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Komunistický svaz 
mládeže se na řadě 
míst republiky podílí 
na aktivitách v souvis-
losti s Mezinárodním 
dnem žen. 
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K účasti na p řipravovaných akcích se 
můžete p ř ih lás i t  na e-mai lu : 
ksm@ksm.cz, telefonních číslech: 
721985447, 602151711, nebo na adre-
se: KSM, Politických v ězňů 9, 11121 
Praha, kde získáte i bližší informace! 

 

O víkendu 1. a 2. dubna hosti olo-
moucký klub KSM v Uničově setkání 
moravských klubů KSM 

Setkání v Uni čově 
    

V sobotu 4. března se v pražském 
Kongresovém centru uskuteční celo-
republikové shromáždění Komunistic-
ké strany Čech a Moravy. Členové a 
sympatizanti KSM se mohou k účasti 
přihlásit na centrálním kontaktu KSM. 

Předvolební shromážd ění 
KSČM    

V sobotu 25. března se v Ostravě koná 
beseda mladých komunistů o tzv. 
„modelech socialismu“ 

Diskuse  
o „modelech socialismu“ 

    

Mezinárodní den žen 
    

Mezinárodní den proti válce     

19. března se v 
Praze uskuteční 
protiválečná de-
monstrace v rám-
ci Mezinárodního 
dne proti válce a 
okupaci, podpo-
rovaná KSM. 

 

KSM se jako každý rok zúčastní na 
mnoha místech shromáždění při pří-
ležitosti výročí fašistické okupace 
Československa 15. března 1939. 

Výročí okupace 
    

KULTURA     23 

Ve filmu můžete bojovat 
s různými nešvary nebo za spo-
lečenské kauzy. Americký filmař 
Morgan Spurlock si 
v dokumentárním filmu Super 
Size Me, který byl letos nomino-
ván dokonce na Oscara, vybral 
skutečně vykutálený problém - 
epidemii obezity. Ta postihla 
v posledních letech především 
Ameriku a příčiny lze hledat 
hlavně u přežírání v laciných 

provozovnách nezdravého rych-
lého občerstvení. 

Ve filmu nazvaném podle 
anglického výrazu pro XXL me-
nu u McDonalda zazní alarmující 
číslo, že 60 procent Američanů 
trpí nadváhou či přímo obezitou. 
Zároveň se tu s nadsázkou pra-
ví, že hranolky jsou nejvíce kon-
zumovanou "zeleninou" v USA. 

Spurlockův přístup je skuteč-
ně vtipný, investigativní 

i aktivistický. Sám si předepíše 
přísnou McDonaldovu dietu a po 
dobu třiceti dnů se stravuje pou-
ze v takzvaném mekáči. Vystaví 
sám sebe i své zdraví extrémní 
zkoušce, aby zjistil, co 
s člověkem dělají laciné hambur-
gery a nesmyslně velké XXL 
porce provozoven McDonalda. 
Jeho zkouška je docela povede-
ná show, která ukazuje, jak vy-
padá fastfoodové obžerství. 

Během třiceti dnů si Spur-
lock téměř zhuntuje játra, přibere 
přes dvanáct kilo - a o hladině 
cholesterolu v jeho krvi je lépe 
ani nemluvit. Rapidně se zhorší 
i jeho fyzická a psychická kondi-
ce. Jeho žena dokonce prozradí, 
že se mu méně prokrvuje penis 
a že to už v posteli není jako dřív 
- ona musí být pořád nahoře. 
Film je na pohled milý, vtipný 
i pikantní. Přesto ve druhém plá-
nu sledujeme svědectví 
o rozmazlené konzumní společ-
nosti, která je posedlá jídlem a 
laciným obžerstvím, stejně jako 
vitamíny a odborníky na výživu.  

Na jedné straně stojí skoro 
"zákeřná" potravinářská lobby a 
masívní reklama, na straně dru-
hé oběti: nenažraní (a hloupí) 
strávníci, kteří nemají dobré in-
formace ani kvalitní školní jídelní 
programy. Mají bohužel jen vel-
kou chuť k jídlu a po letech si 
třeba musí nechat operativně 
odstranit vrstvu podkožního tu-
ku. V našich podmínkách může 
takový film vypadat absurdně 
i nespravedlivě, pokud nejste 
zrovna vegan.  

Přesto je Super Size 
Me v podstatně skvělým 
i zábavným zdravotnickým fil-
mem, který by se měl promítat 
na školách v rámci prevence: 
"Rychlé občerstvení je skutečně 
škodlivé a nejezte je častěji než 
jednou měsíčně." Věřila by tomu 
česká děcka?  

převzato z www.novinky.cz 

SUPER SIZE ME! 
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Bylo to necelý týden před 
Vánocemi, když jsem jako ob-
vykle na poslední chvíli sháněl 
nějaký ten dárek pro své nejbliž-
ší. Stavěl jsem se v univerzitním 
knihkupectví v Celetné ulici, 
abych se porozhlédnul po zdej-
ším obsáhlém výběru nejrůzněj-
ších zajímavých literárních děl. 
Na širokém stole 
s naskládanými knihami, pře-
devším historického 
zaměření, mne 
opticky zaujala 
dost tlustá kniha 
se zajímavou 
vazbou. Copak to 
je za dílko? Nové 
dějiny Kuby. 

 První pocity byl 
smíšené. Moc jsem se 
chtěl  něco bližšího 
dozvědět o zemi, kterou 
tolik proslavila revoluce 
z jejíhož ohně vzešla tako-
vá legenda jako Che Gue-
vara. Na druhou stranu jsem 
měl k obsahu knihy značné 
předsudky. Vždyť jí napsal 
nějaký Angličan Richard Gott, 
říkal jsem si. Ze zkušenosti vím, 
že jen málo objektivního materi-
álu se u nás objeví o zemích 
majících něco společného s ko-
munismem. Nerad bych dal za 
protikubánskou agitku 349 Kč. 
Začítám se do krátkého úvodní-
ku na zajímavém obalu knihy. 
„Autor byl na Kubě poprvé 
v roce 1964 a od té doby mno-
hokrát posílal z ostrova reportá-
že.“ To je pro mne záruka jistého 
objektivního pohledu na Kubu. 
Člověk který tam působil přece 
musí vědět o čem mluví. Knížku 
jsem si koupil a nadělil sám so-
bě pod stromeček. Za měsíc po 
rozbalení tohoto očekávaného 
dárku, jsem dočetl poslední ka-
pitolu, zcela nadšen pestrou his-
torií Kuby. Co říct? Je to prostě 
skvělé, čtivé a citlivé historické 
dílo, podávající objektivní a ne-

zaujatý pohled na kompletní ku-
bánské dějiny. 

O Knize: 
Kniha poprvé vyšla 

v nakladatelství Yale University 
Press, v Londýně roku 
2004. Do češtiny jí 
přeložil o rok 
později 

Ji-
ří 

Kunc a 
vyda-

lo nakladatelství 
BB/art. Má 460 stran a obrázko-
vou přílohu.  

Dílo je rozděleno do několika 
částí od roku 1511, kdy byla Ku-
ba kolonizována Španělskem 
přes období otroctví, válek za 
nezávislost a okupace USA, Ku-
bánskou republiku až po Fidelo-
vu revoluci a současnost 
(nejrozsáhlejší část). A obsahuje 
přílohy, včetně znění Plattova 
dodatku a výňatků z Helmsova-
Burtonova zákona, ztěžující již 

tak dost tvrdou blokádu Kuby ze 
strany USA. 

John Lee Anderson napsal: 
„Nové dějiny Kuby od Richarda 
Gotta je, prostě řečeno, skvělá 
kniha. Je zároveň velmi čtivá, 
bez předsudků i součastná, a 
přesto epická ve svém rozpětí, 
představuje zásadní dílo. Jen 
málo moderních knih o dějinách 

je psáno s tak pozoruhodným 
odborným přístupem, empatií 
a poctivostí, jaké tady autor 
předvádí. Kdokoliv touží 
porozumět dnešní Kubě, 
nepotřebuje hledat jinde 
než v této knize.“ 
Tato slova můžu jen 
potvrdit, je to skutečně 
tak. Vlivem našich 
medií ve mne přebý-
valy stále ještě ja-
kési pochybnosti o 
příznivém vlivu 
dlouhé vlády 
Fidela Castra. 
Po přečtení 
této knihy 
jsem však 
dokonale 
pochopil 
historic-
ké, kul-

turní a poli-
tické pocity této 

úžasné revoluční země, 
která si dobrovolně zvolila trnitou 
ale velmi humánní, morální a 
lidskou cestu politického vývoje, 
na dohled od impéria, jehož neo-
podstatnitelnému nátlaku úspěš-
ně čelí více než čtyři desetiletí. 

Pokud chceme dosáhnout 
objektivního pohledu, nesmíme 
se nikdy omezovat na jed-
nostranné informace. Aby jsme 
porozuměli, musíme se toho 
nejprve mnoho dozvědět. Prostě 
a jasně učit se, učit se, učit se 
(Ale to už kdysi někdo říkal, 
ne? ;-)) 

Jarda 

NOVÉ DĚJINY KUBY OD RICHARDA GOTTA 

ZE ŽIVOTA ORGANIZACE     3 

DOPIS KSM MINISTERSTVU VNITRA 
Obracím se na Vás ve věci 

Komunistického svazu mládeže 
(KSM) a upozornění a výzvy, 
aby upustil od údajné nedovole-
né činnosti, kterou od Minister-
stva vnitra obdržel. 

Tento krok Ministerstva vnit-
ra vyvolal zásadní nesouhlas 
velké části společnosti. Petici na 
podporu KSM podepsaly tisíce 
občanů České republiky. Proti 
postupu Ministerstva vnitra pro-
testovaly například i organizace 
bývalých protifašistických bojov-
níků a partyzánů. Z iniciativy 
studentských aktivistů vznikla 
petice občanských sdružení ne-
souhlasících s kroky Minister-
stva vnitra proti KSM. Podporu 
KSM vyjádřilo několik českých 
politických stran. Z podnětu po-
slanců Komunistické strany 
Čech a Moravy byl postup Minis-
terstva vnitra proti KSM projed-
náván v Poslanecké sněmovně 
Parlamentu České republiky. 

Velký ohlas zaznamenala 
iniciativa Ministerstva vnitra v 
zahraničí. Svůj nesouhlas vyjád-
řily stovky mládežnických, stu-
dentských a odborových organi-
zací. Tisíce lidí adresovaly své 
rozhořčení Ministerstvu vnitra i 
zastupitelským úřadům České 
republiky v zahraničí, mimo jiné 
řada poslanců národních parla-
mentů, Evropského parlamentu, 
univerzitních profesorů, bývalých 
bojovníků proti fašismu i tako-
vých osobností jako je nositel 
Nobelovy ceny za literaturu Da-
rio Fo. Před zastupitelskými úřa-
dy České republiky v řadě ze-
mích se uskutečnily protestní 
demonstrace. Světová federace 
demokratické mládeže, meziná-
rodní organizace mládeže se 
statutem poradce Organizace 
spojených národů, vyhlásila 27. 
únor 2006 „Mezinárodním dnem 
solidarity s KSM“.  

Tato vlna nesouhlasu dává 
postoj Ministerstva vnitra ke 

KSM mimo jiné do politických 
souvislosti se současnou antiko-
munistickou kampaní, útoky na 
Komunistickou stranu Čech a 
Moravy a volbami, které se vle-
tošním roce uskuteční. Je pou-
kazováno na to, že zpochybňo-
vání charakteru občanského 
sdružení se týká pouze KSM a 
ne jiných mládežnických organi-
zací blízkých politickým stranám, 
které působí v České republice, 
jako jsou Mladí konzervativci, 
Mladí sociální demokraté, Mladí 
křesťanští demokraté. Vzrůstá 
podezření, že kritika marxismu 
resp. marxismu-leninismu, která 
je obsažena v upozornění a vý-
zvě adresované Ministerstvem 
vnitra KSM, je snahou o krimina-
lizaci těchto postojů a tím i celé-
ho komunistického hnutí, které z 
nich vychází. Je varováno před 
fašizací české společnosti. 

KSM konstatuje, že jeho čin-
nost probíhala a probíhá zcela v 
souladu se zákonem. Svou čin-
nost přitom KSM odvíjí od Sta-
nov KSM, které jsou hlavním 
dokumentem KSM, a které byly 
schváleny Ministerstvem vnitra. 

Ve vztahu k upozornění Mi-
nisterstva vnitra KSM zcela jed-
noznačně odmítá argumentaci 
uvedenou ve skutkových zjiště-
ních, pokud poukazuje na pro-
klamace, prezentované v měsíč-
níku KSM Mladá pravda. Nejde 
o oficiální dokumenty a stanovis-
ka KSM jako občanského sdru-
žení, nýbrž o realizaci základ-
ních ústavních práv a svobod, 
konkrétně svobody projevu a 
práva na informace ve smyslu čl. 
17 Listiny základních práv a svo-
bod, ať již jde o formu redakč-
ních článků či článků konkrét-
ních autorů. Tyto projevy nelze 
ztotožňovat s činností KSM jako 
sdružení.  

KSM zcela jednoznačně od-
mítá, že jeho činnost je realizací 
práva občanů na sdružování v 

politických stranách a politických 
hnutích. KSM ani programově 
ani fakticky nenaplňuje definici 
výkonu tohoto práva, uvedenou 
v § 1 odst. 1 zákona č. 424/1991 
Sb. o sdružování v politických 
stranách a v politických hnutích 
ve znění novel, tj. zejména se 
neúčastní na vytváření zákono-
dárných sborů a orgánů vyšších 
územních samosprávných celků 
a orgánů místní správy samo-
správy. Naopak, KSM otevřeně 
deklaruje své sympatie kpolitické 
straně Komunistická strana 
Čech a Moravy.  

Závěr Ministerstva vnitra, že 
KSM je sdružením, jehož cílem 
je jinak porušovat ústavu a záko-
ny a dosahovat svých cílů způ-
soby, které jsou v rozporu s 
ústavou a zákony (§4 odst. 1, 
písm. a), b) zákona č. 83/1990 
Sb. o sdružování občanů) KSM 
hodnotí jako nepodložený a úče-
lový. Ministerstvo vnitra argu-
mentuje pouze skutečností, že 
na webové stránce KSM jsou 
citována díla Marxe, Engelse a 
Lenina, která patří k zásadním 
dokumentům mezinárodního 
komunistického hnutí. Minister-
stvo vnitra opomíjí, že v žádném 
z dokumentů KSM není hlásána 
zášť k jakékoli skupině obyvatel-
stva, není za cíl KSM určeno 
jakékoliv popírání nebo omezo-
vání osobních, politických, nebo 
jiných práv občanů pro jejich 
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národnost, pohlaví, rasu, původ, 
politické nebo jiné smyšlení, ná-
boženské vyznání a sociální po-
stavení, rozněcovat nenávist a 
nesnášenlivost z těchto důvodů, 
podporovat násilí, nebo jinak 
porušovat ústavu a zákony a v 
žádném případě nejsou vyvíjena 
jakákoli jednání, která by měla 
takové znaky. KSM zakládá 
svou činnost na demokratických 
principech, které ve své činnosti 
nikterak neporušuje. Tyto demo-
kratické principy má KSM také 
zakotveny ve svých stanovách. 
Ministerstvo vnitra nedokládá a 
ani doložit nemůže, že by došlo 

ke konkrétním jednáním, která 
by byla v rozporu s ust. § 4 zá-
kona č. 83/1990 Sb. o sdružová-
ní občanů. 

Zodpovědné orgány KSM 
projednaly námitky Ministerstva 
vnitra a neztotožnily se s nimi, 
ale přesto upřesnily znění doku-
mentů KSM, aby neumožňovaly 
Ministerstvem vnitra podsouvaný 
výklad; aktualizované znění do-
kumentů je přílohou. Dále kon-
statovaly, že KSM nehodlá ja-
kýmkoliv způsobem ustupovat 
od svých cílů, měnit zaměření 
své činnosti či charakter organi-
zace. 

KSM hodlá i nadále působit 
jako občanské sdružení, legálně, 
v rámci zákonů a mezinárodních 
smluv. I nadále chce býti organi-
zací, která zásadově hájí zájmy 
většiny mládeže – studentů, uč-
ňů, mladých pracujících a neza-
městnaných – a zároveň stojí na 
straně úsilí o revoluční překoná-
ní kapitalistického systému vyko-
řisťování a útlaku.  

S pozdravem 
 Milan KRAJČA, 

předseda Komunistického svazu 
mládeže 

Napadení Komunistického 
svazu mládeže Ministerstvem 
vnitra ČR, jež pohrozilo tomuto 
mládežnickému občanskému 
sdružení zrušením registrace, 
vyvolalo širokou protestní ode-
zvu v zahraničí. Není divu. Anti-
komunistické kampaně se stá-
tem v zádech ohrožují základní 
demokratická práva a svobody, 
jako je svoboda projevu a právo 
sdružovací.  

Na základě skutečnosti, že 
je v roce 2006 nutné hájit v ČR 
základní demokratická práva a 
svobody, sklízí český stát ostudu 
na mezinárodní úrovni, ale pře-
devším tento fakt obecně zvyšu-
je potřebu pozornosti a odporu 
vůči jakýmkoli takovým snahám. 
Potřebné je uvědomit si, že útok 
proti KSM je při jeho načasova-
nosti nikoli náhodné v předvo-
lebním období namířen zejména 
proti KSČM a vedle toho poten-
ciálně i proti jakýmkoli občan-
ským sdružením a iniciativám, 
které by se mohly státní moci a 
do ní proniklým a pronikajícím 

zájmovým skupinám ukazovat 
jako nepohodlné.  

Na obranu KSM se postavily 
tisíce jednotlivců a stovky orga-
nizací, politických stran, mládež-
nických sdružení a odborových 
organizací, které bombardují MV 
ČR protestními dopisy a e-maily, 
jsou pořádány demonstrace 
před zastupitelskými úřady ČR v 
řadě zemí, například v Turecku, 
Portugalsku, Španělsku, Rusku 
či Maďarsku. Své protestní sta-
noviska a výzvy  k zastavení 
útoku vůči KSM předaly napří-
klad Portugalská komunistická 
strana či Komunistická strana 
Řecka ale i řecký Synaspismos, 
celý klub Sjednocené evropské 
levice/Severské zelené levice 
(GUE/NGL) v Evropském parla-
mentu včetně všech europoslan-

ců za KSČM, množství poslanců 
nejrůznějších politických stran 
na národní a regionální úrovni. 
Světová federace demokratické 
mládeže sdružující organizace s 
celkem asi 70 miliony členy vy-
hlásila na 27.2. mezinárodní den 
solidarity s KSM, v jehož rámci 
byla předávána zastupitelským 
úřadům ČR v jednotlivých ze-
mích další protestní vyjádření. 
Podporu KSM vyjádřila i řada 
odborových organizací včetně 
Světové federace odborových 
svazů.  

V mnoha zemích jsou orga-
nizovány také petiční akce, z 
nichž je možné poukázat na dvě: 
řeckou a italskou. V řecké petici 
(http://4ksm.kke.gr/), jejíž text 
obsahově víceméně odpovídá 

 

Logo kampaně WFDY na podporu KSM 

ZA KSM SE POSTAVIL I NOSITEL  
NOBELOVY CENY 
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úroveň novodobého kapitalistic-
kého Československa, čím více 
stoupala nezaměstnanost, zlo-
činnost a objevovaly se další 
kapitalismu vlastní jevy, tím mé-
ně pozitivního shledávali noví 
mocipáni na předlistopadové 
éře, ne snad dokonalého, ale 
přesto socialistického Českoslo-
venska, na jehož Ústavu ve 
svém prvním volebním období 
Havel přísahal a zavázal se tak 
socialismus bránit. U jemu po-
dobných se stalo módním tren-
dem a nutností hanět předlisto-
padové poměry, aby tak zastřeli 
své vlastní chyby a obraceli po-
zornost do minulosti. 

V současných televizních 
pořadech je éra socialistického 
Československa vylíčena jako 
doba permanentního, komunis-
tickou stranou posvěceného te-
roru. Vítězný únor je pak popiso-
ván jako nezákonný státní pře-
vrat s použitím násilných pro-
středků včetně mocenského 
nátlaku Sovětského svazu. A 
pak následuje oblíbená fráze o 
frontě na pomeranče a banány. 
Nakonec se moderátor pořadu 
obrátí k divákům s obligátním 
sdělením: Buďme rádi, že to vše 
již je minulostí. Ale já kladu otáz-

ku. Není zde opravdu přání ot-
cem myšlenky? Přání, aby bylo 
socialistické Československo co 
nejhorší, co nejbídnější a nejzlo-
činnější, aby tak všechny sou-
časné nešvary působily dojmem 
jen kosmetických vad globalizo-
vaného kapitalismu? Myslím si a 
doufám, že většina lidí přece jen 
dosud paměť neztratila. Až tedy 
koncem zase budou v televizi 
různí bojovníci proti komunismu 
vykládat své nesmyslné teorie, 

jak se v únorovém puči zmocnili 
zlí komunisté vlády a čtyřicet let 
uzurpovali naši zem, pak věřím, 
že bude slyšet i hlas nás, komu-
nistů, neboť je naší povinností 
zastat se historické etapy, kterou 
tvořili naši předchůdci, z nichž 
řada prošla nacistickými žaláři i 
vězeními demokratické první 
republiky, a říci jednoznačně, že 
jakkoliv jsme nestvořili dokonalý 
řád, uvedli jsme prvně v historii v 
život systém, který nebyl zalo-
žen na nelidském vykořisťování 
člověka člověkem, umožnil všem 
lidem slušný život, dobré životní 
podmínky a stal se v novodobé 
historii našich národů dosud nej-
vyšším dosaženým stadiem spo-
lečenského vývoje. 

Považuji za nutné připome-
nout si letošní výročí Vítězného 
února skutečně důstojně bez 
jakýchkoliv emocí, tak jak příslu-
ší události takového významu, 
neboť podle zákonů dialektiky 
nás v následujícím období čekají 
nové úkoly a nové výzvy na ces-
tě k příští, lepší budoucnosti, 
která by již měla být prosta omy-
lů té historicky první formy socia-
lismu. 

Kateřina Bayerová 
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Vzhledem k tomu, že se při-
blížil konec února, lze celkem 
jasně vidět, že sdělovací pro-
středky, které jsou plně ve služ-
bách současného režimu, obrací 
svůj zájem k výročí Vítězného 
února 1948, aby posílily antiko-
munistickou hysterii, kterou se 
jim jeví za dobré vystupňovat 
především s ohledem na blížící 
se volby. Opět slyšíme v televizi 
či rozhlasu hovořit novodobou 
elitu, která nám tvrdí, že únoro-
vými událostmi začala jedna z 
nejtemnějších kapitol českoslo-
venských dějin. 

Tito lidé se nám nestydí 
předkládat své zoufale pochyb-
né teorie ani v době, kdy se již 
více než jistě ukázalo, že sou-
časný režim rozhodně není oním 
rájem na zemi, pravou demokra-
cií a svobodou v jejím nejvlast-
nějším smyslu, jak slibovali před 
nějakými patnácti lety, ale právě 
naopak. Dnes měl již každý 
možnost okusit slasti kapitalis-
mu, každý se mohl přesvědčit na 
vlastní kůži, že zaklínal-li se ně-
kdejší pan Havel různými sliby o 
tom, že v žádném případě ne-
klesne životní úroveň, ani nedo-

jde k eskalaci nezaměstnanosti 
a k dalším průvodním jevům ka-
pitalismu, pak lhal, ať již z ne-
znalosti, nebo, což je daleko 
horší a svědčí to o jeho zámě-
rech, úmyslně. Byl jedním z 
těch, kterým se hrou na falešnou 
notu, prohnanými prohlášeními o 
nutnosti odstranění chyb předlis-
topadového socialismu a bez-
podmínečném zachování jeho 
předností, podařilo zmást statisí-
ce občanů Československa a 

připravit jim trýznivou budouc-
nost ve světě globalizovaného 
kapitalismu. 

Již tehdy tito polistopadoví 
mravokárci záměrně ukazovali 
na komunisty, říkali o nich, že 
kalí vodu a straší národ. Posléze 
začali na celé socialistické obdo-
bí naší země kydat nejhorší špí-
nu, a to tím více, o co hůře se 
vedlo převážné většině společ-
nosti. Čím více klesala životní 

K VÝROČÍ ÚNORA 1948 

 

zhruba plná škola hladovějících 
dětí mohla každý den obědvat 
celých pět let ). 
Přitom za situaci, která nastala 
právě v nevíce postižených ob-
lastech, může právě takzvaná 
pomoc ekonomické koncepce 
západních zemí – např. 
v Somálsku  dodaná vyspělá 
technika našla své využití na 
polích, která  se přeměnila v ba-
vlníkové plantáže. Tudíž nezbyla 
již žádná půda, na které by bylo 
možno pěstovat potraviny Bylo 
třeba zaplatit půjčky, které se 
Somálsko na tuto techniku vza-

lo. Potraviny však Somálsko za-
darmo nedostalo, muselo za ně 
platit. Dokud byla úroda bavlny, 
byly peníze alespoň na potravi-
ny. Jakmile však přišlo sucho a  
neúroda, nebylo co vyvážet, ne-
byly ani peníze na potraviny. 
Somálsko se tak dostalo do situ-
ace, ve které je dnes. Podobná 
situace je i na trhu s cukrem, kdy 
tradiční producenti se díky exis-
tenci „preferenčních cen“ a pra-
covníků z jiných zemí, pracují-
cích za minimální plat, potýkají 
s výraznými problémy a zemím, 
kde je hospodářství na produkci 

cukru závislé, hrozí podobná 
situace.  
Není také žádným tajemstvím, 
že USA bylo naprosto jedno, že 
lidé v Iráku, po zahájení americ-
ké agrese, měli zásoby jen na 
několik týdnů, miliony nebyly 
schopny se připravit na tuto situ-
aci.  
PRYČ S CHUDOBOU A IMPE-
RIALISMEM! 
ZA MEZINÁRODNÍ SOLIDARI-
TU, SOCIÁLNÍ JISTOTY A 
ROVNÁ PRÁVÁ PRO VŠECH-
NY! 

Veronika Sýkorová 

petici italské, se mj. praví: „Tyto 
útoky a diskriminace mají ideolo-
gický i konkrétní cíl a mohou být 
pokládány pouze za součást 
všeobecné, nespravedlivé, anti-
demokratické a antikomunistické 
kampaně, která usiluje o omeze-
ní svobody vyjadřování a sdru-
žování obyvatel České republi-
ky...Pokus donutit Komunistický 
svaz mládeže ke změně svých 
ideologických principů pod bez-
prostřední hrozbou...je rovněž 
novým vážným útokem na Ko-
munistickou stranu Čech a Mo-
ravy, tedy na třetí nejsilnější par-
lamentní stranu a to právě krát-
ce před parlamentními volbami. 
Nové kroky české vlády jsou 
doplněním různých diskriminací 
a zákazů, s nimiž komunisté již 
mají co dočinění... Vyjadřujeme 
svoji solidaritu s Komunistickým 
svazem mládeže, ale také s ko-
munisty a pokrokovými lidmi v 
České republice, kteří se staví 
na odpor a brání základní demo-
kratické svobody. Požadujeme 
okamžité ukončení všech útoků 
a opatření proti Komunistickému 
svazu mládeže (KSM), aby byla 
zajištěna jeho činnost bez překá-
žek.“ Řeckou petici podepsal 
například místopředseda ÚV 
KSČM Václav Exner, předseda 

skupiny bývalých členů 1. česko-
slovenské partyzánské brigády 
Č. Smolka, významné množství 
univerzitních profesorů a peda-
gogů z řady zemí světa, studen-
ti, pracující, političtí a sociální 
aktivisté, odboráři ale například i 
zpěvák skupiny U2 Bono. 

Mezi prvními signatáři italské 
petice je impozantní výčet vý-
znamných osobností italského 
politického, uměleckého a spole-
čenského života. Na podporu 
KSM vystoupilo celé vedení 
Strany komunistické obrody, 
všichni její poslanci v národním 
parlamentu, senátoři a europo-
slanci. Uvést lze Fausta Berti-
nottiho, předsedu Rifondazione 
a Strany evropské levice, před-
stavitele italských Mladých ko-
munistů F. Maringia stejně jako 
představitele všech vnitrostranic-
kých proudů v Rifondazione, za 
skupinu Ernesto například C. 
Grassi a Fausto Sorini, vedle 
nichž připojili své podpisy před-
stavitelé všech tří trockistických 
proudů v Rifondazione. Pod peti-
ci se podepsali i 1. tajemník 
Strany italských komunistů 
(PdCI) Oliviero Diliberto a její 
poslanci, dále zakladatelé listu 
Manifesto jako Rossana 
Rossanda, představitelé Rete 

dei Comunisti, odborářští vůdci, 
novináři včetně z RAI-TV, po-
slanci národního parlamentu za 
Zelené M. Bulgarelli a Paolo 
Cento, množství univerzitních 
pedagogů, představitelů vědy a 
kultury, protiválečného a alter-
globalistického hnutí ale i kato-
ličtí kněží a teologové. Italskou 
petici podepsal kromě výše uve-
dených například i Pietro Ingrao, 
bývalý předseda italského parla-
mentu, Giuliana Sgrena, novi-
nářka listu Il Manifesto unesená 
před časem v Bagdádu, Giovan-
ni Pesce, známý partizánský 
velitel a hrdina protifašistického 
odboje, známý karikaturista Vau-
ro ale i nositel Nobelovy ceny za 
literaturu a kandidát na starostu 
Milána Dario Fo. 

Mohu tedy konstatovat, že 
Komunistický svaz mládeže je v 
tomto okamžiku nejen předsunu-
tou baštou antikapitalistického 
boje za práva neprivilegovaných 
a za pozitivní program socialis-
mu, ale přirozeně také obrannou 
linií zápasu za základní demo-
kratická práva a svobody. Po 
bok KSM se postavila silná fron-
ta politických a společenských 
sil. Kdo stojí za Ministerstvem 
vnitra ČR?  

Radim Gonda 
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Protestní akce v Lisabonu 

Plakát vylepovaný na podporu 
KSM ve Švédsku 



V rámci dne solidarity s bo-
jem KSM o právo na legální 
existenci v ČR, kterou vyhlásila 
WFDY na 27.2.2006 , proběhla 
ve světě řada demonstrací na 
podporu našeho hnutí. Jedna z 
demonstrací proběhla ve Vídni, 
na které zazněl před českým 
velvyslanectvím např. projev 
Otty Brücknera (z Komunistické 
Iniciativy). 

Projev Otty Brücknera na 
demonstraci Solidarity 27.února 
2006 ve Vídni: 

„Neoliberální hospodářský 
systém ruinující dnes velké části 
světa je vládnoucími rád před-
stavován jako bezalternativní. 
Podle jejich názoru snad není 
žádné alternativy? Neměli by-
chom tak spíše nazývat podle 
jejich propagandy alternativou 
válku, vykořisťování člověka a 
přírody, hlad, bídu a chudobu? 
Poté náhle vystoupí se svým 
plánem reformní síly sociální 
demokracie a odvrácených ko-
munistů a objasní nám, že by 
ona alternativa spočívala v mír-
ně lidštější tváři tohoto systému. 

Tato střídavá hra – bezalterna-
tivní a trochu reformovatelná 
funguje nejlépe, dokud vše zů-
stává, jak vše stojí a leží, při-
čemž profity a zisky magnátů 
mají skutečný hlas. 

Tím silněji likviduje imperia-
listický světový systém právě 
proto všechny ony síly, které 
říkají, že Imperialismus a válka, 
Kapitalismus a zpátečnické vy-
kořisťování patří dohromady, 
přičemž alternativa spočívá pou-
ze v pádu stávajícího řádu.  

Přesně o to jde v naší sou-
sední zemi, České republice. 
Jasné vyjádření, že je třeba 
svrhnout kapitalistický řád, se 
má stát Komunistickému svazu 
mládeže (KSM) osudným, toto 
vyjádření má odůvodnit jeho ile-
galizaci. 

Už Marx a Engels napsali ve 
svém Komunistickém manifestu, 
že Komunisté pohrdají zamlčo-
váním svých názorů a úmyslů. 
Otevřeně vysvětlují, že jejich cílů 
může být dosaženo pouze násil-
ným převratem všech dosavad-
ních společenských řádů. Nechť 

se vládnoucí třídy třesou před 
komunistickou revolucí. Proletáři 
nemají co ztratit krom svých 
okovů. Jejich cílem je dobýt 
svět.  

Proletáři všech zemí, spojte 
se!  

Podobně jako jsme téměř 
před rokem stanuli před turec-
kým velvyslanectvím a jako jsme 
protestovali za propuštění Sand-
ry Bakutz, stojíme dnes zde a 
požadujeme zastavení státních, 
ideologicky motivovaných repre-
sálií proti KSM. 

Tak, jako jsme protestovali 
proti zatčení prezidenta irské 
Dělnické strany, Seana Garlan-
da, tak jsme napadali Antikomu-
nistické rezoluce v Radě Evropy, 
tak jako jsme protestovali proti 
zadržení členů dánské Levicové 
socialistické strany kvůli jejich 
podpoře kolumbijských FARC, 
tak stojíme dnes zde před čes-
kým velvyslanectvím a protestu-
jeme proti hrozící ilegalizaci 
KSM. 

My jsme částí celosvětového 
hnutí solidarity, které se za KSM 
staví. My jsme částí celosvěto-
vého hnutí, které se staví proti 
každému pronásledování a dis-
kriminaci pokrokových a komu-
nistických organizací, proti baga-
telizování fašismu a proti krimi-
nalizaci komunistů, proti černým 
listinám proti tzv. boji proti tero-
rismu, který je veden státními 
teroristy USA. 

Tím, že vyjadřujeme naši 
solidaritu s KSM, zdůrazňujeme 
též: 

Že naše solidarita patří 
všem utlačovaným národům, 
bojovníkům proti okupaci a ob-
sazování svébytného území, 
osvobozeneckým hnutím, bojují-
cím dělníkům a všem politicky 
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DEMONSTRACE PROTI ILEGALIZACI KSM  
VE VÍDNI 
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Podvýživa, hlad,  nemoci a smrt. 
To jsou pojmy, které mají někteří 
lidé spojeno pouze se záběry 
nebohých dětí v Somálsku či 
jinde v rozvojovém světě. Na 
světě však hladem trpí podle 
údajů Organizace spojených 
národů pro výživu a zemědělství 
815 milionů lidí. Experti si mnou 
ruce, protože v roce 1996 to bylo 

840 milionů hladovějících. Avšak 
to zajisté není způsobeno eko-
nomickými reformami či pouze 
humanitární pomocí. Počet hla-
dovějících klesá také z mnohem 
jednoduššího důvodu – umírají. 
Zatímco odborníci v Římě a jiní 
„usilovně“ přemýšlejí, tak kaž-
dým dnem umírají jenom hlady 
statisíce. Tedy v konkrétních 

číslech každé 3 sekundy zemře 
jeden člověk hlady, každý rok 
zemře 15 milionů dětí! Na kon-
gresu ovšem chyběli zástupci 
nejbohatších zemí světa (zřejmě 
mají důležitější věci na práci, 
např. zajišťování výroby zbraní 
pro „humanitární“ války – přitom 
za cenu jediné raketové střely by 

 

KRUTÁ DAŇ BLAHOBYTU BOHATÝCH 

ných kruhů, stále zastávaly svůj 
lhostejný postoj, i když různí pře-
dáci muslimské komunity začali 
diskutovat o případu a zapojili se 
do příprav akcí. 

O problému lze uvažovat 
různými způsoby. Jedním z nich 
je vysvětlení, že imperialisté 
zcela ztratili iniciativu na Střed-
ním východě a mají potíže při 
rozvíjení nové politiky. Je mož-
né, že imperialisté, kteří jsou 
zaslepeni svou koloniální aro-
gancí, nejsou schopni posoudit 

hněv, jemuž mají čelit. Dále se 
snaží vyhrotit napětí, aby vytvo-
řili podporu světové veřejnosti k 
agresivnější politice vůči Íránu a 
Sýrii. 

Za těchto podmínek: 
- Vydávání a znovuvydávání 

těchto karikatur nemůže být 
ospravedlněno svobodou myšle-
ní. Tvůrci těchto karikatur by se 
měli neprodleně omluvit. 

- Reakce širokých mas v 
mnoha zemích sice obsahuje 
některé příznaky stupňování 

náboženských střetů a poškozo-
vání bratrství mezi lidmi, ale mě-
la by být posuzována jako projev 
hněvu proti imperialistickému 
nátlaku a barbarství. 

- Nabízí se významné příle-
žitosti k boji utlačovaných, spočí-
vající v tom, že některá islamis-
tická hnutí, jež se podílela na 
politice USA a dalších imperialis-
tických zemí, už nadále nedoká-
žou působit v rámci této politiky, 
neboť se masy muslimů začínají 
distancovat od imperialistického 
západu. 

- V Jižní Americe se zvedá 
levice. Imperialismus ztrácí 
schopnost držet se na Středním 
východě. Ačkoli se vývoj v obou 
oblastech značně liší, navzájem 
se podporují. Toto je další příle-
žitostí. 

- Místo čekání na odpověď 
na otázku, zda se hněv v mus-
limských společenstvích stane 
skutečným antiimperialistickým 
bojem, nebo poskytne adekvátní 
základ pro imperialistické provo-
kace, je důležité se soustředit na 
růst boje proti imperialismu a 
vyvinout úsilí tak, aby získal po-
krokový charakter. Nemělo by se 
zapomínat, že reakce jsou v 
dnešních podmínkách zcela ote-
vřeny provokacím a imperialistic-
kým manipulacím. 

Z prohlášení  
Komunistické strany Turecka 
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začala nová etapa Revoluce. 
Společně s důrazem na obranu 
země byl zahájen revoluční pro-
gram výroby energie a jejích 
úspor, byl schválen plán výstav-
by bytů, který má vyřešit velké 
potřeby obyvatel a započala re-
organizace automobilového par-
ku. Rovněž byl zahájen plán 
dlouhodobých investic, jenž má 
řešit důsledky sucha a využití 
vodních zařízení, zatím co mini-
mální mzda pracujících, penze a 
sociální služby se ve srovnání s 
rokem 2004 zdvojnásobily.  

Rodríguez upozornil, že po-
kračovala snaha po dosažení 
výborných služeb ve zdravotnic-
tví, a kromě početných progra-
mů a projektů „Ideové bitvy“ jsou 
uskutečňovány revoluční změny 
ve vzdělávání.  

Ministr ve své informaci cito-
val nedávná kriteria vydaná Eko-
nomickou komisí OSN pro Latin-
skou Ameriku (CEPAL), ohledně 
rychlého růstu kubánské ekono-
miky v roce 2005, podle nichž 
národ dosáhl skutečného uzná-
ní. Tato organizace zmiňovala 
rovněž dynamiku turistických 
služeb a stavebnictví a rovněž 
solidární pomoc poskytovanou 
jiným národům, jako Guatemala 
a Pakistán. Potvrdila, že tyto 
výsledky byly dosaženy nehledě 

na velké sucho a důsledky třech 
hurikánů, vysokých mezinárod-
ních cen pohonných hmot a defi-
citu v energetickém sektoru i 
zpřísnění ekonomické blokády 
Kuby ze strany USA.  

V poskytnutých údajích je 
vyzdvihnut růst nákladní i osobní 
dopravy, produkce niklu, oceli, 
cementu, barev a tlakových hrn-
ců, léků a potravin, jako např. 
drůbežího nebo vepřového ma-
sa. Díky hlubokým změnám v 
ekonomické politice země zvýši-
la svou možnost získat úvěry, 
zhodnotila kubánské peso o 7,4 
% v porovnání se směnitelným 
pesem a ve srovnání s ním moh-
la devalvovat dolar o osm pro-
cent. Turistický ruch se zvýšil o 
12 %, návštěvníků bylo více než 
2,3 miliony, příjmy stouply o 10 
% a snížily se náklady. V zahra-
ničním obchodu se zvýšil vývoz 
o 27,9 % a dovoz o 36 %, přede-
vším vinou zvýšení cen pohon-
ných hmot. Význačné je zvýšení 
příjmů pracujících z 354 pesos v 
roce 2003 na 398 na konci letoš-
ního roku, zatímco růst minimál-
ních mezd, penzí a sociálních 
služeb zvýhodnil více než pět 
milionů sto tisíc Kubánců. Ope-
race Milagro (Zázrak), která za-
čala v roce 2004 léčením ofta-
mologických problémů venezuel-

ských pacientů, byla rozšířena 
na další latinskoamerické a ka-
ribské národy. Do 16. minulého 
měsíce bylo uskutečněno 172 
306 operací, jejichž počet se v 
příštím roce ještě zvýší.  

Rodríguez ujistil, že mnoho z 
těchto úspěchů by nebylo mož-
no uskutečnit bez využití nápa-
dů, myšlenek a kritických názorů 
Presidenta Fidela Castra, v boji 
proti korupci, krádežím a ostat-
ním negativním jevům. Vyzdvihl, 
že pro svou národní bezpečnost, 
musí země zajistit ekonomickou 
nezranitelnost a podrthl potřebu 
zvýšení úspor jako základní pra-
men prostředků pro potřeby lidu. 
Revoluce má povinnost se brá-
nit, dokonce i proti svým vlast-
ním omylům, musí přijmout opat-
ření, jež jí pomohou odrazit ne-
bezpečí, která ji ohrožují. Pokud 
se týká boje proti krádežím a 
korupci, ministr vyzdvihl roli soci-
álních pracovníků a kubánské 
mládeže, v uskutečňování roz-
vojových plánů Revoluce. 

Pro rok 2006 se plánuje růst 
HDP o 10 %, díky konsolidaci 
ekonomiky a sociální sféry, ve 
srovnání s ponurým panorama-
tem Latinské Ameriky, která 
předpokládá zbrždění a růst mé-
ně než o 4 %, prohlásil Rodrígu-
ez.  

Karikaturová krize sílí. V 
mnoha zemích probíhají demon-
strace.Vyslanectví a konzuláty 
mnoha zemí byly vypáleny. Za-
tímco se šíří vztek vůči aroganci 
a drzosti imperialistů, ti hledají 
způsob, jak strhnout vývoj smě-
rem k útoku na Írán a Sýrii. Je 
nesmyslné pokládat karikatury, 
které zobrazily proroka muslimů 
jako teroristu, byly publikovány v 
dánských novinách a vyvolaly 
rozsáhlou reakci, za vyjádření v 

rámci svobody projevu. 
Ve skutečnosti je také vyso-

ce sporné, zda publikované 
kresby jsou karikaturami. Neob-
sahují žádnou pointu, ale spíše 
odrážejí tendence zatvrzele vní-
mat islám jako teroristické nábo-
ženství. Převládajícím jazykem 
karikatury je humor; tyto obrázky 
nemají s humorem nic společné-
ho. Také není možné hovořit o 
vědeckém vystoupení proti ná-
boženskému fanatismu. 

Jde tu o jasnou provokaci. 
Na Středním východě, většinou 
obydleném muslimskými komu-
nitami, kde panuje značné napě-
tí plynoucí z imperialistické oku-
pace a teroristické politiky Izrae-
le, nelze považovat za pouhou 
lehkomyslnost, když zatvrzelost 
v publikování karikatur pokračuje 
celé týdny. Vlády Dánska a dal-
ších evropských zemí, které se 
nestaraly o kritiku a reakci růz-

KARIKATUROVÁ KRIZE - KOMU TO SLOUŽÍ? 
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V reakci na výzvu Světové 
federace demokratické mládeže 
- svolal Comac, hnutí mládeže 
Belgické strany práce - dvě 
shromáždění, před ambasádou 
České republiky v Bruselu a 
před českým konsulátem v Liège 
v pondělí 27 února 2006 ve 
13h.Tato shromáždění měla za 
cíl podpořit KSM (Komunistický 
svaz mládeže České republiky – 
sesterská organizace Comacu).. 

V Bruselu, za skandování 
„svobodu vyjadřování, svobodu 
shromažďování, právo na odpor“ 
Wouter Van Damme, předseda 

Comacu, předal ambasádě více 
než 3000 podpisů na mezinárod-
ní petici na podporu KSM. Sdělil 
vedoucímu české mise, panu 
Michalu Strouhalovi, že podpisy 
pocházejí ze všech prostředí: 

spisovatelé, akademici, umělci, 
odboráři, ... 

Benjamin Pestieau, odpo-
vědný za studentské záležitosti v 
Comacu, měl před několika dny 

AKCE NA PODPORU BOJE KSM V BELGII 

 

pronásledovaným revolucioná-
řům.  

Ať žije internacionální solida-
rita!“ 

 Dále zde hovořil Hannes 
Fellner z Komunistické mládeže 
Rakouska, dle něhož se jasně 
prokázalo, že imperialismus bu-
de mít po případném pádu So-
větského Svazu agresivnější, 
dravější podobu. Celé národy 
pociťují na vlastní kůži touhu 
imperialistických velmocí po ne-
rostných surovinách a ožebračo-
vání zemí třetího světa. Imperia-
listické války jsou opět na den-
ním pořádku. Je zde dokonce i 
hrozba války nukleární. Samotná 
buržoazní demokracie a buržo-
azní právo jsou dle jeho slov 
krok po kroku demontová-
ny.Výdobytky dělnického hnutí 
jsou na různých místech ničeny 
či pomalu odbourávány. Ale děl-
nické a pokrokové síly se na-
štěstí opět spojují, což ovšem 
buržoazie cítí. Evropu proto opět 
začíná obcházet (dle jejích slov 
tak často používané) „strašidlo 
Komunismu“. Buržoazie začíná 
hlásat, že Komunismus byl pře-
ce daleko strašnější než 

„Poklidný fašismus“. Imperialis-
mus se proti těmto levicovým 
silám neštítí vést „Svatou křižác-
kou válku“, jejíž nejmladší obětí 
se má stát právě Komunistický 
svaz mládeže v České republi-
ce.  

Jak ovšem prohlásil, “my 
jsme dnes zde, abychom vyjádři-
li solidaritu s Komunistickým 
svazem mládeže v České repub-
lice. Jsme dnes zde, abychom 

zasadili ránu pošetilosti spočíva-
jící v silné vlně narůstajícího An-
tikomunismu. Stojíme dnes zde, 
abychom jednoznačně odmítli 
Antikomunistický hon na čaro-
dějnice!  

Ať žije internacionální solida-
rita!  

Mládeži budoucnost, bu-
doucnost Socialismu!“  

Petr Vinš 
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schůzku s vedoucím  české mi-
se, který prohlásil: «Shledáváte 
normálním aby byla legální orga-
nizace, která schvaluje revoluci 
a ideje Lenina?». Na toto Benja-
min odpověděl: «Případ, kdy 
svoboda vyjadřování a shromaž-
ďování jednotlivců i sdružení, 
platí jen pro organizace a jednot-
livce, kteří se nestaví proti zákla-
dům politického a ekonomického 
systému ve své zemi,  se nazý-
vá diktatura. Pokud volají po 
revoluci, odvolávají se na všech-
ny knihy hodné toho jména – na 
dílo více než 150 let stále aktuál-
ní, Manifest komunistické strany 
Karla Marxe a Bedřicha Engel-
se.» 

V Liège, Frank Venmans, 

člen Národního výboru Comacu, 
přednesl projev na obranu svo-
body vyjadřování a shromažďo-

vání a předal petici s podpisy 
konsulovi České republiky. 

-DET- 

Dne 27. února 2006 se usku-
tečnila velká demonstrace soli-
darity s bojem KSM organizova-
ná Mládeží Komunistické strany 
Turecka v Istanbulu.  

Protestující nesli transparen-
ty s nápisy „Ať žije KSM“, „Stop 
antikomunismu“ a „Ať žije solida-
rita“, „NE kriminalizaci Komunis-
tického svazu mládeže!“. 

Luk 
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V roce 2005 vzrostla kubán-
ská ekonomika o 11,8 %, tento 
rok je považovaný za jeden z 
nejúspěšnějších v revoluční his-
torii, prohlásil José Luis Rodrígu-
ez, ministr ekonomiky a plánová-
ní. Při zahájení šestého řádného 
období zasedání současné le-
gislativy kubánského Parlamen-
tu, za přítomnosti Prezidenta, 
Fidela Castra, Rodríguez vyzdvi-
hl, že toto je nejvyšší číslo růstu 
HDP v revoluční historii. Do 
růstu HDP je zahrnuta hodnota 
sociálních služeb, jež země po-
skytuje a které rovněž byly po-
skytnuty jiným národům světa. 

Kuba začíná urychleně pře-
konávat nedostatky vzniklé v tak 
zvaném „speciálním období“ a 
vytváří pevné předpoklady por 
rozvoj společnosti, ve které vlád-
ne spravedlnost a sociální soli-

darita, řekl ministr za přítomnosti 
523 poslanců Národního shro-
máždění lidové moci. Informo-

val, že vznikají reálná řešení 
problémů v zemi a zdůraznil, že 

SVĚTOVÁ FEDERACE DEMOKRATICKÉ  
MLÁDEŽE NOVĚ NA INTERNETU 

 

V ROCE 2005 VZROSTLA KUBÁNSKÁ  
EKONOMIKA O 12 PROCENT 

Během zasedání Koordinač-
ní rady Světové federace demo-
kratické mládeže (WFDY) v prv-
ní polovině února v maďarské 
Budapešti, kterého se za KSM 
účastnil jeho I. místopředseda 
Radim Gonda, byla spuštěna 
nová elektronická prezentace 
federace.  

Na webu ji můžete najít na 
internetové adrese: 

http://www.wfdy.org. 

Z jednání Koordinační rady  
Světové federace demokratické  

mládeže 
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• partneři se mohou vzájemně 
zastupovat v běžných záleži-
tostech  

• partneři mají vzájemnou vy-
živovací povinnost  

• partner dědí v I. dědické sku-
pině 

• společné posuzování partne-
rů pro účely zákona o státní 
sociální podpoře a zákona o 
životním minimu  

• partner se může účastnit na 
podnikání partnera, nesmí 
ovšem vznikat pracovně-
právní vztah  

• partner může odmítnout vý-
pověď, zvolit partnerovi ob-

hájce  

• partner může po dobu trvání 
partnerství užívat bytu v 
nájmu druhého partnera  

A co bohužel neumožňuje? 

• společné jmění partnerů  

• společné či zdvojené příjme-
ní  

• výjimku při žádosti o občan-
ství, povolení k trvalému po-
bytu a pracovní povolení u 
cizinců  

• hrazení péče poskytnuté 
lékařem partnerovi  

• vdovský / vdovecký důchod  

• výhody podle zákona o da-
ních z příjmu  

• odškodné při úmrtí partnera  

• automatický vznik společné-
ho nájmu bytu  

• osvojení (adopci) dětí 
Taková je tedy realita. Registro-
vané partnerství rozčeřuje hladi-
nu i mezi komunisty, neboť ani 
oni nejsou v hlasování jednotní. 
Teď jde ale skutečně o hodně. 
Vyzývám proto všechny, kteří 
mohou zapůsobit na svého po-
slance, zejména komunistického 
– pomozte nám k našim právům. 

Radek Grabovský 

Strana zelených byla dlou-
hou dobu zmítána vnitřními spo-
ry, které skončily v minulém ro-
ce, kdy byl novým předsedou 
této strany zvolen „politický ces-
tovatel“ Martin Bursík. Co vůbec 
tato strana občanům nabízí? Její 
program vlastně moc známý 
není, a je otázkou, podle čeho 
se oslovení respondenti rozho-
dují. Ale nejde jen o program! 
Strana se, bohužel, příliš nepro-
filuje ani jinými veřejně prospěš-
nými aktivitami. Není nikde sly-
šet, že by členové této strany 
protestovali proti znečišťování 
přírody, proti dovozu nelegálního 
odpadu a dalším skutečnostem, 
které českou veřejnost tak pálí. 
Místo toho brojí např. proti vý-
stavbě dálnic nebo dalších ja-
derných elektráren. Jimi nabíze-
né alternativy ovšem značně 
pokulhávají a tápají.  

Její pravicová a silně antiko-
munistická politika výrazně kon-
trastuje s orientací Zelených 
v západní Evropě. Zelení ve 
svém programu nezapřou své 

pravicové názory, ve kterých se 
kloubí názory KDU-ČSL 
s pohledem na svět dle ODS. 

Je paradoxní, že i když Zele-
ní komunisty odmítají, má ekolo-
gická část jejich programu, přes 
některé své zápory, i mnoho 
společných bodů s KSČM! Mezi 
ně lze rozhodně zařadit důraz, 
který KSČM klade na rozvoj a 
preferenci veřejné hromadné 
dopravy, zkvalitnění systému 
různých druhů slev jízdného, 
dále pak na budování ekologicky 
šetrných druhů, zejména rozvoj 
a zvýšení podílu kombinované 
dopravy a vnitrozemské vodní 
dopravy nebo pokračování v 
elektrifikaci železnic. Dále 
KSČM apeluje na budování pě-
ších zón a cyklistických stezek 
oddělených od automobilové 
dopravy, a dále pak na vypraco-
vání strategického plánu rozvoje 
všech druhů dopravy s důrazem 
na všestranné využití rozsáhlé 
železniční sítě. V oblasti energe-
tiky je to kladení důrazu na stra-
tegickou úlohu státu v odvětví 

energetiky se zaměřením na 
udržitelný rozvoj, efektivnost a 
moderní ekologicky šetrné tech-
nologie. KSČM jde však ještě 
dál, když např. v části volebního 
programu věnované energetice 
říká, že „přírodní zdroje patří 
celé společnosti“. Doly, energeti-
ka a vodní energetická soustava 
musí být v rukou státu. 

Je tak jasně patrné, že Stra-
na zelených není žádnou novou 
alternativou proti již zaběhlým 
parlamentním stranám! Neměla 
by být proto nastrčenou figurkou, 
která má pod pláštíkem ekolo-
gie, tématu patřícího levici, odlá-
kat jejich voliče a nahnat další 
hlasy pro pravici, která se poma-
lým zánikem US-DEU stává 
menšinovou politickou silou 
v ČR. 

Ludvík Šulda 

STRANA ZELENÝCH - NOVÁ ALTERNATIVA? 

Mezinárodní den solidarity 
boje KSM za legální existenci a 
působení, vyhlášený Světovou 
federací demokratické mládeže 
na 27. únor, byl dnem akcí také 
v Řecku. Svoji solidaritu s KSM 
demonstrovali před velvyslanec-
tvím České republiky v Athénách 
zástupci 35 studentských sdru-
žení. V Řecku se za KSM posta-
vila široká paleta organizací a 
stran.  

Vedle toho navštívila českou 
ambasádu také delegace Komu-

nistické strany Řecka, která pře-
dala tajemníkovi velvyslanectví 
Janu Husákovi prohlášení soli-
darity s KSM s 3024 podpisy 
sebranými od 11.2.2006 a dopi-
sy adresované velvyslanci ČR v 
Řecku, Ministerstvu vnitra ČR a 
poslaneckým klubům v Parla-
mentu České republiky.  

Dne 27. 2. 2006 rovněž po-
slal poslanec Evropského parla-
mentu D. Manolakou dopis před-
sedovi Evropského parlamentu 
se žádostí o přijetí 1. 3. 2006, 

kdy mu hodlal předat podpisy 
pod peticí na podporu KSM.  

Radim Gonda 
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KOMUNISTICKÉ STRANY EVROPY  
STOJÍ ZA KSM 

KSM PODPOŘILI TAKÉ V ŘECKU 

Komunistické a levicové strany, 
jež se setkaly v Lisabonu 3. 
března 2006, aby diskutovaly o 
aspektech situace v Evropě, na 
základě seznámení se s vývo-
jem týkajícím se hrozeb Minis-
terstva vnitra České republiky 
proti Komunistickému svazu 
mládeže této země, jež mohou 
vést k jeho zakázání jakožto po-
litické organizace mladých čes-
kých komunistů: 
- vehementně odsuzují antiko-
munistické diskriminace a provo-

kace prováděné českými úřady 
a odsuzují antikomunismus, je-
hož vyjádřením tyto akty jsou, 
jakožto útok proti demokracii 
samé v této zemi a v Evropě. 
- požadují od vlády a úřadů Čes-
ké republiky respekt k demokra-
cii, základním právům a svobo-
dám českých lidí a tudíž okamži-
té ukončení procesu politické a 
ideologické persekuce proti mla-
dým českým komunistům a je-
jich organizaci. 
- znovu potvrzují Komunistické-

mu svazu mládeže v České re-
publice a Komunistické straně 
Čech a Moravy svoji podporu a 
aktivní solidaritu v tomto boji 
proti antikomunistické persekuci 
a jejich boji za svobodu politické 
a ideologické volby české mlá-
deže a lidu.  
Portugalská komunistická stra-
na, AKEL (Kypr), Komunistická 
strana v Dánsku, Komunistická 
strana Dánska, Komunistická 
strana Finska, Francouzská ko-
munistická strana, Německá 
komunistická strana, Levicová 
strana.PDS(Německo), Komu-
nistická strana Británie, Komu-
nistická strana Řecka, Maďarská 
komunistická dělnická strana, 
Dělnická strana Irska, Komunis-
tická strana Irska, Komunistická 
strana Lucemburska, Komunis-
tická strana Norska´, Komunis-
tická strana Ruské federace, 
Komunistická strana Španělska, 
Sjednocená levice Španělska, 
Komunistická strana Katalánska, 
Komunistická strana Turecka, 
Strana práce (Turecko), Komu-
nistická strana Ukrajiny I. místopředseda KSM Radim Gonda na demonstraci před  

velvyslanectvím České republiky v Budapešti 
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NÁVŠTĚVA ŘECKÉ KNE V ČESKÉ REPUBLICE 

PROTI ANTIKOMUNISMU V ATHÉNÁCH 

Ve dnech 9. – 10. února se 
uskutečnila návštěva delegace 
Komunistické mládeže Řecka 
(KNE), konkrétně předsedy od-
dělení zahraničních styků s. Ky-
rilla Papastavrou a tajemníka 
ústředního výboru s. Themise 
Gionise. 

První část návštěvy proběhla 

v Praze, v budově ÚV KSČM, 
kde se jednak seznámili s prací 
KSM a jednak informovali zá-
stupce KSM o činnosti komunis-
tického mládežnického hnutí v 
Řecku. Zástupci KNE vyjádřili 
svoji podporu KSM, informovali 
o probíhajících demonstracích 
mladých komunistů v Řecku pro-

ti omezování práv občanských 
sdružení, o petičních akcích a 
dalších formách protestu proti 
politickému nátlaku. V odpolední 
diskuzi, které se zúčastnili členo-
vé KSM, KSČM a zástupci řec-
kých komunistů, žijících v České 
republice, se účastníci zajímali 

 

Předseda Komunistického 
svazu mládeže Milan Krajča vy-
stoupil vedle generální tajemnice 
Komunistické strany Řecka 
(KKE) na demonstraci několika 
desítek tisíc athénských komu-
nistů a komunistek proti součas-
nému celoevropskému antiko-
munistickému tažení.  

Předseda KSM ve svém vy-
stoupení mimo jiné připomenul 
probíhající útok vlády České 
republiky proti komunistické mlá-
deži. Zároveň ocenil mezinárod-
ní solidaritu projevovanou KSM 
řeckými komunisty a především 
partnerskou organizací KSM v 
Řecku - Komunistickou mládeží 
Řecka (KNE).  

Tak jako každý rok oslavíme 
i letos 8. březen jako Mezinárod-
ní den žen. Snad stojí za zmínku 
připomenutí, jak tento celosvěto-
vě uznávaný svátek vznikl. 

V roce 1857 v USA v březnu 
stávkovaly ženy z textilních tová-
ren za zlepšení pracovních pod-
mínek. Další stávkou, spojenou 
s tímto svátkem byla stávka 
švadlen v New Yourku v roce 
1908. Ženy požadovaly zkrácení 
pracovní doby, lepší platy, hla-
sovací právo a ukončení za-
městnávání dětí. V květnu téhož 
roku, rozhodla Socialistická stra-
na USA, že Národní den žen 
připadne na poslední únorovou 
neděli. V té době ještě nebyl 
mezinárodním svátkem.  

O dva roky později navrhla 
Němka Clara Zetkinová na kon-
ferenci socialistických organizací 
v Kodani zavedení Mezinárodní-
ho dne žen jako připomínky de-
monstrací švadlen v USA. Pevný 
den ale tehdy stanoven nebyl. V 
roce 1911 se poprvé slavil MDŽ 
v Rakousku, Dánsku, Německu 
a Švýcarsku. Datum bylo stano-
veno na 19. března. Ženy s pod-
porou mužů požadovaly na roz-
sáhlých demonstracích volební 

právo a konec diskriminace v 
zaměstnání. Ruské ženy si MDŽ 
poprvé připomněly v roce 1913. 
V následujícím roce se po celém 
světě konaly v období kolem 8. 
března různé akce proti válce. V 
únoru 1917 v Petrohradě vyšly 
ženy do ulic pod heslem "chléb a 
mír". Týden poté byl ruský car 
donucen abdikovat a Prozatímní 
vláda schválila i volební právo 
žen. Demonstrace byla 23. úno-
ra , což připadá na 8. března 
kalendáře gregoriánského. Tím 
se MDŽ ustálil na 8. březnu.  

OSN oficiálně uznala MDŽ v 
roce 1975. V důsledku toho jej 
následně přijaly mnohé národní 
vlády, jež o jeho existenci nemě-
ly dříve tušení. Dnes si tento den 
připomínají státy západní Evro-
py, USA, Austrálie, v Rusku je 
dokonce dnem volna.  

Po listopadovém převratu je 
u nás význam MDŽ bagatelizo-
ván, snad je to i úrovní vzděla-
nosti některých nových mocipá-
nů, kteří se domnívali, že MDŽ 
je snad naším vynálezem a pro-
to je třeba jej vymazat 
z povědomí veřejnosti podobně 
jako vše dobré, co v této zemi 
komunisté v minulosti vykonali. 

Jsme svědky snahy nahradit 
MDŽ mladším svátkem – Svát-
kem matek. Úlohu žen ve spo-
lečnosti ale přece nelze omezit 
jen na roli matky – roditelky dětí. 
Mezinárodní den žen oslavuje 
ženu ve všech aspektech jejího 
života. Proto je dobré tento krás-
ný svátek každoročně slavit a 
ženám připomenout, jak hluboce 
si jich vážíme, jak jsou nám dra-
hé. 

Jaroslav Petržela 

Z DOMOVA    15 

Už to skoro vypadalo, že gayové 
a lesbičky budou moci žít skoro 
jako normální lidé. 16. prosince 
na své 51. schůzi Poslanecká 
sněmovna Parlamentu České 
republiky schválila výraznou pře-
vahou 86 : 54 hlasům poslanec-
ký návrh zákona o registrova-
ném partnerství osob téhož po-
hlaví. 
Deset let po předložení první 
legislativní předlohy tak konečně 

prošel tento již sedmý návrh zá-
kona dolní komorou českého 
parlamentu. Po několika málo 
týdnech pak zákon kupodivu 
prošel i druhou komorou, Sená-
tem. Zásadní a plný odpor proje-
vili pouze křesťanští demokraté. 
Ale bohužel nejen tam. Zákon 
narazil u prezidenta Klause, kte-
rý se pod něj odmítl pod vlivem 
konzervativního pohledu pode-
psat… Normu, která nikomu ne-

ublíží a může mnoha lidem po-
moci, tak čeká opětovné projed-
návání v Poslanecké sněmovně, 
kde musí získat nadpoloviční 
podporu.  
Co tento zákon lidem stejného 
pohlaví vlastně umožňuje? 

• partner se stává osobou blíz-
kou podle občanského záko-
na  

 

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN 

DEN D PRO REGISTROVANE PARTNERSTVÍ 
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kám, že jeho pevný postoj člově-
ka a komunisty v srpnových udá-
lostech byl pro mě vždy vzorem 
a inspirací.  

L. Svoboda je rovněž auto-
rem jak pamětí „Z Buzuluku do 
Prahy“ (Mladá fronta 1960 – vy-
dáno celkem devětkrát a jedná 
se o nejvíce vydávané válečné 
memoáry u nás). Je i autorem 
knihy „Cestami života“, jejichž I. 
díl byl při prvním vydání v roce 
1971 beznadějně rozebrán. II. 
díl obsahoval kontroverzní úda-
je,na které nebyl správný čas 
pro zveřejnění, a proto II. díl vy-
šel až roku 1992 v nakladatelství 
Orego. V Cestách života vystu-
puje jasně obraz L. Svobody, 
opravdového vlastence, který 
psal především o druhých.  

Po bouřlivém potlesku pro 
mladého historika, který se ne-
bál v dnešní době si zvolit právě 

L. Svobodu jako svou diplomo-
vou práci, se s dalšími konkrét-
ními údaji rozhovořili k tématu 
další soudruzi. Člen Městského 
výboru s. Aleš Kopka zmínil před 
rokem vzniklou společnost L. 
Svobody (kterou vede žena, 
„fronťačka“, Mája Dočkalová) a 
zdůraznil, že v ČR neexistuje 
jediný památník L. Svobody. 
Pomník má pouze na Slovensku 
ve Svidníku, kde si jeho památ-
ku připomněl i prezident Gašpa-
rovič. U nás sochu L. Svobody 
vlastní obecní úřad v Kroměříži, 
který ji chce dobře zpeněžit (holt 
vydělávat se musí), což brání její 
instalaci. Společnost chce také 
obnovit muzeum L Svobody a 
pořádá přednášky pro mladé, 
protože jak řekl prof. Hejl 
(účastník Slovenského národní-
ho povstání): „V pouští, která 
dnes na historické frontě panuje, 

je potřeba více takových histori-
ků, jako je Mgr. Kupsa.“ 

Je totiž smutné, za situace, 
kdy je v mediích připomínáno 
výročí kdejaké hlouposti, to, že 
minulý rok, kdy uběhlo 110 let 
od narození L. Svobody, jaksi na 
připomenutí tohoto výročí místo 
nezbylo.  

Ne všichni ovšem zapomína-
jí, krom KSM i Kruh občanů vy-
hnaných z pohraničí a Vlaste-
necké sdružení antifašistů si 
připomenou jeden ze smutných 
milníků našich novodobých dějin 
– 15. března v 15.00 proběhne 
v Brně shromáždění v areálu 
Kounicových kolejí. Přijďte 
s námi podpořit vzpomínku na 
padlé české vlastence a hrdiny, 
jako byl Ludvík Svoboda. Čest 
jeho památce.  

David Pazdera 

AKTIVITY KSM K VÝRO ČÍ ÚNORA 
V předvečer výročí únoro-

vých událostí proběhl v Praze 
seminář, který byl zaměřen na 
význam Února 1948 pro součas-
nou mládež a také na roli Kle-
menta Gottwalda v nich. Hojná 
diskuse na akci pořádané spo-
lečně několika kluby Komunistic-
kého svazu mládeže a základ-
ních organizací Komunistické 
strany Čech a Moravy byla dopl-
něna promítáním snímku 
Gottwald - 1948.  

Před akcí proběhla vzpomín-
ka u hrobu Klementa Gottwalda 
a dalších významných členů Ko-
munistické strany Českosloven-
ska, který uspořádala  - stejně 
jako každý rok—Pražská rada 
Komunistické strany Čech a Mo-
ravy. Hojně navštívené vzpomín-
kové setkání bylo zakončeno 
zpěvem Internacionály. 

-PAL- 
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především o charakter řeckého 
komunistického hnutí, jeho pod-
poru mezi občany a mládeží a o 
způsob jejich práce. V KNE exis-
tuje zhruba 1350 základních or-
ganizací, které z části působí na 
vysokých školách (zhruba 400), 
dalších 350 na školách středních 
a základních a zbytek na praco-
vištích. Mimo jiné činnosti se 
snaží, aby se k mladé generaci 
dostaly objektivní informace o 
době socialismu, nejen v Řec-
ku,ale např. i v Československu.  

Druhá část návštěvy proběh-
la v Brně, v budově Městského 
výboru KSČM. Předseda MěV, 
s. Josef Kůta seznámil řecké 
soudruhy podrobně s činností 
KSČM v městě Brně a s jejími 
konkrétními výsledky, se sociální 
situací v městě Brně a s jejími 
problémy, spojenými především 

s likvidací průmyslu po roce 
1989 a nezaměstnaností, s pro-
gramem KSČM , který reflektuje 
tyto a další oblasti života společ-
nosti.  

KSM vyjadřuje tímto řecké 
delegaci díky za pomoc a pod-

poru, která je pro něj velmi nutná 
a ukazuje schopnost mládežnic-
kých organizací řešit zásadní 
problémy společně. 

Veronika Sýkorová 

V lednu tohoto roku začal 
kladenský KSM šířit leták nazva-
ný Rudá Akce! mezi proletářský-
mi vrstvami, především romské-
ho původu. V letáku se můžete 
dočíst o jednom útoku neonacis-
tů na skupinu mladých KOMU-
NISTŮ v Kladně a dále se do-
zvědět základní informace o 
tom, kdy a kde se kladenští nác-
kové schází. 

– tedy v jakou dobu a na 
jakém místě je zvýšené riziko 
jejich útoku. Leták vyzývá k 
obraně před neonacistickými 
násilníky a ke spolupráci s naší 
antinacistickou skupinou. Dále 
obsahuje několik základních po-
žadavků chudých, jako DŮ-
STOJNÉ BYDLENÍ, NÍZKÉ NÁ-
JEMNÉ, PRÁCI A ZA NÍ ODPO-
VÍDAJÍCÍ MZDU A PROLETÁŘ-
SKOU DEMOKRACII.  

Komsomolci rozdávali Ru-
dou Akci! především v romském 
ghettu U masokombinátu v 

městské části Kladno-
Kročehlavy. Obyvatelé místní 
ubytovny a mobilních buněk, 
které byli do této části města 
přemístěny v červenci minulého 
roku z jiné městské čtvrti - Vra-
pic, si ochotně brali naše letáky 
a sdělovali komsomolcům své 
vlastní zkušenosti s rasistickým 
násilím v ulicích, s asociálními 
úřady, nezájmem státu a vůbec 
se všemi neblahými důsledky 
restaurace kapitalistického zříze-
ní u nás, které uvrhlo mnoho lidí, 
zvláště cikánů, kteří byli díky 
socialistické moci zcivilizováni a 
stali se platnou součástí společ-
nosti, na samý okraj společnosti 
do bídných podmínek I. republi-
ky či kapitalismu 19. století. 
Mnoho lidí by asi rádo cikány 
vytlačilo mimo „slušnou“ většino-
vou společnost a donutilo je, aby 
snad začali opět kočovat! Proti 
tomu se však my rázně stavíme!  

Již zmíněné buňky obývají 

rodiny vystěhované z jiné kla-
denské ubytovny, která byla ur-
čena k likvidaci. O přestěhování 
buněk k masokombinátu bylo 
informováno v srpnovém čísle 
Mladé Pravdy. Kromě letáků náš 
Komsomol rozšiřoval také petici 
proti ilegalizaci KSM, kterou oby-
vatelé ubytovny U masokombi-
nátu podpořili svými podpisy. 
Mnoho z nich se rozčilovalo, jak 
je možné, že neonacisté bez-
trestně pochodují v ulicích a 
beztrestně napadají lidi, kteří 
potom někdy končí i v nemocni-
ci, zatímco KSM, který se staví 
za prosté lidi, bojuje za ně a ak-
tivně vystupuje proti zločinné 
podstatě světového imperialistic-
ko-kapitalistického řádu, jenž 
usiluje nahradit spravedlivým 
společenským zřízením pro ne-
majetné, je napaden Minister-
stvem vnitra ČR. Je to jen další 
důkaz skutečného třídního cha-

KLADENŠTÍ KOMSOMOLCI MEZI LIDMI 
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rakteru státní moci, jejíž orgány 
budou samozřejmě bránit svou 
vládnoucí kapitalistickou třídu, 
„posvátné“ soukromé vlastnictví 
a další privilegia této třídy proti 
všem a všemu, co by jen zdánli-
vě mohlo ohrozit status quo. Ně-
kteří z Romů, kteří poznali kon-
krétní pomoc od KSM, který jim 
pomáhal psát různé stížnosti a 
žádosti na Bytovou komisi 
Magistrátu města Kladna, tedy z 
vlastní zkušenosti se přesvědčili, 
že pro mladé bolševiky není boj 
za vykořisťované a utlačované 
prázdnou frází, byli obzvláště 
postupem ministerstva rozhořče-
ni. Sami obyvatelé ubytovny při-
cházeli se zajímavými podněty a 
návrhy. Myslím, že naše revo-
luční postoje ke společnosti a 
pohled na budoucnost mohou 
tito lidé zajímavě obohatit. Jeden 

přišel s myšlenkou, že by se 
komsomolci mohli s místními 
obyvateli pravidelně scházet a 
na těchto setkáních by si napří-
klad mohli nahlas předčítat Ru-
dou Akci!, sepisovat různé peti-
ce, například proti zdražování, 
vysokým nájmům a dalším zlořá-
dům, které většinu lidí trápí, tříbit 
naše názory, pohledy na bu-
doucnost a na prostředky boje, 
domlouvat společné akce a vzá-
jemně si vyměňovat zkušenosti, 
které máme se současným kapi-
talistickým marasmem, jenž se 
stal každodenní realitou moder-
ních proletářů. My, jakožto ko-
munisté-revolucionáři musíme 
především vycházet ze zkuše-
ností samotných proletářských a 
poloproletářských vrstev a uvě-
domit si, že na nás komunisty si 
udělají takový názor, který bude 

opět vycházet z jejich vlastních 
zkušeností s námi. Parlamentu 
se tito lidé vysmívají a pokud 
bude pro KSČM parlamentní 
činnost jediným prostředkem jak 
provést systémovou změnu (v 
jejich případě se už nedá mluvit 
o svržení zločinného sociálně-
ekonomického řádu), bude sa-
mozřejmě směšná i ona. Je na-
čase, aby se komunisté začali 
konečně i v praxi, ne jen v teorii, 
řídit Gottwaldovým heslem: Če-
lem k masám! Dost bylo pou-
hých schůzí či konferencí, které 
sice přijaly spoustu zajímavých 
závěrů, avšak k jejich plnění se 
málokdo odhodlal. Teď se již 
opravdu musí přejít od kaváren-
ských diskusí k činům!  

Gonzalo 

PLESÁNÍ V PŘEROVĚ 
V předvečer výročí Vítězné-

ho února jsme se vypravili za 
našimi již dobrými známými, 
soudruhy z Přerova. Hned po 
vstupu do Kulturního centra nás 
uvítali přerovští mladí komunisté 
v čele s předsedou přerovského 
klubu KSM Petrem Bulkem... 

Poté, co jsme se přivítali i s 
energickým tajemníkem Okres-
ního výboru s. Smejkalem, po-
slancem KSČM Laďou Mlčákem, 
jeho asistentem, Pepou Neklem 
a dalšími, jsme již rozložili in-
fostánek hned vedle toho uvíta-
cího se svatebními koláčky a 
slivovicí a rovněž jsme nemohli 
přehlédnout množství mladých 
lidí, kteří se starali o zázemí ce-
lého plesu levice. A mládím i 
celý večer začínal. Mladé dívky 
v rudých róbách předvedly vy-
stoupení na moderní muziku, 
ovšem nemenší úspěch měly i 
starší soudružky v kostýmech 
Španělek, které tančily na hudbu 

Latinské Ameriky.  
Pak již tradičně zazněla de-

chová hudba, ale byla doplněna 
také cimbálovou muzikou, ke 
které jsme se se soudruhy také 
rádi přesunuli. Musím po-
dotknout, že i mezi členy cimbá-
lového souboru byl poměrně 
slušný zájem o naše materiály, 
především Mladou Pravdu.  

Další vystoupení, ať již opět 

děvčat či břišní tanečnice zpest-
řily průběh akce. Nastal čas sba-
lit materiály a posedět v disku-
zích u sklenky se soudruhy či se 
vydat na taneční parket. Vždyť 
nejenom prací živ je člověk. 

Za komsomol také promluvi-
la s. Sýkorová a bouřlivý potlesk 
pro ni byla ta pravá (levá) tečka 
za moc příjemným večerem. 

David Pazdera 
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22. února hostil náš Městský 
výbor KSČM v Brně další schůzi 
Klubu českého pohraničí, jehož 
jsme členy. Tentokrát bylo se-
tkání spojeno se vzpomínkou na 
velkou osobnost českosloven-
ských dějin, soudruha Ludvíka 
Svobodu. Po úvodu a zprávě 
předsedy brněnské pobočky 
KČP s. Přerovského, který hovo-
řil např. o dalším lžipořadu čes-
ké televize o vrazích Mašínech, 
se již slova ujal mladý historik, 
Mgr. Robert Kupsa.  

Hned na začátku zdůraznil 
složitost analýzy tak významné 
osobnosti a pak se již pustil do 
bilancování života L. Svobody. 
Počal jeho účastí v 1. světové 
válce, kdy se jako člen českoslo-
venských legií zúčastnil i bitvy u 
Zborova a svou statečností si 
vydobyl nejen hodnosti, ale i 
uznání svých velitelů. 

V prvních 20 letech diktatury 
buržoazie v Československu 
působil samozřejmě v armádě, 
než přišla další milníky, nejenom 
jeho života – Mnichov a 15. bře-
zen 1939. Začal působit v odboji 
(Obrana národa) a poté, jako 
další vlastenci, absolvoval cestu 
přes Polsko do exilu v SSSR, 
kde byl našim lidem poskytnut 
kolektivní politický azyl. Po po-
depsání československo – so-
větské smlouvy (18. 7. 1941) se 
pustil do budování vojenské jed-
notky. A protože usiloval o reha-
bilitaci československé armády, 
věděl, že tato jednotka musí být 
skutečně akceschopná. Úkol 
nebyl jednoduchý, poněvadž 
jeho vojáci byli opravdu pestrou 
směsicí. Zde se Robert zastavil 
právě u širokého rozvrstvení 
budoucí, v Buzuluku tvořené 
jednotky. Byli v ní lidé různého 
politického názoru, veku i etnic-

kého původu (vždyť součástí 
byla i skupina německých antifa-
šistů či Volynští Češi, kteří re-
publiku znali jen z vyprávění). 
Byli zde komunisté i antikomu-
nisté. L. Svoboda však nikdy 
nepoužíval termín vojáci, pouze 
„mí spolubojovníci“, když mluvil 
o mužích, kterým velel jako tole-
rantní, ale zároveň důrazný dů-
stojník. Když poprvé s tisícovkou 
z nich vyrazil na frontu 
k Sokolovu zastavit ofenzivu 
pancéřových nacistických hord 
na Charkov, tak to mělo 
v mnohém větší politický nežli 
vojenský význam. Vždyť podob-
ných praporů byly na frontě tisí-
covky, ale pouze jeden z nich 
byla první jinonárodností jednot-
ka, bojující po boku Rudé armá-
dy. Tou byly právě Čechoslová-
ci, v jejichž řadách byl i padlý 
Otakar Jaroš, první cizinec, jenž 
získal titul Hrdina Sovětského 
svazu. Československá jednotka 
si v dalších osvobozovacích bo-

jích vydobyla prestiž a přes krva-
vé boje u Dukly vstoupila zase 
domů.  

Na Ludvíka Svobodu čekala 
i těžká zkouška v jeho osobním 
životě, kdy sice jeho manželka a 
dcera přežily okupaci v ilegalitě, 
ale jeho syn zahynul 
v Mauthausenu.  

Roku 1951, jak Robin zdů-
raznil, je L. Svoboda odejit do 
důchodu. Nezahálel ani tehdy a 
protože pocházel ze zemědělské 
rodiny, začal pracovat při zaklá-
dáni JZD. 

Roku 1952 je dokonce za-
tčen a z vykonstruovaných důvo-
dů 3  týdny vězněn. Byl propuš-
těn po intervenci svých sovět-
ských přátel. Poté vedl vojen-
skou akademii Klementa Got-
twalda, než odešel do důchodu 
po druhé v roce 1954. Roku 
1968 byl na návrh Svazu bojov-
níků za svobodu zvolen prezi-
dentem republiky a já podotý-
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