byla 
poměrně trnitá. Pravice včetně hnutí ANO všemi svými silami zrušení 
tzv. karenční doby úspěšně blokovala. A nutno připomenout, že sociální 
demokraté, kteří její zrušení dnes „prodávají“ jako svůj úspěch, mohli její 
konec slavit už dávno. Tak třeba na podzim 2016 měli poslanci na stole 
novelu z dílny KSČM. Už tehdy byla šance zbavit se tohoto asociálního 
reliktu z dob Topolánkovy vlády, ve které mimochodem byli všichni tři 
budoucí předsedové TOP 09 (Schwarzenberg, Kalousek, Pospíšil). Jenže 
návrh těsně neprošel, chyběly hlasy „shodou okolností“ nepřítomných 
zákonodárců ČSSD. Většina pracujících pak několik dalších let chodila do 
práce i s teplotami či bolestmi, jen aby neohrozila často napnutý domácí 
rozpočet. Anebo plýtvali dovolenou, která nemá být na zotavování, ale 
na odpočinek. Teď je karenční doba snad opravdu už jen minulostí. Mám 
z toho ohromnou radost a dovolím si připomenout, že její zrušení, ste-
jně jako třeba zvyšování mezd a platů či důchodů, patří mezi důvody, 
proč KSČM tolerovala vznik téhle vlády. Takže karenční dobu si můžeme 
ze seznamu nechtěného dědictví ryze pravicových vlád odškrtnout.  
A jedeme dál, na tom seznamu je ještě hodně položek. 

Jakožto bývalá místopředsedkyně vyšetřovacího výboru Evropského 
parlamentu ke kauze Dieselgate jsem velmi ráda za tento (pravda zatím 
nepravomocný) rozsudek. Vždy jsem razila přesvědčení, že by automo-
bilky měly odškodnit své zákazníky za to, že je obelhaly. 

TRESTÁNÍ PRACUJÍCÍCH ZA 
NEMOC KONČÍ DÍKY KSČM! 

VOLKSWAGEN MUSÍ ČECHŮM 
ZA DIESELGATE ZAPLATIT 533 
MILIONŮ 

Tak toto je silné kafe! Když jsem se ptala ministra zahraničí za ČSSD 
Petříčka, zdali účast českého velvyslance na sněmu sudeťáků projed-
návala vláda, tak mi odepsal, že tam byl na jeho pokyn‼️‼️ To jako vážně 
ČSSD pokračuje v linii odesáka Petra Nečase? Co udělá Petříček příště? 
Vyznamená Mašíny nebo jiné vrahy? Nabídne sudeťákům, že jim dáme 
majetky jako církvi? Hnus!

SILNÉ KAFE OD MINISTRA 
PETŘÍČKA!
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Posledních pět let se velmi intenzivně 
věnuji tématu dvojí kvality potravin. 
Během voleb tohoto tématu měli 
všichni plná ústa, takže nyní před-
pokládám, že ve výboru pro vnitřní 
trh a ochranu spotřebitelů, který  
s touto problematikou přímo  
souvisí, bude mnoho zástupců  

z České republiky. Já tam budu  
a splním své sliby. Kromě toho 
budu i nadále působit ve výbo-
ru pro životní prostředí, veře-
jné zdraví a bezpečnost potra-
vin a ve výboru pro dopravu  
a turismus. 

Mimochodem, právě tento rok 
si připomínáme 30 let od sa-
metové revoluce. Od dubna 
tato země čelí vlně demonstrací 
a vládní nestability, společnost 
je rozdělená… Kam až podle 
vás může nálada ve společno-
sti vygradovat? Co můžeme na 
podzim, a hlavně během listo-
padu, očekávat?

Společnost je samozřejmě 
rozdělená. Tady ty kecy o tom, 
kdo společnost rozděluje, jsou 
nepochopením reality. Jistěže jiné 
zájmy mají miliardáři, nadnárod-
ní korporace nebo pražská ka-
várna, než dělníci v továrnách, 
prodavačky v obchodech nebo 
senioři. Jinak já osobně čekám nes-
kutečnou mediální masáž, která se 

bude všem snažit namluvit, jak se 
tady žilo zle, že jsme byli banánová 
republika a teď se máme nejlíp 
v historii. Naštěstí je ještě velká 
spousta lidí, která nenechá těmito 
novodobými kazateli plivat na svou 
práci a práci svých předků.

Máte pocit, že se lidem v České 
republice žije dobře? Ostatně, 
hospodářský růst i tento rok 
trvá, stejně jako velmi nízká ne-
zaměstnanost. Na druhou stra-
nu zdražují potraviny, bydlení, 
byty v Praze jsou prý v poměru 
k platům nejdražší ve střední 
Evropě, je tady velké množství 
exekucí… 

Víte, co je nejhorší? Že v době tady 
toho „rozkvětu“ se tady bavíme  
o statisících exekucí, o milionu lidí  

v pásmu chudoby, o 30 procentech 
občanů, kteří nemají na nenadálý 
výdaj ve výši 10 tisíc Kč, což je roz-
bitá pračka nebo lednice. Že se  
v této „úžasné“ době zabýváme 
tím, jak pomoct dětem, protože 
rodiče nemají na obědy ve školách? 
Nebo že vlastní bydlení – jedna ze 
základních lidských potřeb – je už 
v říši snů i pro ty, kteří se pohybují 
kolem průměrných platů? Oprav-
du myslíte, že je to vizitka ráje na 
zemi? Já ne. Některým lidem se žije 
velmi dobře, a tak si nepřipouštějí, 
že jsou tady ti, o kterých jsem mlu-
vila. A to nejsou jednotlivci. Počítají 
se na miliony!

Letošní program Poslanecké 
sněmovny zahrnul i požadav-
ek KSČM na „vyšetření zločinů 

privatizace“. KSČM prosadila 
usnesení, že „privatizaci 90. 
let provázely excesy, chyby  
a zločiny“. Ozývají se ale i hlasy, 
že je to zrovna od komunistů 
drzost něco takového požado-
vat s připomínkami toho, co se 
dělo za totality. Co na to říkáte?

Privatizaci rozhodně zločiny prová-
zely. Kdo tvrdí, že ne, tak je hlupák. 
Ať se jsou podívat, jak skončil 
průmysl země, která byla scho-
pna budovat jaderné elektrárny!  
A jestli ODS, lidovci a další, kteří byli 
u každé lumpárny v naší zemi, křičí, 
když někdo řekne, že jejich rozhod-
nutími byla okradena většina oby-
vatelstva? To je jejich problém. 

Využili jste příjemného přerušení pracovního 
týdne státním svátkem a děláte to tak vždycky? 
Pak patříte mezi ty šťastnější. Zaměstnanci 
velkých prodejen se totiž musí neustále přip-
ravovat na to, že se pravici může třeba jednou 
podařit volno o svátcích zase zrušit. Pokouší se 
o to pořád dokola.

Zákon, díky kterému mají o sedmi svátečních 
dnech volno i oni, je na světě už více než dva 
roky. Byl dílem kompromisu, odbory i levicové 
strany chtěly pro pracující více volna. A i to jim 
chce teď pravice – v dojemné shodě například 
ANO a ODS – vzít!

A argumenty? Všechny možné, jen ne ohledu-
plné vůči zaměstnancům. Mezi nimi můžeme 
zaslechnout například to, že si po svátcích mo-
hou vybrat volno. Ale k čemu, když jejich part-
neři jsou v práci a děti ve škole?

Zákaz pracovat o svátcích prý také bere 
zaměstnancům možnost trochu si díky příplat-
kům přivydělat. Na to odpovím již známým 
odborářským sloganem: Konec levné práce! 
Dobře motivovaní zaměstnanci nemají potře-
bu měnit odpočinek nebo chvíle s rodinou za 

RUŠIT VOLNO O SVÁTCÍCH? NAOPAK, JEŠTĚ VÍCE VOLNA! 

ČÍM SE BUDU ZABÝVAT  
V EVROPSKÉM PARLAMENTU

01/2019OBČASNÍK
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Rozhovor pro Parlamentní listy nejen o mediální masáži ke 30. výročí listopadu 1989

příplatky za práci o svátcích.

A asi nejčastější argument proti kvalitnějšímu 
životu zaměstnanců je znemožnění velkého 
nákupu právě v těchto několika dnech. Rozu-
mějme: Udělat velký nákup v supermarketech 
můžete přes tři sta padesát dnů v roce, ale oni 
na ně chtějí vyrazit právě v tyhle dny. To snad 
raději nechám bez komentáře. A těm, kteří se 
bojí smrti hladem, si dovolím připomenout, 
že menší obchody jsou otevřené. Těm, kteří 
se kvůli tomuhle „socialistickému experimen-
tu“ rozhodli emigrovat třeba do nějaké země 
třetího světa, kde se na zájmy zaměstnanců 
kašle ještě víc než u nás, jistě udělá radost, 
že obchodů na letištích či na nádražích se 
zákaz netýká. A ty, kterým kvůli volnu zaměst-
nanců praskla žilka na čele, také potěším: Ani 
v nemocnicích nejsou prodejny o svátcích za-
vřené.

Boje o sváteční volna jsou podle mě boji 
minulými. Bavme se teď o zkracování pracovní 
doby bez snižování mezd pro všechny zaměst-
nance. To je v době digitalizace a nových tech-
nologií otázka stále aktuálnější.



7

Již dlouhodobě podporuji a veřejně propaguji evropské občanské ini-

ciativy. Věřím, že občané zemí EU by měli mít možnost navrhovat leg-

islativu a podílet se tak více na chodu EU. Pokud je evropská integrace 

společným projektem, musí více zahrnovat i občany. Volby jednou za pět 

let nestačí. Podporuji zapojování občanů do evropské politiky, podporuji 

prvky přímé demokracie, podporuji evropské občanské iniciativy.

Celá řada z vás se na mě obrátila s dotazem, co říkám na zvýšení 
kvót pracovníků z Ukrajiny na dvojnásobek. Je to samozřejmě 
blbost, která vyhovuje jen majitelům fi rem. Navíc je dost drsné, když 
se vláda zajímá o vyšší mzdy cizinců proti vlastním lidem. Nemlu-
vě o tom, že je to krátkodobé řešení, které se jako bumerang vrátí 
v době krize… V této souvislosti bych chtěla dodat, že jako KSČM připravu-
jeme zákaz agenturního zaměstnávání, aby se na už tak nízkých odměnách 
nepřiživovaly ještě agentury!

MILION PODPISŮ PROTI KLECÍM. 
ČEŠI JSOU PRO ZÁKAZ  

ČESKO PŘIJME VÍCE ZAMĚSTNANCŮ Z 
UKRAJINY, BUDE JIM GARANTOVAT VYŠŠÍ MZDU 

Dvojí kvalita potravin – co bude dál 
Směrnice o nekalých obchodních praktikách, která měla s konečnou plat-
ností zakázat dvojí kvalitu nejenom potravin, ale i ostatního zboží, je díky 
neústupnosti některých členských států EU (Německa a Rakouska) a zá-
sahu Evropské komise pro naše dozorové orgány nepoužitelná a fakticky 
vede k její legalizaci. Jak jsem již uvedla před volbami v rámci volební kam-
paně, pro mě tato otázka nebyla ani zdaleka uzavřena. Vzhledem k tomu, 
že jsem v současnosti jedinou zástupkyní levice v EP a Olga Sehnalová, 
která toto téma na půdu Bruselu dostala a se kterou jsem na této otázce 
několik let spolupracovala, již poslankyní nebude, zůstává na mně, abych 
odpovědnost za toto téma plně převzala.

V novém volebním období nás čekají hned dvě změny, do kterých by se 
dalo vložit alespoň dílčí řešení otázky dvojí kvality, a to novela nařízení 
o značení potravin a nařízení o tzv. geoblockingu. U geoblockingu jde 
o to, aby výrobci nemohli říkat: Na tento trh kvalitnější produkt nepošleme. 
U změny označování výrobku jde o to, aby z obalu bylo jasné, že výrobce 
prodává zboží podřadné nebo dvojí kvality. Neuzavřel se ani osud samot-
né zpackané směrnice o nekalých obchodních praktikách, protože na 
konci roku 2023 nás čeká její další plánovaná revize, kde očekávám, že se 
již konečně pohneme směrem k fi nálnímu zákazu dvojí kvality. To je část, 
kterou máme jako europoslanci pevně v rukou skrze možné pozměňo-
vací návrhy a vyjednávání jak v Evropském parlamentu, tak i s ostatními 
evropskými institucemi.

Dále plánuji na tento problém upozorňovat v rámci budoucích rezolucí 
a deklarací výboru ENVI (kde snad budu členkou), ve kterých je potřeba 
jasně sdělit Evropské komisi: Ne, neskončilo to tím, co jste nám provedli, 
že jste z nás udělali odpadkový koš Evropy. Taktéž hodlám podat další 
písemné otázky na Evropskou komisi, týkající se dvojí kvality, s cílem do-
nutit ji v této věci zvýšit úsilí. Zároveň budu chtít ve svých příspěvcích po 
tom, kdo bude mít na starosti vnitřní trh EU, aby dál pokračovaly testy 

nejenom u potravin, ale například i u drogistického zboží.

V neposlední řadě pak musí přijít tlak na řešení z české strany. KSČM 
již v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR donutilo vládu a minister-
stvo zemědělství k předložení návrhu, který má u nás pod pohrůžkou 
50milionové pokuty zajistit, aby potraviny, které se svými vlastnostmi liší, 
výrobci spotřebitelům nenabízeli ve stejném obalu, označení, barvě, gra-
fi ce či se stejným marketingem. Tedy, aby bylo jasně rozpoznatelné, že 
se vám výrobce snaží podstrčit šunt a zbaběle se neschovává za značku 
a obal s dobrou pověstí.

Je toho tedy přede mnou mnoho, ale já se pokusím splnit své sliby, které 
jsem vám dala ve volební kampani. Nenechám to tak!

01/2019OBČASNÍK
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Myslím, že celý Milion chvilek pro 
demokracii by se měl přejmeno-
vat na Milion chvilek pro sebe. 
Demokracie je pro ně totiž zje-
vně prázdný pojem. Účastníků 
je mi líto, že mají takového guru. 
A všechny ty strany, které se k této 

sebrance přihlásily, by se po tom-
to kroku měly omluvit. I když od 
stran, jako je ODS, KDU-ČSL, STAN, 
TOP09, ale ani od Pirátů, nic ta-
kového nečekám. Ty vždy dělaly 
a dělají to, co se hodí jim… i kdyby to 
mělo být trhání Ústavy ČR.

MILION CHVILEK 
PRO DEMOKRACII?Hanba!
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