KOMUNIKAČNÍ MANUÁL NA DEMONSTRACI 11. 1. 2022
Během demonstrace proti pasivnímu přístupu vlády k jednání o Strategickém plánu Společné
zemědělské politiky na období let 2023 až 2027 s hlavními zástupci zemědělské veřejnosti se na vás
mohou obrátit s dotazy novináři nebo veřejnost. Chtěli bychom vás požádat, abyste s nimi komunikovali
a na jejich dotazy reagovali. Někteří mohou být rozladění ze záboru veřejného prostranství, prosíme
tedy o vstřícný přístup. Pokud to bude možné, odpovídejte klidně a použijte věcné argumenty. Naším
cílem je mimo jiné dostat veřejnost na svou stranu. Níže zasíláme otázky, které mohou zaznít, a tipy, jak
si s nimi případně poradit.
Proč protestujete? Čeho chcete dosáhnout?
- Vláda mění pravidla zemědělské politiky, která způsobí nerovné podmínky mezi zemědělci, a to jak
uvnitř ČR, tak proti konkurentům z jiných zemí.
- Vláda mění pravidla zemědělské politiky, které vyústí v diskriminaci některých forem podnikání a
povedou k ekonomické nestabilitě v zemědělství.
- Vláda mění podmínky hospodaření, které ohrozí dostupnost některých českých surovin a potravin pro
české konzumenty. Řada sektorů bude čelit poklesu/úpadku produkce (např. brambory, chmel, ovoce,
zelenina).
- Nová vláda chce měnit pravidla pro zemědělské hospodaření, ale s námi o tom nejedná. Bojíme se o
budoucnost. Jsme zoufalí. Je to poslední kapka.
Nebojte se vyprávět svůj příběh.
- Jsem zaměstnanec a nechci přijít o práci, kterou dělám celý život a mám ji rád. Jsem
akcionář/družstevník a nechci přijít o svůj podíl, nechci přijít o svůj majetek.
- Situace našeho podniku je kritická. Pěstujeme brambory/chmel/ovoce/zeleniny atd., chováme
prasata/drůbež/skot atd. Platí nám stejné ceny jako před deseti lety, ale vstupní náklady rostou.
Rostlinnou/živočišnou výrobu musíme dotovat ze svých peněz a proděláváme. Nemáme z čeho platit
zaměstnance, nemáme za co modernizovat, nemáme na vlastní obživu.
- NEŘÍKAT: Nevím. Poslal mě sem předseda. Chtěl jsem se podívat do Prahy.
Co budete dělat po demonstraci?
- Pojedu domů, ráno jdu do práce. Zaměstnanců ubývá a musíme zastat jejich práci.
- NEŘÍKAT: Prohlédnu si Prahu. Půjdu nakupovat.
Vyrábíte nekvalitní potraviny, že vám za ně nechtějí pořádně zaplatit?
- 75 procent českého maloobchodního trhu ovládá 11 obchodních řetězců. Nutí nás dodávat potraviny
pro celý region v objemech, kterých nejsme schopni dosáhnout. Proto s námi ani neuzavřou smlouvu.
- Obchodní řetězce nás nutí do nízkých cen. Když nesouhlasíme, nakoupí předotované potraviny ze
zahraničí, které převážely kamiony na dlouhé vzdálenosti.
- Obchodní řetězce vydělávají, ale my proděláváme.
- Naše potraviny jsou kvalitní a jsou levné.
Proč se tedy raději nevěnujete výnosnějšímu byznysu?
- Pěstování brambor/chmel/ovoce/zeleniny atd., chovu prasat/drůbeže/skotu atd. se věnuji celý život.
Chci dělat práci, která podle mě má smysl.

Patříte k agorbaronům? Co si myslíte o agrobaronech? Agrobaroni škodí českému zemědělství, ne?
- Kdo to je agrobaron? Můžete ho definovat?
- Větší zemědělské podniky dodávají na trh převážnou většinu potravin. Věnují se více činnostem
najednou, a jsou proto stabilní. Ukázalo se to jako výhoda v pandemii covidu-19. Větší podniky pomáhají
udržet zaměstnanost na venkově.

Hesla, která můžete využít
Živíme tuto zemi
Dnes jsme tady, zítra nemusíme
Příroda živí vás i nás
Žijeme zemědělstvím
Zemědělství je jen jedno
Obecná doporučení
- nevozit živá zvířata
Organizační informace
Demonstrace se koná v ulici nábř. Edvarda Beneše (konkrétně před číslem 4), zasahovat bude do
přilehlé ulice U Bruských kasáren. Po dobu demonstrace se zdržujte, prosím, v těchto ulicích, které
budou pro konání demonstrace uzavřeny pro dopravu. (Od 16:30, kdy začíná příprava.) Počítáme, že
lidé začnou přicházet někdy po 17 h, ne dříve.
Začátek demonstrace (programu) 17:30. Předpokládaný konec kolem 19:30.
Příjezd:
Nejlépe se dostanete na místo konání metrem na stanici Malostranská.
Pokud přijedete autobusy, můžeme doporučit parkování na Letné, kde je parkoviště pro autobusy a
odkud se dá pohodlně dojít na místo konání pěšky (cca 15 minut). V tamních garážích se dají parkovat i
osobní auta. Případně na záchytných parkovištích na okraji Prahy.
Průběh:
Je nutné, aby každá skupinka/autobus měla svého vedoucího skupiny, který bude označen reflexní
vestou (třeba z auta). Tento vedoucí bude styčnou osobou pro organizační komunikaci. Je potřeba, aby
tato osoba měla telefon s internetem a aplikaci Whats app (komunikace bude primárně psaná, protože
hovor bychom neslyšeli). Vytvoříme hromadný chat, přes který budeme sdělovat potřebné informace
(někomu je špatně, není slyšet apod.). Jméno a telefonní číslo této osoby zašlete Kateřině Tylšarové
(tel.: 770 124 116, tylsarova@zscr.cz), která má tuto komunikaci během akce na starost.
Bezpečnost:
Na celé akci spolupracujeme s Policií ČR. Na místě bude zajištěna sanitka. Žádáme všechny, aby dbali o
bezpečí své i ostatních. Prosíme o to, aby všichni měli na akci (a ideálně i v autobusech) nasazené
respirátory. Jde o mediální obraz demonstrace a účastníků. A jde také o to, abyste si do podniku
nezavlekli nákazu. Covidová pravidla pro shromáždění podle shromažďovacího práva nejsou stanovena.

Bylo by však dobré (pokud to bude možné), shlukovat se do skupinek o max. 20 osobách a dodržovat
alespoň nějaké rozestupy. Buďme k sobě ohleduplní a slušní.
Technické věci:
Na místě bude ozvučení, takže by všichni měli slyšet. K dispozici budou dvě mobilní toalety. Nebude se
poskytovat žádné občerstvení. Pořadatelé z řad ZSČR a AK budou označeni žlutými reflexními vestami.
Pro technické zajištění bude potřeba několik dobrovolníků, kteří se budou podílet na organizaci (tady
stůj a posílej lidi sem, zaběhni tam atd.). Prosíme, hlaste se taktéž kolegyni Tylšarové.

