Zemědělci zuří. Demonstrují před Úřadem vlády, bouří se proti změnám v
dotacích
V úterý 11.1.2022 před Úřadem vlády zemědělci demonstrovali proti změnám dotačních plánů na
vyplácení peněz mezi lety 2023 a 2027. Předsedové pětikoalice je nyní projednávají. Na demonstraci se
sešlo zhruba 4 tisíce lidí. Demonstraci s podtitulem O nás bez nás zorganizoval Zemědělský svaz ČR
společně s Agrární komorou České republiky.
Podle europoslankyně za ODS a předsedkyně Spolku pro obnovu venkova Veroniky Vrecionové nejde na
demonstraci o dobrý stav zemědělství a venkova. „Za jejich (svazu a komory) nátlakem je třeba vidět
několik desítek největších agrokoncernů, které mají zájem na privatizaci co největšího množství dotací.
Vláda Andreje Babiše ještě na poslední chvíli změnila nová dotační pravidla tak, aby z nich co nejvíce
mohly čerpat největší zemědělské podniky na úkor malých a středních,“ uvedla. „Řada z těchto podniků je
tak ovlivněna zmanipulovanými čísly, a aniž to pravděpodobně tuší, paradoxně protestují proti svým
vlastním zájmům,“ dodala Vrecionová.

Když jsem si přečetl tento komentář, který byl součástí zpravodajského článku na portálu
https://cnn.iprima.cz/zemedelci-zuri-demonstruji-pred-uradem-vlady-bouri-se-proti-zmenam-vdotacich-55106 byl jsem rozhořčen.
Na demonstraci jsem osobně byl, jelikož moji rodiče pracují v zemědělství a jsem na ně hrdý a
pyšný. Můj taťka pracuje v zemědělství celý svůj život- přes 35 let, a to nejdříve v sektoru
ovocnářském, tak poté v sektoru služeb pro zemědělce, takže má opravdu široký přehled. Je
pouze obyčejným zaměstnancem, ne žádným agrobaronem.
Na demostraci bylo několik tisíc obyčejných lidí, kteří pracují v zemědělství a kteří znají tuto
problematiku a nějaká samozvaná "odbornice" je bude obviňovat z toho, že to jsou největší
agrobaroni v České republice? Kolik toho dokázala vypěstovat ona, že si takhle dovoluje mluvit o
zemědělcích.
Je škoda, že projevy, které zazněly, neslyšeli lidé, jejichž silnou stránkou tento obor není nebo
jsou samozvanými zemědělskými odborníky. Však to několikrát dav vyvolával, kdo živí tuto
zemi? Naši zemědělci. Nemáte hlad díky komu? Díky našim zemědělcům. Naši zemědělci
produkují skvělé, kvalitní a bezrizikové výrobky. A za příznivé ceny! Pro některé lidi začíná
potravní řetězec v supermarketu, těžko říct, jestli jsou tak naivní nebo hloupí.
Někteří lidé "ofrňují" nos nad výrobky od našich severních sousedů, ale sami se připravují o
možnost koupě kvalitních českých výrobků, které jsou dostupnější než si většina lidí myslí.
My, obyvatelé venkova, to máme o něco lehčí. Téměř každý tu máme svoji zahrádku, kde během
sezóny pěstujeme například brambory, rajčata, okurky, papriky či jiné druhy zeleniny jako

kedluby, červené řepy a cibule. Někteří, byť nás ubývá, máme i nějaká ta hospodářská zvířata,
takže jsme téměř soběstační. Lidi proberte se! Vy ve městě možná vypěstujete několik rostlinek
rajčat či salátových okurek, ovšem moc se toho na balkón nevejde...ale je to čistě zpestření vaší
stravy, nepěstujete to v takovém množství, aby vám to vydrželo na celý rok. Potom nastupují na
řadu supermarkety...
Jestliže tyto změny projdou, povede to k zvýhodňování malých podniků, které neprodukují
potraviny v takovém množství, aby se tyto potraviny daly někam dodávat. Takže, jestliže
navrhované změny budou schváleny, důsledkem bude produkce menšího množství potravin,
což povede ke zdražování. Tento nárůst cen přispěje k většímu nákupu potravin ze zahraničí a
člověk nemusí být ekonomický génius, aby mu došlo, že to naší ekonomice moc nepomůže.
Nehledě na to, že netušíme, jak bylo dotyčné ovoce pěstováno či jak bylo dotyčné zvíře
vykrmováno.
Paní europoslankyně podporuje ekologii a lepší přístup k životnímu prostředí, ale CO JE
EKOLOGICKÉ NA TOM, že místo, aby se například ovoce dováželo maximálně několik desítek
kilometrů, dováží se PŘES PŮL EVROPY.
Vždyť, být zemědělcem je jedno z nejnáročnějších povolání, troufám si tvrdit, že během období
žní je zemědělec jedním z vůbec nejvytíženějším povoláním. Zemědělec není ovšem jen povolání
náročné, ale bohužel i nevděčné. A místo, abychom jim jejich práci ulehčili, někteří jim neustále
hází klacky pod nohy- zákaz klecových chovů- u nás zakázáno, jinde běžné praxe. Neustále
zakazování různých chemických přípravků, které pomáhájí proti škůdcům a chorobám- v EU
zakázáno, ale v zemích odkud se dováží některé ovoce či zelenina JE POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO
PŘÍPRAVKŮ BĚŽNÁ PRAXE. Poděkoval někdo zemědělcům? Měli bychom to napravit...
Z komentáře paní europoslankyně také vyplývá, že kampaň Antibabiš je stále aktuální, a někomu
zřejmě ušlo, že už je několik měsíců po volbách...
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