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ODMÍTÁME  

VYHAZOVAT PENÍZE  
NA ZBROJENÍ!

 Vážení spoluobčané, 
přátelé a zejména sympa-
tizanti české levice,

když se každoročně setká-
váme u příležitosti Svátku 
práce a slavíme 1. máj nebo  
u příležitosti oslav osvobo-
zení od nacistické okupace  
a uctíme památku rudoar-
mějců, vojáků 1. českoslo-
venského armádního sboru 
L. Svobody  a dalších obětí 
nejtragičtějšího období našich národ-
ních dějin minulého století, tak hledáme 
perspektivy pro naši vlast, pro další roz-
voj všech poctivě pracujících. Letos je  
k tomu navíc před námi vážné rozhodnu-
tí. Blíží se volby do Evropského parla-
mentu, které se i u nás uskuteční v pátek 
a v sobotu 24.–25. května 2019. Dobře 
vím, že Evropský parlament je u našich 
voličů snad stejně málo populární, jako 
je tomu například u Senátu Parlamen-
tu ČR. Jsem si také vědom jako většina 
našich občanů toho, že Evropská unie je 
v prvé řadě projekt, který zejména hájí 
zájmy velkých korporací, bank a �nanč-
ního kapitálu více než samotných pra-
cujících občanů jednotlivých národních 
států. Evropská unie ale, žel, významně 
zasahuje do každodenního života nás 
všech. A je s podivem, že to v řadě pří-
padů může být i pozitivně. Náš cíl je, aby 
přinášela i opatření, která mají upřed-
nostnit podmínky života běžných, řado-
vých občanů na úkor modly vládnoucí-
ho systému - tedy zisku. Pravda, zatím to 
není příliš často, ale pokud chceme, aby 
se to stalo pravidlem, tak se o to musíme 
svým hlasem zasloužit. Jen taková Ev-
ropská unie má pro nás smysl, takovou 
EU chceme a můžeme prosazovat. To 

však vyžaduje významné 
změny ve fungování EU. 
Proto je důležité, jakou 
váhu, jaký vliv budou mít 
po květnových volbách  
v EP autentické radikální 
levicové síly, jaké priority 
budou moci prosazovat.  
I to jsou důvody, proč 
jsme se rozhodli prosazo-
vat společný postup české 
levice, proč jsme ve spolu-
práci s dalšími levicovými 

stranami a hnutími šli tentokrát cestou 
mladé, perspektivní kandidátky pod 
vedením zkušené vedoucí kandidátky, 
Kateřiny Konečné. Oslovuji vás přede-
vším proto, že bych si moc přál, abyste 
brali tyto volby  jako důležité. Navíc při 
očekávané nízké účasti může mít každý 
hlas 2 - 3krát větší váhu než například 
ve volbách do PS PČR v roce 2017. Proto 
vás žádám, abyste našim kandidátům vě-
novali ve dnech voleb zhruba půlhodinu 
času, kterou budete potřebovat k tomu, 
abyste se voleb zúčastnili a hlas dali kan-
didátům KSČM – České levice společně. 
Já vám na oplátku slibuji, že za tuto vaši 
půlhodinku vám naši zvolení europo-
slanci věnují pět let svého života. Pět 
let naplno k tomu, aby EU dbala méně 
o zájmy korporací, �nančního kapitálu  
a bank, a více dbala o zájmy běžných 
občanů jednotlivých členských států EU, 
včetně naší vlasti. A to samozřejmě ve 
spolupráci s ostatními levicovými po-
slanci z ostatních evropských zemí.

JUDr. Vojtěch Filip, 1. místopředseda Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu ČR a předseda ÚV 
KSČM
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 Banky, pojišťovny, doly, továrny na 
auta, vodárny, obchodní řetězce a veške-
rý další výnosný byznys mají jedno spo-
lečné – téměř nic z toho nám nepatří. Vše 
vlastní zahraniční investoři nebo korpo-
race českých oligarchů, které však mají 
sídla v daňových rájích. 
 Stovky miliard korun tak ročně mizí 
nenávratně v zahraničí, protože si tito 
skuteční vlastníci naší země stahují své 
zisky domů. To je skutečná příčina faktu, 
že oproti západu si vyděláváme třetinové 
mzdy. Právě proto, navzdory momentálně 
příznivé ekonomické situaci, nemá naše 
země na investice, výstavbu bytů či zvý-
šení platů a mezd na evropskou úroveň. 
 Za tento stav nesou plnou odpověd-
nost ekonomičtí a političtí géniové typu 
Václava Havla, Václava Klause či Miloše 
Zemana. Část podniků či celých odvětví 
zničili, část jich rozprodali a za výrazné  
podpory státu nechali vystavět montovny 

pro moderní otroky. Udělali tak z České republiky druhořadou kolonii. Za poctivou 
práci máme směšně nízké mzdy. Levně vyrábíme, ale současně draze nakupujeme 
(za většinu spotřebního zboží platíme víc než Němci). Především vinou pravicových 
politiků jsme se tak dostali do smradlavého bahna. Přesto není situace beznadějná, jen 
je potřeba ji řešit okamžitě! 

Jen v roce 2016 odteklo z naší země nejméně 
289 mld. Kč. Za ně by mohlo být 688 nových 
škol nebo 36 nových krajských nemocnic. 
Částka by stačila na 642násobné navýšení 
rozpočtu na podporu bydlení, zvýšení dů-
chodů o 120 500 Kč ročně, nebo růst platu 
učitelů o 144 200 korun za rok. 

Přestaňme být otroky  
oligarchů a korporací

 Neustálé rozdmýchávání válečných konfliktů a podpora „demokratických“ revolucí ze 
strany USA a jejich evropských přisluhovačů jsou příčinou nestability v oblasti bezpečnosti. 
Stojí také za migrační krizí. Co dělat? 

   Místo nesmyslného vyhazování peněz na zbrojení důslednou ostrahu vnějších hranic 
Schengenského prostoru.

    Obnovení schopnosti ochrany státních hranic – zejména v místech, kde může dojít 
 k převaděčství a nelegální migraci. 

   Uzákonění možnosti okamžitého ukončení pobytu cizinců, kteří poruší zákony naší 
země, včetně těch, kteří požádali o mezinárodní právní ochranu a nespolupracují při 
vyřizování jejich žádosti.  

VAŠE BEZPEČNOST – NAŠE PRIORITA! 

ROZHODOVAT MUSÍ  
OBČANÉ, NE BRUSELŠTÍ  

BYROKRATI!



 Europoslanci za KSČM – Kateřina 
Konečná, Jiří Maštálka i Jaromír Kohlí-
ček – v  minulém období rozhodně pa-
třili mezi nejaktivnější. Přehled jejich 
aktivit ve prospěch českých národních 
zájmů i obyčejných Evropanů, boje proti 
zájmům nadnárodních korporací a aso-
ciálním  nápadům evropské i české pra-
vice by vydal na pořádně tlustou bichli. 
Vybrali jsme vám pár střípků z mozaiky 
jejich dobré práce.

Táhneme za jeden 
provaz, a to už  
nějaký pátek

 Před volbami opět, jak už to tak 
bývá zvykem, vznikla řada hnutí a po-
litických stran. Všechny dávají velkou 
spoustu slibů. Některé vyrostly zdola 
na „zelené louce“, jiné si založili různí 
politici, pro které by křeslo v EP bylo 
fajn teplým místečkem. To ale s prací 
pro občany a prosazováním jejich záj- 
mů nemá nic společného. My to dě-
láme trochu jinak, místo politického 
prospěchářství raději poctivá týmová 
práce v zájmu občanů. Myslete na to, 
až budete volit.

Mezi nejpracovitějšími
 Obecně se v  EP Češi umístili na  
6. místě z 28 států co do pracovitosti 
i výsledků! A kdo byl mezi českou 
jednadvacítkou hodnocený jako třetí 
mezi dříči? Kateřina Konečná.

Kateřina Konečná je hrdá na… 
… zasazení se o aplikaci zásady „stejné odměny za stejnou práci“ v dopravním 

odvětví, 
…prosazení opatření proti přetáčení kilometrů u ojetých automobilů,
… boj proti smlouvám o volném obchodu (zejm. TTIP a CETA), které by byly 

pro naše občany nevýhodné,
…zlepšování postavení pacientů a zvyšování povědomí o jejich problémech,
…zlepšování právního prostředí pro výzkum vzácných onemocnění,
… záchranu českých tepláren a ocelářského průmyslu před likvidací v důsled-

ku nedostatku povolenek CO2 v rámci reformy obchodování s emisními 
povolenkami, 

… postupný zákaz palmového oleje v  biopalivech a tím zabránění likvidaci 
naší planety,

… historicky první zprávu Evropského parlamentu k tématu palmového oleje  
a boji proti odlesňování.

Jiří Maštálka má na svědomí… 
… zprávu o sociálním podnikání, díky které se vyjasní, co je to vlastně sociální pod-

nik, kdo se tak může nazývat, aby pro něho byly speciálně vytvořené podpůrné, 
zejména �nanční programy, například pro česká družstva,

… spoustu přijatých pozměňovacích návrhů směřujících k posílení práv osob zdra-
votně postižených a osob vyššího věku,

… lepší ochranu zaměstnanců před působením karcinogenních a mutagenních látek,
… zabránění asi té nejhorší variantě směrnice o střelných zbraních, kdy například 

hrozila povinnost mít zbrojní průkaz pro nákup hraček v podobě pistolek,
… zajištění možnosti používat digitální materiály, ukázky z písniček v českých ško-

lách bez nutnosti sjednávat licenční smlouvy s jednotlivými autory,
…dlouhodobý boj proti cenzuře na internetu.

Jaromír Kohlíček je za… 
…prosazením racionálního �nancování likvidace zastaralých jaderných bloků v EU,
… jako jeden z ředitelů Evropského energetického fóra mj. za prosazováním 

energetické soběstačnosti ČR,
… posílením agentury Galileo se sídlem v Praze v rámci Evropského kosmického 

programu,  
…trvalou výjimkou pro podmínky práce našich lodníků v Evropě, 
… přijetím nařízení „Technické vyšetřování námořních katastrof“, podle kterého 

bylo šetřeno potopení lodi Costa Concordia,
… organizováním každoročního mírového pochodu proti vojenským základnám 

USA v německém Ansbachu, 
…aktivním bojem za zrušení sankcí proti Ruské federaci.

BYLI JSME VIDĚT I SLYŠET!
5 let bojů za české zájmy, 5 let bojů za lepší život nás všech

Dost českým mzdám a evropským 
cenám!
 Zatímco průměrná mzda v České republice dosahovala v loňském roce 31 885 korun  
(na které navíc většina zaměstnanců nedosáhla), v  sousedním Německu to bylo 
3 899 euro, což je v přepočtu více než 99 400 korun. Tedy naši pracující získávali 
3× menší odměny za stejnou práci. Navíc často ze svých nízkých mezd platili více 
– příkladem jsou třeba mobilní data. KSČM – Česká levice společně proto navrhuje 
evropskou minimální mzdu!!

ZABRÁNILI
ZRUŠENÍ CENTRÁLNÍHO  

VYTÁPĚNÍ PO ROCE 2020

CHRÁNILI
ČESKÉ NÁRODNÍ ZÁJMY  
NA PŮDĚ EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU

ZAJISTILI
SNADNĚJŠÍ PŘÍSTUP  

K FINANCÍM PRO HOSPICE,  
CHRÁNĚNÉ DÍLNY, DRUŽSTVA 

APOD.

PROSAZUJÍ
VĚTŠÍ ZAPOJENÍ PACIENTŮ  

PŘI ROZHODOVÁNÍ O JEJICH  
PRÁVECH A POSTAVENÍ

BRÁNILI
BRUTÁLNÍ CENZUŘE INTERNETU

 Počátkem roku 2016 zemřel 
europoslanec za KSČM PhDr. 
Miloslav Ransdorf, CSc., který 
byl znám nejenom jako vyso-
ce vzdělaný světově uznávaný 
politik s neuvěřitelnou pamětí  
a širokým rozhledem, kreativi-
tou a hlubokou politickou anga-
žovaností, ale i jako velice aktivní  
a tvrdě pracující poslanec. Jeho 
lidské kvality by měly být pří-
kladem pro pravicové politiky, 
kteří se neštítili jej bezdůvodně 
mediálně dehonestovat. Míla 
Ransdorf byl, bohužel, jedinečný 
a jeho nadhled a bezbřehé zna-
losti chybí levici v ČR i ve světě...

99 400 Kč 31 885 Kč
Průměrná mzda  

v České republice
Průměrná mzda  

v Německu

Máte za sebou pět let zkušeností euro-
poslankyně, víte, o co v europarlamentu 
jde a co naopak není prosaditelné. Přes-
to do toho jdete znovu? S jakými prio-
ritami?
 Ne přesto, ale právě proto do toho jdu. 
Vím, čeho můžeme trpělivou prací dosáh-
nout. A čeho chci dosáhnout především? 
Mluvím o nelogicky rozdílné výši mezd  
v různých zemích EU, o daňových rájích, 
které nás připravují o miliardy využitel-
ných eur, o nelegální migraci a samozřej-
mě o oklešťované suverenitě jednotlivých 
členských států nebo o rozdílné zdravotní 
péči pro �nančně zajištěné a nemajetné 
pacienty.
Říkáte, že se tím chcete zabývat, slyšet 
jste mohla být už nyní. Byla jste slyšet? 
 Určitě byla. Hodně jsme pracovali na 
tom, aby se nemohly do českých obcho-
dů dostávat potraviny druhé kategorie. 
Tedy, aby kvalita potravin byla ve všech 
členských státech stejná. Abychom prostě 
nebyli odkladiště pro výrobky druhé ja-
kosti. Podílela jsem se také na nové ener-
getické koncepci EU. Na tom, aby pacienti 
ve všech zemích EU měli stejný přístup ke 
kvalitní léčbě. Bojovali jsme proti cenzu-

ře internetu a zřízení Evropské obranné 
unie, která by jen dávala peníze zbroja-
řům a oklešťovala naši suverenitu. Patřím 
k jedněm z nejaktivnějších poslanců ne-
jen za ČR.
Jako zásadní problém jste zmínila roz-
dílné mzdy a důchody…
 To je nespravedlnost, která bije do 
očí. Vždyť čeští pracující mají za stejně 
poctivou práci třetinové mzdy ve srov-
nání s těmi německými, a k tomu oprav-
du není žádný důvod. Srovnání českých 
mezd na úroveň evropských je v zájmu  
i našich západních sousedů. Bez sbližo-
vání v sociální a mzdové oblasti lze jen 
obtížně považovat za reálné, že by se EU 
mohla udržet pohromadě.
Takže chcete prosazovat celounijní zvý-
šení minimální mzdy?
 Chceme se bavit o zakotvení důstoj-
né minimální mzdy. O mzdě, z níž jsou 
pracující schopni žít a uživit svou rodinu. 
Totéž se týká důchodů, jejichž rozdíly jsou 
zatraceně velké. Pro mě je nepochopitel-
né, že ve vyspělé Evropě jsou lidé, kteří 
pracují na plný úvazek a jsou rádi, že tak 
tak vyjdou od výplaty k výplatě. Myslím, 
že každý pracující člověk si zaslouží dů-

stojné peníze, za které nejen zaplatí základ-
ní potřeby, ale bude se moci věnovat svým 
koníčkům, kultuře, sportu a prostě naplno 
žít, a ne jenom přežívat.
Jenže… kde na to vzít? Vy to víte? 
 Pochopitelně: lepším hospodařením, 
využitím společných peněz tam, kde jsou 
třeba. Nevyhazovat například evropské 
peníze na výzkum ve zbrojení či nákup 
nových zbraňových systémů, které nepo-
můžou bezpečnosti, ale bude to jen další 
hračka pro zbrojařské koncerny. Peníze 
„leží“ také v daňových rájích. Podpo-
ruji návrhy, aby �rmy, které mají sídlo 
v daňových rájích, případně vyvádějí 
prostředky z EU, nemohly být žadateli  
o evropské nebo národní dotace. Je to jed-
noduché – neplatíš daně v Evropské unii, 
nedostaneš evropskou dotaci. Tečka.
A kde ještě leží miliardy, které by se daly 
lépe využít?
 Nepůjde to bez toho, aby se korpo-
racím sáhlo na jejich zisky. Nepůjde to 
bez toho, aby se zarazilo mít sídla �rem 
podnikajících v členských státech v daňo-
vých rájích. Nepůjde to bez toho, aby se 
okamžitě přestaly poskytovat dotace, je-
jichž jediným cílem je obohacování jejich, 

už tak bohatých majitelů. Problematice 
daňových úniků a daňových rájů bych se  
v následujícím období ráda věnovala 
mnohem více. Tyto extrémně ziskové 
nadnárodní společnosti využívají všech 
výhod jednotlivých států. Bezpečnost, 
zdravotní péči pro jejich zaměstnance, 
veškerou infrastrukturu a veřejné služby, 
a pak mají tu drzost neplatit daně a ještě to 
elegantně nazvat „daňová optimalizace“. 
Tato zlodějina musí co nejdříve přestat!
O jakých penězích hovoříme?
 Jen v roce 2016 odteklo z naší země 
nejméně 289 mld. Kč na dividendách  
a minimálně 21 miliard na daňových úni-
cích. To je za rok 2016 310 miliard korun. 
My se tu bavíme o tom, co udělat, aby se 
nám všem ve společné Evropě žilo lépe, 
ale nad EU visí Damoklův meč.
  Je to tak. Nemá-li ten meč Evropu 
rozčtvrtit, musí dojít k zásadním změ-
nám, které kromě jiného přinesou větší 
suverenitu. Takhle to dál už nejde. Krize 
střídá krizi, první stát dokonce opouští 
EU. Je třeba se zastavit a jasně říci, jak si 
to představujeme dál. Národní parlamen-
ty by měly mít možnost více zasahovat 
do evropské legislativy a nikým nevolená 

Evropská komise musí být zodpovědná 
za to, co dělá. Jak před europarlamen-
tem, tak před národními parlamenty. 
Řada nápadů, které od ní přicházejí, slouží 
zájmům nadnárodních korporací, a niko-
li občanům. EU musí být demokratická  
a sociální, rozhodovat mají volení zástup-
ci a občané. Úředníci mají pouze tato roz-
hodnutí uvádět do praxe.
Demokracie znamená vládu lidu, tedy 
ne dát víc moci jen europoslancům, ale 
přímo občanům.
 Je to přesně tak, také občané musí mít 
právo vyjadřovat se častěji než jednou za 
pět let ve volbách do EP. Jestli se to po-
daří, záleží i na nich. S příslibem změny 
přicházejí různé politické subjekty a stra-
ny, z minulosti ale víme, že pak končí ve 
frakcích, které usilují o to, aby vše zůstalo 
při starém. Aby změny skutečně proběhly, 
potřebuje mít silný mandát v Evropském 
parlamentu levice. Každopádně stojíme 
před bodem zlomu.

Ing. Kateřina Konečná, 
vedoucí kandidátka

Trpělivost lidí není nekonečná
Čechy trápí rozdílné výše mezd i důchodů, daňové úniky, nekvalitní potraviny.
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(heslo: Volební křížovka) nebo na e-mailovou adresu helena.kocova@halonoviny.cz.
Nezapomeňte uvést své kontaktní údaje, zejména korespondenční adresu a telefon. 
Výherci budou vylosováni dne 23. 5. 2019 a jejich jména budou zveřejněna v deníku Haló noviny v pátek 24. 5. 2019. 

SOUTĚŽ o 3× mobilní telefon HUAWEI!

Kandidátky a kandidáti do EU
Podpořte nás ve volbách do Evropského parlamentu 24. a 25. 5. 2019

Ing. Kateřina Konečná
poslankyně Evropského  

parlamentu, 38 let, KSČM

Ing. Zdeněk Štefek
předseda Výboru pro památkovou péči, 
kulturu a cestovní ruch Středočeského 

kraje, 44 let, KSČM

Petr Bureš
referent zahraničního obchodu,  

místopředseda odborové organizace, 
radní města Štětí, 41 let, KSČM

prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.
profesor Univerzity Karlovy, biochemik, 

65 let, SDS

Andrej Bóna
student Masarykovy univerzity, 

redaktor, překladatel, místopředseda 
ekologické org., 23 let, SDS

Ing. Kateřina Ambrožová 
Srncová

středoškolská pedagožka, 36 let, KSČM

JUDr. Bc. Richard Pokorný, 
Ph.D.

vysokoškolský pedagog, 39 let, KSČM

Ing. Bc. Eva Badinková
občanská zaměstnankyně Policie  

České republiky, 52 let, KSČM

Arťom Korjagin
družstevník v Sociálním družstvu  

Střecha, provozní, 31 let, KSČM

Ing. Petr Pick, Ph.D.
výzkumný pracovník v oboru letectví, 
aktivista hnutí Ne základnám, 36 let, 

nestraník

Pavla Švepeš Šlahúnková, B.A.
socioložka, pozorovatelka mezinárodní 
ženské skupiny pro mír, 30 let, KSČM

Ludvík Šulda, BBA
předseda Kontrolního výboru  

Zastupitelstva Olomouckého kraje,  
39 let, KSČM

Roman Blaško
redaktor Haló novin, fotograf,  

49 let, KSČ

JUDr. Lubomír Ledl
poradce ústavního činitele, 66 let, SDS

Mgr. Ing. Tereza Čechová  
Humpolcová, Ph.D.

vedoucí analytického oddělení,  
asistentka poslance, 32 let, KSČM

Josef Jordán
servisní technik, 46 let, KSČM

Ing. Lukáš Pařízek
provozně technický specialista,  

35 let, KSČM

Anna Vaculíková
řidička kamionu – dálková přeprava do 

zahraničí, 25 let, KSČM

Ing. Jaromír Kohlíček, CSc.
poslanec Evropského parlamentu, člen 
Českého svazu bojovníků za svobodu, 

66 let, KSČM

Ing. Bc. Petr Kubeš
vedoucí logistik, 29 let, KSČM

Dagmar Švendová, B.A., LL.M.
specialistka v oboru práva a legislativy 

EU, koordinátorka panevropské  
levicové nadace, 41 let, KSČM

Mgr. Ivan Maštálka, LL.M., MBA
právník, 36 let, KSČM

JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, 
Ph.D.

poslanec Parlamentu České republiky, 
49 let, KSČM

Ing. Petr Havránek
manažer, 41 let, KSČM

Ing. Květa Matušovská
poslankyně Parlamentu České  

republiky, dopravní inženýrka, 34 let, 
KSČM

Ing. Jiří Grünbauer
ředitel zdravotnického zařízení, 63 let, 

KSČ

Ing. René Číp
ekonom, 44 let, KSČM

Mgr. Jan Klán
sociolog a analytik, 36 let, KSČM
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Nenechme je znovu  
ovládnout EU !!! 
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STOP nesmyslnému plýtvání penězi i lidskými zdroji na stěhování mezi Bruselem 
a Štrasburkem. Chceme a prosazujeme sídlo Evropského parlamentu pouze  
v Bruselu. Ročně bychom ušetřili minimálně 3 miliardy korun a to je dost na to, 
abychom měli více peněz na programy pro zdravotně postižené nebo sociální 
služby pro maminky i starší spoluobčany.

www.halonoviny.cz


