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ZE ŽIVOTA ORGANIZACE
Omluva čtenářům

Vážení čtenáři Mladé pravdy,
omlouváme se Vám za zpoždění vydání březnového, dubnového a květnového čísla, které
bylo způsobeno snahami o represe vůči KSM.
Děkujeme Vám za pochopení.

Nové publikace KSM
Nejnovější publikace z dílny KSM se věnuje
60. výročí Vítězného února. Mapuje kořeny,
průběh a důsledky vítězství lidu nad reakcí.

Stránky o Vítězném únoru
U příležitosti 60. výročí vítězství československého pracujícího lidu jsme připravili nové internetové stránky, které naleznete na adrese
www.unor1948.ic.cz

Na stránkách naleznete obsáhlou galerii autentických snímků, články a další materiály o
událostech února 1948.

Komunistický svaz mládeže dále vydal nové
vydání základního díla komunistického hnutí –
Manifestu Komunistické strany.

Pochod Praha - Lidice
Zveme Vás na další ročník Komunistickým
svazem každoročně pořádaného pochodu.
Sraz v sobotu 14. června 2008 v 9.00 na konečné tramvaje 20, 26 Divoká Šárka.

Při příležitosti 90. výročí Velké říjnové socialistické revoluce vydává KSM brožurku, která
tuto historicky významnou událost připomíná.

Po 18 km dlouhém pochodu pietní akt
k smutnému výročí vyhlazení obce nacisty
v roce 1942.
Ne válce a imperialismu, ne radaru USA!
Ne fašismu a antikomunismu!
Proti zákazu KSM!
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všeho vyplývající nevyhnutelnost
přeměny kapitalistické společnosti v socialistickou.
Marxovo učení po jeho smrti
skvěle doplnil Bedřich Engels,
autor 2. a 3. dílu „Kapitálu“
(zemřel 1895), a Vladimír Iljič
Lenin, tvůrce leninismu a zakladatel prvního socialistického
státu, Svazu sovětských socialistických republik (zemřel 1924).
Zvláště po rozpadu světové
socialistické soustavy na počátku 90. let zesílil v komunistickém
hnutí proud revidující základy
marxistického učení zřeknutím
se leninismu. Lze však leninismus oddělit od marxismu, aniž
bychom se zříkali učení samotného Marxe?
J. V. Stalin uvedl v přednášce „O základech leninismu“, že
„leninismus je marxismus epochy imperialismu a proletářské
revoluce. Přesněji: leninismus je
teorie a taktika proletářské revoluce vůbec, teorie a taktika diktatury proletariátu zvláště.“ Lenin
aplikoval marxismus na podmínky dané vznikem imperialismu

jako nejvyššího stadia kapitalismu (stadia trvajícího dosud),
první světové imperialistické
války a budování socialistické
společnosti v první zemi na
světě, aniž by tím základy Marxovy teorie měnil. Lenina a leninismus dnes odmítají zejména ti
soudruzi, kteří se zříkají existence tříd a třídního boje a nutnosti
provedení socialistické revoluce
v době existence předpokladů
pro její úspěch. Přitom třídy a
třídní boj definoval už Marx,
nikoli až Lenin (a zdůrazňuji, že
definoval, nikoli vymyslel, tyto
skutečnosti totiž existovaly dávno před ním!). Kdo tedy odmítá
teorii třídního boje za účelem
toho, aby učinil komunistické
hnutí přijatelnější pro vládnoucí
třídu, a tvrdí, že se vrací k Marxovi od „znehodnocení provedeného Leninem“, staví se ve skutečnosti proti Marxovi a proti
samotným základům marxismu.
I když si to netroufá říci otevřeně, aby ve vlastním hnutí nepropadl. Je to v podstatě podobné,
jako když někteří soudruzi zavr-

hují určité otázky teorie vypracované Leninem, a netroufaje si na
útok na samotného Lenina,
uvádějí, že tyto poučky vymyslel
Stalin. Pravda je ovšem taková,
že Stalin pouze vysvětloval teorii
leninismu, opíral se o učení
Marxe, Engelse a Lenina a i
pokud se v praktické politice
dopustil třeba i vážných pochybení, podstatu a pravdivost učení a vědeckého světového názoru marxismu-leninismu nezměnil.
Ačkoli se Karel Marx narodil
už před 190 lety a zemřel již
před jedním a čtvrt stoletím,
vědecká teorie, jejíž základy
položil, zůstává stále platná a
ani přes prohranou bitvu první
světové socialistické soustavy
není poražena. To jen potvrzuje
neutichající zběsilá antikomunistická štvanice, která je tak stará
jako myšlenka socialismu sama.
Jak aktuální je „Manifest“ z roku
1848, začínající slovy, že
„Evropou obchází strašidlo –
strašidlo komunismu. Ke svaté
štvanici na toto strašidlo se spojily všecky mocnosti staré Evropy (…)“, nebo Leninova stať „Tři
zdroje a tři součásti marxismu“ z
roku 1913 pravící v úvodu, že
„Marxovo učení vyvolává v celém civilizovaném světě zavilé
nepřátelství a nenávist veškeré
buržoazní vědy (…)“!
Toto nepřátelství přináší
praktické výsledky: Ve čtvrtek
24. dubna 2008 obdržel Komunistický svaz mládeže, o. s.
rozsudek Městského soudu v
Praze, potvrzující rozhodnutí
Ministerstva vnitra o rozpuštění
uvedeného občanského sdružení z důvodu, že „KSM reflektuje
ve svém programu potřebu nahrazení soukromého vlastnictví
výrobních prostředků společenským vlastnictvím“.
Ještě věříte, že třídní boj v
současnosti neexistuje?!
Leopold Vejr
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PŘED 190 LETY SE NARODIL KAREL MARX
Před 190 lety, 5. května
1818, se narodil v pruském Trevíru Karel Marx. V literatuře
vydávané v ČSSR před rokem
1989 bývalo v souvislosti s jeho
osobou uváděno: „zakladatel
vědeckého komunismu, tvůrce
filozofie dialektiky a historického
materialismu, vědecké a politické ekonomiky a vůdce a učitel
mezinárodního
proletariátu“.
Novodobé publikace se spokojují s označováním Marxe za
„německého filozofa a sociálního
vědce“, ovšem ani antikomunisté
nepopírají, že se jednalo o jednoho z nejvýznamnějších filozofů a politiků historie.
Z dalších životopisných dat
Karla Marxe připomenu jen
stručně podle článku V. I. Lenina
„Karel Marx (stručný životopis a
výklad marxismu)“, že studoval
práva, ale především historii a
filozofii, působil jako redaktor v
Bonnu, Kolíně nad Rýnem a
Paříži, kde začal spolupracovat
s Bedřichem Engelsem a odkud
byl vypovězen jako nebezpečný
revolucionář. Poté žil v Bruselu.
V roce 1847 vstoupili Marx s
Engelsem do tajného Svazu
komunistů a v listopadu téhož
roku se zúčastnili jeho sjezdu v
Londýně. Z pověření sjezdu
vypracovali „Manifest komunistické strany“, který vyšel v únoru
1848. Marxovi bylo tehdy 29 a
Engelsovi 27 let.
V průběhu buržoazních revolucí let 1848 – 1849 pobýval
Marx v Belgii, Francii i Německu,
ale postupně byl odevšad vypovězen a uchýlil se do Londýna,
kde žil až do smrti.
V Londýně Marx dále tvořil, v
roce 1859 byla vydána jeho
kniha „Ke kritice politické ekonomie“ a roku 1867 první díl
„Kapitálu“. V roce 1864 stál u
zrodu I. internacionály, Mezinárodního dělnického sdružení, ve

kterém byly sdruženy socialistické skupiny různých, i nemarxistických směrů.
I přes Engelsovu finanční
podporu žil Marx s rodinou velmi
nuzně. Zemřel 14. března 1883
ve věku 65 let v Londýně a tam
je také pohřben.
O marxismu napsal jeho
nejúspěšnější aplikátor, V. I.
Lenin, že „marxismus je soustava Marxových názorů a jeho
učení. Marx dále propracoval a
geniálně dovršil tři hlavní ideové
proudy 19. století, náležející
třem nejpokročilejším zemím
lidstva: klasickou německou
filozofii, klasickou anglickou
politickou ekonomii a francouz-

ský socialismus ve spojení s
francouzským revolučním učením vůbec“. Protože tento článek není výkladem marxismu,
uvedu jen základní znaky Marxova učení: filozofický materialismus a materialistické pojetí
dějin, dialektika jako věda o
obecných zákonech pohybu
vnějšího světa i lidského myšlení, zákonitosti a taktika třídního
boje (viz „Manifest“: „Celá společnost se stále více štěpí na
dva velké nepřátelské tábory, na
dvě velké, přímo proti sobě stojící třídy: buržoazii a proletariát.“),
ekonomické učení s teorií hodnoty a nadhodnoty a z toho
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PROHLÁŠENÍ KSM
K ROZHODNUTÍ MĚSTSKÉHO SOUDU
Ve čtvrtek 24. dubna 2008
obdržel Komunistický svaz mládeže, o. s. rozsudek Městského
soudu v Praze, potvrzující rozhodnutí Ministerstva vnitra o rozpuštění uvedeného občanského
sdružení. Komunistický svaz
mládeže (KSM) považuje uvedené za skandální vyvrcholení protidemokratických a antikomunistických snah současné státní
moci, snažící se všemožně potlačovat své nejprincipiálnější
odpůrce z řad komunistů.
Oficiální důvod, který byl
nakonec užit pro obvinění, které
vedlo k rozpuštění organizace
mladých komunistů bylo tvrzení,
že KSM reflektuje ve svém programu potřebu nahrazení soukromého vlastnictví výrobních
prostředků společenským vlastnictvím. Tedy důvod pro rozpuštění komunistické mládeže bylo
přesvědčení mladých lidí o nutnosti budovat jinou společnost,
která již nebude založena na
kapitalistických principech. Útok
proti KSM je tak nepřijatelným
druhem politické a ideologické
manipulace, která útočí na komunisty, snaží se opět kriminalizovat komunistickou ideologii a
jakoukoliv společenskou aktivitu
požadující uskutečnění legitimních snah vykořisťovaných a
utlačovaných.
Tento krok Ministerstva vnitra vyvolal zásadní nesouhlas
velké části společnosti. Petici na
podporu KSM podepsaly tisíce
občanů České republiky. Proti
postupu Ministerstva vnitra protestovaly například i organizace
bývalých protifašistických bojovníků a partyzánů. Z iniciativy
studentských aktivistů vznikla
petice občanských sdružení nesouhlasících s kroky Ministerstva vnitra proti KSM. Podporu
KSM vyjádřilo několik českých

politických stran. Z podnětu poslanců Komunistické strany
Čech a Moravy (KSČM) byl postup Ministerstva vnitra proti
KSM projednáván v Poslanecké
sněmovně Parlamentu České
republiky.
Velký ohlas zaznamenalo
jednání Ministerstva vnitra v zahraničí. Svůj nesouhlas vyjádřily
stovky mládežnických, studentských a odborových organizací.
Tisíce lidí adresovaly své rozhořčení Ministerstvu vnitra i zastupitelským úřadům České republiky v zahraničí, mimo jiné
řada poslanců národních parlamentů, Evropského parlamentu,
univerzitních profesorů, známých umělců, bývalých bojovníků proti fašismu. Před zastupitelskými úřady České republiky v
řadě zemích se uskutečnily desítky protestních demonstrací.
Je třeba zdůraznit, že rozpuštění
organizace komunistické mládeže je jen vyvrcholením dlouhodobé antikomunistické kampaně
a je útokem na celé komunistické hnutí, a tedy i na KSČM, kterou se zatím neodvážila státní

moc napadnout přímo, a proto
tak činí nepřímo útokem na
KSM. O vztazích mezi KSČM,
která je dnes jednou z nejsilnějších politických stran v České
republice, a KSM svědčí i účast
předsedy KSČM Vojtěcha Filipa
na 7. sjezdu KSM a jeho slova,
ve kterých vyjádřil přání, aby
myšlenky KSM nacházely stále
větší odezvu mezi vrstevníky
členů KSM a aby „lidé, kteří prošli KSM, tvořili novou krev
KSČM“.
KSM vyzývá všechny demokratické síly, aby se postavily
proti zákazu KSM Ministerstvem
vnitra a proti antikomunistickým
a protidemokratickým snahám
současné státní moci. Zároveň
komunistická mládež ubezpečuje všechny své členy a stoupence, že navzdory zákazům a perzekucím neustupuje od svých
aktivit za zájmy většiny mladé
generace – obyčejných studentů, učňů, mladých pracujících a
nezaměstnaných – a za socialismus.
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KSM PODAL KASAČNÍ STÍŽNOST
Komunistický svaz mládeže,
o. s. podal v řádném termínu kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze, kterým bylo potvrzeno proti-

právní a skandální rozpuštění
občanského sdružení Komunistický svaz mládeže, o.s. Ministerstvem vnitra České republiky.
Ve stížnosti adresované

Nejvyššímu správnímu soudu
požádal zároveň o odkladný účinek rozhodnutí Městského soudu.

DESETITISÍCE LIDÍ OSLAVILY SVÁTEK PRÁCE
Po celé republice slavili pracující svátek práce. Nechyběli
ani členové KSM, podílející se
na aktivitách KSČM. Největší
mítink se uskutečnil v Praze.
Zhruba tři tisíce členů a sympatizantů KSČM přišlo 1. května
2008 v dopoledních hodinách na
pražské Výstaviště (dřívější Park
kultury a oddechu Julia Fučíka)
oslavit Svátek práce. Manifestaci
moderovala předsedkyně Pražské rady KSČM Marta Semelová. S hlavním projevem vystoupil předseda ÚV KSČM Vojtěch
Filip, za KSM a mladé členy
KSČM pak ss. Milan Krajča, Josef Gottwald, Daniel Rovný a
Ludvík Šulda.
Akci zaštítili svou účastí i
významní komunističtí umělci herečka a recitátorka Jiřina
Švorcová, zpěvák Statis Prusalis
a básník Karel Sýs. Dlouhá fronta se stála na podpisy nově vydané knihy člena KSČM armádního generála v. v. Miroslava
Vacka "Teď když máme, co
mnozí chtěli".

Na akci nechyběl ani stánek,
prapory, transparenty a propagační materiály Komunistického
svazu mládeže, přestože bylo s
platností od 24. dubna 2008
Městským soudem v Praze potvrzeno rozpuštění této organizace Ministerstvem vnitra ČR.
To vyvolávalo zběsilý hněv ně-

kolika přítomných antikomunistických štváčů a radostné povzbuzování mnoha soudružek a
soudruhů.
Na akci byly získány také
další podpisy na petici proti vojenské základně USA v ČR. Více
než 160.000 podpisů pod peticí
KSM tak dostalo další přídavek.

PIETNÍ AKT 9. KVĚTNA NA OLŠANECH
V pátek 9. května 2008 se členové KSM zúčastnili pietního aktu
na čestném pohřebišti rudoarmějců na pražských Olšanských
hřbitovech. Na shromáždění asi
300 lidí pořádaném Pražskou
radou KSČM promluvila před-

sedkyně Pražské rady KSČM s.
Marta Semelová a kandidátka
do Senátu Parlamentu ČR za
KSČM s. Dagmar Gušlbauerová.
Ta ve svém projevu připomněla
události druhé světové války a
rozhodující podíl Sovětského
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svazu a jeho Rudé armády na
porážce fašismu a ukončení druhé světové války. Dále upozornila na to, že fašisté znovu v celém světě zvedají hlavu.
Pietní akt byl ukončen zpěvem
Internacionály.

venského hlavního města Prahy,
které pokračovalo v bojích proti
čs. lidu, jenž 5. května zahájil
ozbrojené povstání.
9. května 1945 vojska tří
ukrajinských frontů v celém
pásmu útoku pokračovala v
pronásledování fašistů.
Od severu ku Praze postupovaly armády 1. ukrajinského
frontu, z jihu vojska 2. ukrajinského frontu a z východu 4.
ukrajinského frontu. V jeho sestavě bojoval i 1. československý armádní sbor v SSSR.
9. května 1945 byla podepsána v Berlíně za účasti maršála Žukova a zástupců armád
USA, Anglie a Francie bezpodmínečná kapitulace Německa. V
Praze v nejkrutější 9. květen
1945, pátý den Pražského povstání, v 04.00 hodin ráno vstoupila do Prahy sovětská vojska a
rozdrtila nepřátelská vojska.
Okupace hitlerovců zkrachovala
a hlavní město Československa
bylo osvobozeno a jeho obyvatelé byli zachráněni před záhubou.
Jako první dorazily do Prahy
od severozápadu ve 4 hodiny
ráno 63. a 62. gardová tanková
armáda 10. tankového sboru a
70. gardová brigáda samohybného dělostřelectva 4. gardové
tankové armády. Ze severu do
Prahy vstoupila 3. gardová tanková armáda.
V 5 hodin 45 minut vjela z
východní části do Prahy 69.
mechanizovaná brigáda a 50.
motocyklový pluk. Za tři hodiny
byly v Praze hlavní síly tankových sborů této armády. Jako
jeden z prvních postupoval Prahou tank číslo 23 poručíka Rudé
armády I. G. Gončarenka z 63.
tankové brigády plukovníka M.
G. Fomičeva. Tento tank gardového poručíka Gončarova byl
zasažen zákeřnou střelou a jeho
odvážný velitel v tanku 23 zahynul.
Na památku hrdinského činu

a ztráty života mladého gardového poručíka Rudé armády I. G.
Gončarenka byl jeho tank posmrtně postaven na podstavec v
místě, kde zahynul, v Praze 5 Smíchově. Po kontrarevolučním
převratu v roce 1989 byl tento
tank zneuctěn - byl natřen narůžovo a posléze zlikvidován. Pro
nás, válečné veterány a osvoboditele Prahy, je tento čin hanebný a trestuhodný.
Dne 9. května 1943 dorazila
vyčleněná speciální skupina 12
vojínů Rudé armády, mezi nimi i
vojín 1. československého armádního sboru v SSSR vojín
Petr Broch, v 9.45 hodin do
Prahy za účelem zajištění dvou
letišť - letiště Kbely a letiště v
Ruzyni. Jejich úkol byl těžký probít se v americkém voze
Dodge co nejrychlejším tempem
do Prahy. Dvanáct odvážných
bojovníků projelo celou řadou
ještě neosvobozených českých
měst, aniž by na sebe upoutávali
pozornost. Tajně se přehnali
ulicemi
Německého
Brodu,
Čáslavi, Českého Brodu a teprve v ulicích Prahy vyvěsili
československou vlajku, aby si
je pražští povstalci nespletli s
německými fašisty.
Úkol speciálního oddílu, o
němž píšeme poprvé po 60
letech, byl splněn beze zbytku:
obě letiště byla od té chvíle
schopna bezpečně přijímat letadla.
Po zajištění letiště v Kbelích
a odzbrojení německé ochrany,
která nám předala letiště bez
boje, z oddílu 12 vojáků šest
zůstalo na letišti v Kbelích a šest
odjelo zajistit letiště v Ruzyni. To
bylo zajištěno v 11.50 hodin.
Náš úkol byl splněn beze ztrát, a
tak jsme se objímali a líbali radostí z porážky fašistů.
Obyvatelé Prahy nás slavnostně vítali. Chodníky se brzy
plnily volajícími lidmi a skoro
každý měl květiny. Zasypávali
nám auto. Po 11 hodinách byla

Praha vyčištěna od fašistů.
Hřměním salv oznámila Moskva
celému světu toto historické
vítězství.
9. května 1945 vystoupil J. V
Stalina s projevem, v němž mimo jiné řekl: Nadešel velký den
vítězství nad Německem. Fašistické Německo, sražené na
kolena Rudou armádou a vojsky
našich spojenců, uznalo svoji
porážku a ohlásilo, že bezpodmínečně kapituluje. Od dnešního dne ráno 9. května 1945
německá vojska, plníce kapitulační akt, začala hromadně skládat zbraně a vzdávat se do zajetí našim vojskům. To již není cár
papíru. To je skutečná kapitulace německých ozbrojených sil.
Jedna skupina německých vojsk
v prostoru Československa se
sice dosud zdráhá splnit podmínky kapitulace, doufám však,
že se Rudé armádě podaří přivést ji k rozumu.
Toto vystoupení J. V. Stalina, o kterém jsme se dozvěděli,
nám udělalo velkou radost,
vždyť jsme bojovali Za vlast a za
Stalina . 140 tisíc sovětských
vojáků padlo v boji proti fašistům
na československé půdě. 380
tisíc vojáků Rudé armády v pražské operaci, včetně 40 tisíc
československých občanů, bylo
vyznamenáno zvláštní medailí
Za osvobození Prahy , zřízené
9. května 1945. Toto vyznamenání bylo uděleno i Petru Brochovi a poručíkovi Viktoru Dvojglazovovi - společně jsme osvobozovali letiště Kbely a ruzyňské
letiště. Rovněž nám bylo uděleno vyznamenání Za vítězství
nad Německem , a to osobně
maršálem SSSR I. S. Koněvem
dne 23. 7. 1945.
Zpracováno
dokladů.

dle

osobních

Generálmajor
Ing.
Petr
BROCH, plukovník Viktor DVOJGLAZO, váleční veteráni
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frontách.
Rozhodující vítězství Rudé
armády nad hitlerovským Německem připadlo právě 23.
února 1945 na její 27. výročí.
Boj pokračoval v postupu na
Berlín. A jako tomu bylo vždy
předtím, i tentokrát se slavnostní
den stal dnem uznání jejích
nových bojových úspěchů na
válečném poli.
28. února napsal maršál
USA Smuts ve svém telegramu
J. V. Stalinovi: Nechci vychvalovat úspěchy Rudé armády: do
dějin se zapsaly zářícím a nesmazatelným písmem. Mohu
pouze tlumočit maršálovi a Rudé
armádě náš hluboký obdiv a
vděčnost za to, co vykonali.
Jejich úloha v boji za osvobození světa od nacistického nebezpečí je velkolepá. V těsné spolupráci s dalšími národy mohou v
budoucnosti vykonat ještě více
pro věc míru na celém světě, pro
pokrok pokojnou cestou.
Téhož dne ministr války USA
Stimson poslal také telegram s
následujícím obsahem: Přeji
Vám ke Dni Rudé armády jménem ministra války USA všechno nejlepší a blahopřeji Vám k
velkolepému a vítěznému boji,
který Vaše armáda svádí v srdci
Německa. Každý krok na této
bojové cestě se vyznačoval
mistrovstvím Vašich vojevůdců,
chrabrostí Vašich vojáků a oběťmi, jež přinášel Váš statečný lid.
Žádné vítězství ještě nikdy nebylo tak zasloužené.
Také předseda italské vlády
Bonomi napsal: Italská vláda
vřele zdraví Rudou armádu,
oslavující výročí svého zrodu v
záři grandiózních vítězství, která
jednou provždy zhatí strašlivé
záměry nacismu a fašismu a
osvobodí svět od nebezpečí,
které představovaly.
Pouze W. Churchilla to netěšilo, spíše ho vítězství Rudé
armády znepokojovalo. Ve svém
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poselství F. Rooseveltovi dne 1.
dubna 1945 napsal: Není pochyb, že se ruské armády zmocní celého Rakouska a že vstoupí
do Vídně. Zmocní-li se rovněž
Berlína, mohly by si snad vytvořit přemrštěnou představu, že
sehrály rozhodující úlohu v našem společném vítězství; to by
mohlo v budoucnosti vést ke
značným těžkostem. Proto se
domnívám, že z politického
hlediska musíme v Německu
postupovat co nejdále na východ, a až se Berlín ocitne v
okruhu naší dosažitelnosti, musíme ho nutně dobýt. Tento
záměr však nebyl souzen tzv.
spojencům, aby se uskutečnil.
4. dubna 1943 Rudá armáda
osvobodila Bratislavu.
16. dubna 1945 Rudá armáda zahájila operaci dobytí Berlína.
25. dubna 1945 se vojska 1.
běloruského frontu a 1. ukrajinského frontu setkala s 1. americkou armádou na Labi v prostoru
města Torgav.
1. května nad budovou Reichstagu zavlál rudý prapor vítězství, který vynesli Jegorov a
Kantarija. Tento hrdinský čin
sdělil velitel 3. gardové armády
generál V. I. Kuzněcov vrchnímu
veliteli frontu. Georgij Konstantinovič Žukov okamžitě zvonil do
Moskvy a sdělil, že byl dobyt
Reichstag. Rovněž to osobně
sdělil J. V. Stalinovi.
1. května 1945 ve 4 hodiny
ráno G. K. Žukovovi telefonem
sděluje generál Čujkov: Ke mně
se dostavil náčelník generálního
štábu pozemních vojsk Německa generál Krebs a sdělil, že
Hitler spáchal sebevraždu, Goebbels a Borman pověřili Krebse
uzavřít s námi příměří. G. K.
Žukov doporučil Čujkovi počkat
u telefonu a sám zavolal do
Moskvy J. V. Stalinovi a řekl mu,
co se stalo s Hitlerem. J. V Stalin odpověděl: Dohrál, ničema.

Škoda, že se nepodařilo ho
zajmout živého. Sdělte Sokolovskému: žádné jednání, pouze
bezpodmínečná kapitulace.
2. května 1945 G. K. Žukov
informoval velení hlavního stanu
o zakončení bojů o Berlín a
prohlédl říšskou kancelář, kde
se upálil Hitler, avšak bezvýsledně - mrtvola se nenašla, pouze
bylo objeveno šest mrtvol dětí
Goebbelse, včetně jejich matky
a otce.
3. května 1945 ráno G. K.
Žukov společně s velitelem Berlína Berzavinem přijeli do Reichstagu na obhlídku a podepsali
se na jeho stěnu.
7. května 1945 J. V. Stalin
sděluje G. K. Žukovovi, že 9.
května 1945 se v Berlíně uskuteční akt o bezpodmínečné kapitulaci Německa. Přijedou představitelé Spojených států, Anglie
a Francie. Funkcí zástupce nejvyššího velení sovětských vojsk
byl pověřen G. K. Žukov.
9. května 1945 v 00.00 hodin
G. K. Žukov zahájil jednání o
podpisu bezpodmínečné kapitulace Německa. Společně s ním
za stolem seděli Tedder, Spaats,
Delatr de Tassini. Jednání bylo
zakončeno v 01.00 hodin, po
závěrečném aktu bezpodmínečné kapitulace za účasti představitelů spojeneckého velení.
G. K. Žukov po podepsání
kapitulace pozdravil přítomné
dlouho očekaváným vítězstvím.
Setkání bylo zakončeno zpěvem
a tancem. Po zakončení aktu
podpisu bezpodmínečné kapitulace vznikla otázka, čím nakrmit
německou delegaci. Maršál G.
K. Žukov byl minutu zticha a
potom řekl - dejte jim vše, co je
určeno pro banket, ať zapijí svoji
porážku.
11. května 1945 skončila
pražská operace Rudé armády,
jež měla za úkol zničit fašistické
uskupení v prostoru českoslo-
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NA 1. MÁJI V BRNĚ ZABAVENY
POLICIÍ PRAPORY KSM
Na 1. máje v Brně policie
zabavila několik rudých praporů
se srpem a kladivem a s nápisem Komunistický svaz mládeže. Podle Policie nesmí zakázaná organizace používat takovouto propagaci. Podle Ministerstva
vnitra musí Komunistický svaz
mládeže přestat fungovat jako
občanské sdružení.
Je až
úsměvné, jak se snaží represivní
složky potlačit hlas odporu proti
asociální politice vlády a rostoucí hlas odporu proti kapitalismu
samotnému.
Jaká je totož skutečnost?
Městský soud protiprávně potvrdil nedávno rozhodnutí Ministerstva vnitra o rozpuštění občanského sdružení, jehož název je
aktuálně "Komunistický svaz
mládeže, o.s." (viz aktuální stanovy). Ve stanovách je rovněž
uvedeno, jaké jsou znaky a vlajky tohoto občanského sdružení rudá vlajka se symbolem země-

koule, nad kterou vychází
hvězda se srpem a kladivem
uvnitř...
Vlajky, které používá neformální inciativa či neformální
sdružení Komunistický svaz mládeže, tak nejsou de iure vlajky
rozpuštěného občanského sdružení. De iure se samozřejmě
odlišuje i názvem, vždyť proto
právě byla učiněna novela zákona
o
obč.
sdruženích/sdružování, ve které stála
nutnost odlišit obč. sdružení od
ostatních právnických osob....
No, tato pasáž sice byla opětovně
již
zrušena,
ale našeho případu se ještě dotkla:-). Tudíž žádný zakázaný
Komunistický svaz mládeže...
Druhým stěžejním bodem
zůstává, co to je slovy Ministerstva vnitra "působit jako obč.
sdružení". Vnímám, že je to působit jako právnická osoba Komunistický svaz mládeže, o.s.,

usilovat o granty, nahlašovat
akce pod hlavičkou této právnické osoby atd. To by bylo samozřejmé. Zakázat se scházet jako
neformální sdružení, jako iniciativa,
tisknout
si propagaci,
mít jakékoliv transparenty či vlajky, to činnost vyhrazená ryze
občanským sdružením není.
Zakázat komunisticky agitovat či
komunisticky myslet rovněž
ne. To by ostatně nemohla být
iniciativa Ne základnám, to by
nemohly existovat skupiny trockistů, anarchistů, ale i zájmové
neregistrované spolky...
Mladí komunisté tu jsou, byli
a budou, nejen fyzicky jaksi do
počtu, ale i svou aktivitou. A
žádné Ministerstvo ani represivní orgány tomu nemohou zabránit. Ani kdyby dále omezovaly
naše práva a svobody. Nezastavili nás nacisté, nezastaví nás
ani Topolánkova justice.
Radek Grabovský

VÝSTAVA O KSM NÁSILNĚ UKONČENA
V rámci oslav 45. výročí založení Galerie hlavního města
Prahy dne 1. května 2008 byl
vstup zdarma do jejích expozic,
mimo jiné i na výstavu umělecké
skupiny Guma Guar o Komunistickém svazu mládeže ve druhém patře Staroměstské radnice
(v ostatní dny sem stálo plné
vstupné 40,- a zlevněné 20,Kč). Výstava byla zahájena 23.
dubna a měla trvat do 1. června.
V tiskové zprávě vydané Galerií hl. m. Prahy 5. května se
uvádí: "Den oslav byl bohužel
poznamenán incidentem, který
způsobil uzavření výstavy skupiny Guma Guar - Meze tolerance

- ve Staroměstské radnici a který
šetří Policie ČR. V pozdních odpoledních hodinách skupina čtyř
černě oblečených lidí přes odpor
kustodek poničila výstavu autolakem. Výstava tak musela být z
technických důvodů uzavřena.
Vzhledem k rozsahu poškození
už nebude otevřena."
Je pozoruhodné, že o incidentu se členové skupiny Guma
Guar dozvěděli až v neděli 4.
května, a to nikoli oficiálně od
Galerie. Tisková zpráva Galerie
a následně zprávy v médiích
vyšly v pondělí 5. května. Členům skupiny Guma Guar byl
přístup do poškozené expozice

umožněn až v úterý 6. května.
Ačkoli skupina trvala na pokračování výstavy i přes poškození
exponátů, Galerie jej neumožnila. Nikoli "vzhledem k rozsahu
poškození", nýbrž patrně z obavy před dalšími útoky.
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REPRESE NÁŠ BOJ
ZA LIDSKOU DŮSTOJNOST NEZASTAVÍ!
www.tn.cz, 21. 5. 2008:
-- Demonstrace lékařů před
Úřadem vlády končí. Demonstrovalo tu zhruba 300 lidí s
transparenty a píšťalkami. S
velkým transparentem a nápisem podporujícím zakázaný
svaz mladých komunistů přišel
mladík. Na demonstraci se moc
nezdržel, protože ho okamžitě
zatkla policie. Ostatní demonstranti zákrok provázeli výkřiky
"hanba" a "gestapo". - Zatčený člen KSM s. David
Pazdera o svých dojmech referuje takto:
David, člen KSM byl zadržen
policií na odborářské demonstraci 21. 5. v Praze před Úřadem
vlády. O svých dojmech referuje
sám: Dojmy jsou smíšené. Na
demonstraci jsme jeli se zaměstnankyněmi brněnské Úrazovky a
nesl jsem piketu za "zachování
Úrazové nemocnice" a "Proti
poplatkům ve zdravotnictví". Na
této
piketě
byl
i
nápis
"Komunistický svaz mládeže",
který se obou dvou zmíněných
kampaní aktivně účastní a konkrétně zaměstnankyně Úrazovky, které šly s námi, velmi uvítaly
iniciativu KSM, který za Úrazovku pořádá protestní akce, sbírá
podpisy pod petici a já osobně
jsem s tímto tématem vystoupil
jako člen na zastupitelstvu městské části Brno - střed, kde můj
návrh podpořili i někteří zastupitelé za ODS.
Nemohl jsem proto pochopit,
proč proti mě policie ČR zakročila naprosto neadekvátně k celé
situaci. Obestoupili mě a mou
"nebezpečnou" nakonec asi čtyři
policisté s tím, abych šel s nimi a
především "aktivní" velitel zásahu mě nevybíravě táhl. Když
jsem s ním odmítal jít se nechat

předvést na služebnu, tento
velitel zásahu přivolal policejní
auto. Během toho se za mě
postavili všichni odboráři, komunisté i zdravotní sestřičky, kteří
byli okolo. Mnozí z nich se začali
přít s policisty, přebrali si ode mě
piketu i materiály KSM a požadovali, aby byli zatčeni i oni.
Tento odpor nakonec vyústil ve
skandování hesel "hanba" a
"gestapo". Mně se díky pomoci
obětavých demonstrujících, kteří
se pustili do policistů, podařilo
na chvilku policistům vytrhnout.
Běžel jsem s onou piketou nad
hlavou, podporován potleskem
stovek(!) ostatních demonstrujících. Nicméně policisté mě brzy
dostihli, "připlácli" na karoserii
policejního auta a odvezli na
služebnu. Tam jsem se dozvěděl, že celý zásah proti mně
proběhl na přímý příkaz nadřízeného těchto policistů. Oni sami
byli veskrze přátelští a naopak
souhlasili s mým vzdorem proti
asociálním krokům Topolánkovy
vlády. Navíc mi jeden z nich
(tímto mu děkuji i za nikotinovou
podporu) řekl, že ještě dostanou
vyčiněno,
protože
nepoužili
pouta a ani obušek (ale to už
jistě myslel v žertu, doufám...)
Mezitím se rozjela rozsáhlá
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kampaň, na vyjádření ostrého
protestu, zahájená rozesláním
informací o ještě nedávno neuvěřitelném zásahu policie do
médií. Následovaly telefonáty
ubezpečující ostatní mládežníky
o právní podpoře mé osoby od
naší strany. Komunistický poslanec Stanislav Grospič vyrazil s
ostatními, tímto režimem zakázanými členy KSM okamžitě ze
Sněmovny řešit situaci na místní
policejní služebnu, kam mě bez
telefonu odvezli.
Téměř okamžitě následovala
také odpověď ze strany Komunistické mládeže Řecka (KNE) pokud bych nebyl propuštěn,
zahájili by v Řecku protestní
demonstrace za mé osvobození.
O celou věc se zajímal hned i
předseda Klubu českého pohraničí Milan Richter.
Soudruzi s celou věcí rovněž
vystoupili na aktivu KSČM, který
právě probíhal v Praze na
"Olšance". Podpora tato, i dalších, kdy mě po té, co se událost
dostala do vysílání médií, doslova zasypali telefonáty a smsky
od soudruhů a soudružek z celé
republiky, zcela bezprostřední,
mi připadala neskutečná a velmi
si jí vážím.
David Pazdera

ZÁVĚREČNÁ VÍTĚZSTVÍ RUDÉ ARMÁDY
Přestože německá fašistická
armáda utrpěla na východní
frontě řadu těžkých porážek,
představovala i nadále velkou
sílu. Disponovala 3 100 000
vojáků, 28 500 děly a minomety,
3950 tanky a samohybnými děly,
a 1960 letadly. Kromě toho v
záloze a týlových složkách,
kterých bylo později využito
hlavně proti Rudé armádě, se
nacházely další 2 433 000 lidí,
2700 děl, 5390 tanků a samohybných děl a 3270 bojových
letounů. Sovětská vojska tváří v
tvář tomuto stále ještě silnému
protivníkovi se na přelomu let
1944 a 1945 připravovala k
novým útočným akcím na všech
frontách.
Počátek ofenzivy byl i na
centrálním úseku fronty předběžně stanoven na 20. ledna
1945. V celkovém průběhu války
proti Německu se však věci
vyvinuly tak, že ofenziva musela
být zahájena dříve, když spojenecká vojska se dostala v Ardenách do nezáviděníhodné situace, aby Anglie nebyla nucena
zastavit válku. Tak se 6. ledna
1945 musel Churchill obrátit na
Stalina s naléhavým poselstvím
o zahájení ofenzivy na Visle
jižně od Varšavy. Byla to žádost
o pomoc. Celkem Churchill žádal J. V. Stalina 22x o pomoc.
15. ledna zahájila útok
vojska 3. běloruského frontu ve
východním Prusku a vojska 4.
ukrajinského frontu v Karpatech.
Rudá armáda tak přešla do
rozhodujícího útoku na celé
1200 km dlouhé frontě od Baltu
až ke Karpatům. Celkem bylo
uvedeno do pohybu 150 divizí s
velkým počtem děl a letadel.
Velení nám okamžitě sdělovalo
názvy měst osvobozených Rudou armádou. Velení fašistických vojsk pocítilo obrovský

dosah ofenzivy Rudé armády,
okamžitě se zřeklo svých plánů
na západní frontě v Ardenách a
během pěti dnů byla vojska
přesunuta na východní frontu
proti sovětským vojskům. Západní ofenziva německých vojsk
zkrachovala a západní spojenci
mohli obsazovat území na západě bez boje.
V této souvislosti poslal W.
Churchill J. V. Stalinovi 18. poselství: Chci Vám jménem vlády
Jeho Veličenstva z celé duše
vyjádřit naše díky a blahopřát
Vám k oné obrovské ofenzivě,
kterou jste na východní frontě
zahájili.
Děkování západních spojenců nemělo konce na počest

ofenzivy Rudé armády. Náčelník
rozvědky 21. skupiny brigádní
generál Williams 23. ledna 1945
přiznal, že německou tankovou
pěst, zvednutou nad americkými
vojsky, srazili Rusové . Podobná
přiznání museli s velikou neochotou učinit na tiskové konferenci i další generálové 21. skupiny.
18. ledna 1945 přišlo na
Stalinovu adresu do Moskvy
poselství od prezidenta USA
Roosevelta. Psalo se v něm mj.:
Dřívější statečné činy Vašich
hrdinských vojáků a obrovský
efekt této ofenzivy dávají všechny předpoklady i naději na brzké
úspěchy našich vojsk na obou
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KUBA: K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI
Excelence, na Konferenci
Spojených národů o životním
prostředí a rozvoji, která se
konala v Rio de Janeiru před 16
lety, varoval s. Fidel Castro prorocky, že „rizikem zániku v důsledku rychlé a progresivní likvidace jeho přirozených životních
podmínek je ohrožen významný
biologický druh – člověk“. Čas
mu dal zapravdu. Řekněme to
jasně: udržitelného rozvoje nebude možno dosáhnout, negativní důsledky klimatických změn
nebudou zastaveny ani zvráceny, ochrana životního prostředí
pro budoucí generace nebude
zajištěna, pokud budou převládat iracionální modely výroby,
rozdělování a spotřeby uplatňované kapitalismem. Globalizace
neoliberalismu krizi dramaticky
zostřila.
Řešení tohoto životně důležitého úkolu, který dnes lidstvo
ohrožuje, nemůže spočívat v
tom, že bude těm nejpotřebnějším bráněno v rozvoji. Máme
společné, avšak diferencované
povinnosti. Ti, kdo se nespravedlivě a sobecky zmocnili bohatství a technologií, ti, kdo jsou
zodpovědni za 76 % emisí skleníkových plynů nahromaděných
od roku 1850, musí mít v tomto
úsilí hlavní podíl.
Rozvinuté země musí ctít
závazky týkající se zmírňování
důsledků přijaté v Kjótu a současně mobilizovat doplňkové
zdroje na pomoc snahám zemí
Jihu o přizpůsobení.
Kdyby například Spojené
státy přesunuly na oficiální pomoc udržitelnému rozvoji malou
část svého vojenského rozpočtu
na fiskální rok 2008 dosahujícího astronomické částky 696
milard dolarů, bylo by možné
zásadním způsobem přispět k
tomuto úsilí. Země Evropské
unie, z nichž řada má jedny z
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nejvyšších vojenských rozpočtů
planety, by mohly nastoupit tuto
cestu a ovlivnit svého hlavního
spojence, aby se angažoval
stejným směrem.
Pro stále větší počet zemí
jsou ceny potravin nedosažitelné.. Hlad si vybívá stále další
životy a situace má zhoršující
tendenci. Nešťastná strategie
přeměny potravin na paliva navržená prezidentem Spojených
států musí být potírána silou
vědeckých argumentů a nezvratného svědectví výmluvných
údajů z reálného života.
Udržitelný rozvoj přepokládá
revoluci v našich hodnotách a ve
způsobu řešení současných
nerovností a budoucích problémů. Je třeba uskutečnit globální
energetickou revoluci založenou
na úspornosti, racionálnosti a
efektivnosti.
Kuba doufá, že členové
Evropské unie dostojí své povinnosti. Zodpovědné chování jejích členů by posloužilo jako
katalyzátor souhlasu ostatních
rozvinutých zemí se snížením
jejich emisí skleníkových plynů
do roku 2020 nejméně o 40 %

oproti úrovni roku 1990.
Evropská unie, světový lídr
ve výrobě čistých technologií a
využívání obnovitelných zdrojů
energie, je schopna vytvořit
mechanismus k jejich převodu
za plně preferenčních podmínek
do zemí Latinské Ameriky, Karibské oblasti a zbytku třetího
světa.
Uvedu jediný příklad - velkorysost lidu a vlády Bolívarovské
republiky Venezuely a iniciativy
jako PETROCARIBE a ALBA
jsou vzorem hodným následování ze strany Evropské unie.
Je čas jednat v solidárním
duchu a bez demagogie.
Děkuji mnohokrát.
Vystoupení prvního místopředsedy Státní rady a Rady
ministrů Kuby Josého Ramóna
Machada Ventury u Kulatého
stolu na téma „Udržitelný rozvoj:
Životní prostředí, klimatické
změny, energie“
V. Summit Evropská unieLatinská Amerika a Karibská
oblast
Lima, Peru, květen 2008
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PROHLÁŠENÍ KOMUNISTICKÉ MLÁDEŽE
ŘEČKA K ZADRŽENÍ ČLENA KSM
Komunistická mládež Řecka
odmítá naprosto neakceptovatelné a pobuřující zadržení David
Pazdery, člena KSM České
Republiky v průběhu demonstrace, pořádánou odborovými sdruženími jako protest proti privatizaci zdravotnického systému
země, která proběhla 21. května
v Praze. Důvod je zadržení bylo
to, že člen KSM držel na demonstraci piket se znakem Komunistického svazu mládeže, zakázané organizace.
Tento konkrétní útok se uskutečnil na základě rozhodnutí o
zákazu KSM, které přijal koncem
dubna Městský soud v Praze,
podle pravidel a se souhlasem
české vlády a EU.
Tyto zločinné aktivity jsou

pokračováním kroků jakými bylo
zabavení vlajek v městě Brně na
demonstraci na 1. Máje.
Jedná se o plánované stupňování provokativních antikomunistických útoků, se kterými
musí nesouhlasit každý mladý
člověk, každá masová mládežnická organizace či lidové hnutí.
Neustálé zastrašování soudruhů z KSM musí vyvolávat
pocit bezmoci. Zpráva o veřejném odsouzení těchto kroků
byla zaslána více jak 100 svazům, studentům univarzit i technických oborů v celém Řecku,
všeobecná vlna solidarity s
KSM, která byla vyslovena, se
nyní musí sjednotit.
Vyzýváme všechny mládežnické organizace, aby zaujali

postoj a odmítli antikomunismus,
který se vzmáhá po celé Evropě.
Před festivalem KKE - KNE
v průběhu celého léta zaměříme
své aktivity k ekonomické podpoře KSM, abychom tak podpořili naše soudruhy, bojující v
těžkých podmínkách v České
republice také po materiální
stránce.
Ne zákazu KSM České republiky!
Hrozby antikomunistů nemohou projít!
22. května 2008
Komunistická mládež Řecka

PROTI RADARU V MÍŠOVĚ
Téměř šestkrát více lidí, než
organizátoři očekávali, se zúčastnilo v sobotu 19. dubna
2008 protestního pochodu proti
americkému radaru v Míšově na
rozhraní Plzeňského a Středočeského kraje. Zatímco ještě v
pátek předseda Plzeňské krajské rady KSČM Ladislav Urban
předpokládal, že se v Míšově
sejde pět stovek lidí, nakonec
jich podle odhadu nejen organizátorů z řad Středočeské a Plzeňské krajské rady KSČM, ale i
novinářů, přišly téměř tři tisíce.
Pochod se tak stal jedním z
největších protestů proti stavbě
základny USA na našem území.
Nečekaně velký zájem o protestní akci byl o to překvapivější, že
počasí jí vůbec nepřálo. Naopak rána skrápěl celé západní Čechy Přesto do Míšova dorazilo nejen
- horší už asi být nemohlo. Od včetně Brd silný a vytrvalý déšť.
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23 autobusů, které přivezly komunisty a sympatizanty z celých
Čech, ale i stovky osobních
automobilů.
Akci oficiálně zahájil krátkým
přivítáním Ladislav Urban, poté
se tisíce protestujících vydaly po
úzké asfaltce napříč vesnicí k
hranici vojenského prostoru. V
asi kilometr dlouhém zástupu
byly vidět rodiny s dětmi, lidé
středního věku, důchodci, ale i
mladí lidé.
Řada z nich nesla transparenty, odsuzující výstavbu radaru USA v Brdech. Například:
Chraňme naše brdské houbičky
na českého kubu, budou-li tu cizí
pýchavky, budem sušit hubu;
Topolánku, odejdi, škodíš naší
zemi!; Topolánku, rozpusť vládu,
nejsme tady pro parádu, chceme
sem jít na houby, a ne čekat na
bomby; ale i ostřejší hesla s
téměř nepublikovatelnými výrazy. Kromě transparentů s logem
KSČM byly vidět také ty se znakem Klubu českého pohraničí,
německých komunistů, Komunistického svazu mládeže či
iniciativy Ne zákla dnám .
V místech, kde komunikace
ústila do silnice, spojující Plzeň s
Příbramí, stálo několik policejních aut a asi osm policistů, kteří
měli za úkol nevpouštět demonstranty na tuto silně frekventovanou silnici. Přestože přilehlý les
je součástí nepřístupné části
brdského vojenského prostoru,
podařilo se organizátorům vyjednat, aby se účastníci pochodu
mohli pohybovat ve vojenském
lese alespoň do hloubi několika
desítek metrů. O kousek dál od
tohoto místa se nachází široká
lesní cesta, která vede přímo ke
kótě 718, na níž má být postaven americký radar, a po níž
původně měla vést trasa pochodu, než to velitelé vojenského
prostoru zakázali.
Z obav, aby lidé na kótu 718
opravdu nepronikli, hlídkovali na
okraji lesní cesty vojenští policis-

té. Ti odmítli vstup nejen řadovým účastníkům, ale i vrcholným
politikům KSČM, například místopředsedovi Poslanecké sněmovny PČR Vojtěchu Filipovi,
europoslanci Jiřímu Maštálkovi a
dalším (přestože politikům z
jiných stran sem byl přístup již
několikrát povolen), kteří chtěli
na kótě 718 umístit černý dřevěný kříž se zeleným věncem a
bílým nápisem na černé stuze
Sbohem (ne však na věky) suverenito České republiky . Proto
kříž umístili na okraj vojenského
újezdu k jednomu ze stromů.
Účastníci se pak vydali stejnou
cestou zpátky, stále za vydatného deště, na louku nedaleko
obecního úřadu, kde plány na
umístění amerického radaru v
Brdech odsuzovali nejen politici
KSČM. Ke shromážděným promluvili starosta Míšova Pavel
Hrubý a Trokavce Jan Neoral
(nestraníci) a za KSČM předseda Středočeské krajské rady,
poslanec Stanislav Grospič,
předseda ÚV Vojtěch Filip, poslanec Evropského parlamentu
Jiří Maštálka a poslanci PS PČR
Karel Šidlo a Miroslava Vostrá.
Předseda
Komunistického
svazu mládeže Milan Krajča,
který se před týdnem zúčastnil
jednání Světové rady míru ve
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Venezuele, krátce přiblížil způsoby, jak proti americkým základnám protestují lidé na celém
světě: v Japonsku, Turecku,
Ekvádoru kvůli tomu, aby se
zbavili základny USA, dokonce
chtějí změnit ústavu. A slyšeli
jsme i to, že my, občané ČR,
nejsme v našem boji sami. Že
mezinárodní veřejnost ví o tom,
že absolutní většina obyvatel
naší země je proti americké
vojenské základně, že česká
vláda ve svých diskusích s vládou USA nehájí zájmy této země, dodal Krajča. Shromáždění
pozdravili také zástupci sdružení
Vojáci proti válce, středočeské a
plzeňské organizace Klubu českého pohraničí, Levicového
klubu žen a bývalých obyvatel
zaniklých brdských vesnic.
Podle Haló novin

turistickým zařízením akcemi
ohrožujícími mnoho životů.
Vyšetřování prokázalo vazby
mezi Alvarezem Fernándezem
Magriňatem a Martou Beatriz
Roque spočívající v častém a
pravidelném zásobování financemi, a účast diplomatického
personálu Americké zájmové
kanceláře na Kubě včetně jejího
šéfa v roli emisarů při těchto
transakcích.
Z expertního hlediska byly
shromážděny důkazy jako emailové zprávy mezi kontrarevoluční aktivistkou a teroristou,
získané informatickou forenzní
kriminalistickou
expertýzou,
grafické důkazy o časté přítomnosti této osoby v internetové
kavárně hotelu Comodoro, odkud udržovala kontakty se svým
finančníkem, daktyloskokpické
otisky – vše nesporné důkazy o
identitě Marty Beatriz Roque
Cabello jako obstaravatelky
těchto akcí, o obsahu těchto
sdělení a o účasti SINA.
Prokázána byla také právní
patřičnost dosud neuzavřeného
vyšetřování, opírajícího se nejen
o platnou kubánskou legislativu,
nýbrž i o mezinárodní ujednání o
boji proti terorismu, mezi jejichž
signatáře Kuba patří.
První e-maily vyměněné
mezi Marthou Beatriz a emisarkou
Alvareze
Fernándeze
Magriňata:
Středa, 16. srpna. 2006 9.27
PM
Marucardin7904@bellsouth.net píše:
Zdravím, Martho. Existuje
skupina advokátů, kteří ti chtějí
posílat pomoc ve výši 1.500,00 $
měsíčně. Také materiály na
pomoc v jiném smyslu. Jsou
seriózní a bezpeční. Nemohu tě
zastihnout. Od minulého týdne
volám každé odpoledne, ale
telefon jen zvoní. Máš někoho
důvěryhodného v Miami, aby mi
zavolal a promluvil si o tom,

pokud by tvůj telefon nebyl bezpečný já tady v těchto věcech
nedůvěřuju nikomu.
Pokud si myslíš, že je to
možné, jak to mám udělat?
Mayda Cardin
(305-613-7681)
Od: „Martha Beatriz Roque
Cabello“ mbrc17@yahoo.es
Pro:
marucrdin7904@bellsouth.net,
„Juan
carlos fuentes“
flaviomaryjuanc@yahoo.com
Věc: SOS, NALÉHAVÉ, Hoří
Mayro,
mohu ti dát kontakt na manžela neteře v Miami, který mi
současně ty peníze pošle bezpečnou cestou. Jen mu řekni, ať
je vymění za Eura, protože z
dolarů tu při výměně strhávají 20
%, což je od vlády zlodějina.
Můžeš se s ním spojit emailem
na
flaviomaryjuanc@yahoo.com. Jmenuje se
Juan Carlos Fuentes a může
převzít, cokoli mu pro mně pošleš, pošlu mu kopii této zprávy,
tak budete ve spojeni oba. Líbám. Chci s vámi mluvit o tom
dokumentu a co chceme udělat.
Srdečně zdravím.
Mbr.
Společným
jmenovatelem
zpráv jsou žádosti této kubánské
zaměstnankyně impéria o peníze a slib jejích nadřízených, že jí
bude zasílán jakýsi pevný plat
1500 dolarů a dostatek materiální pomoci k plnění rozvratných
úkolů na kubánském území.
Odpovědi, poděkování a
žádosti o další peníze adresuje
Marta Beatriz manželovi své
neteře (Marie de los Angeles
Falcon Cabello) Juanovi Carlosov Fuentesovi Amayovi a také
Carmen Machadové, finanční
koordinátorce miamské lékařské
instituce, která se spíše než
otázkami zdraví zabývá zajišťováním peněz na teroristické
operace. Je prokázáno, že tato

osoba je také blízkou spolupracovnicí a milenkou Santiaga
Alvareze Fernándeze Magriňata.
U Kulatého stolu se hovořilo
také o jedné ze zpráv zaslaných
Juanem Carlosem Fuentesem,
který zjevně v souladu s pokyny
žádá Martu Beatriz o potvrzení
pro nominaci tzv. „dam v bílém“
na Nobelovu cenu míru.
Od zprávy datované 10.
února 2007 začínají používat
kódovanou řeč, (...) krycí výrazy
používají také pokud jde o peněžní
částky.
V té době se do elektronické
konspirace zapojuje další žena,
María Teresa Cue, osobní sekretářka Alvareze Fernándeze
Magriňata.
Lázaro Barredo (Granma)
upozornil na nesporné zapojení
diplomatů z Americké zájmové
kanceláře v Havaně, na vztahy
Marty Beatriz s teroristy a na to,
že hybatelem každé plánované
akce jsou peníze.
Jedna ze zpráv, byť kódovaných, odhaluje neocenitelnou
pomoc šéfa SINA Michaela
Parmlyho, který se právě nachází ve Spojených státech, aby
zde převzal zásilku peněz pro
zaměstnance na Kubě. K jeho
pomoci kontrarevoluci také patří
otevřené dveře Zájmové kanceláře vlatizrádcům, aby zde mohli
stylizovat své procítěné texty.
Kulatý stůl promítl také videozáznam z 12. ledna zachycující Martu Beatriz Roque Cabello v internetové kavárně hotelu Comodoro, kde vyřizuje svou
elektronicko poštu. Nikdo by
nemohl zpochybnit, že se jedná
o její osobu, neboť vyšetřování
zahrnovalo i sejmutí otisků ze
sklenice a z počítače, které
použila.
Skandálnímu spojení teroristů-přisluhovačů-vlády Spojených
států bude věnován i další, úterní Kulatý stůl.
Granma, 20. května 2008
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TĚSNÉ SPOJENÍ MEZI TERORISTY,
PLACENÝMI PŘISLUHOVAČI A ÚŘADY USA
O těsných vazbách mezi
teroristickými strukturami v Miami, námezdními přisluhovači
Spojených států podporujícími
myšlenky anexe Kuby a žijícími
na ostrově a úřady a vládou
USA, svědčí vztahy mezi nadací
Právní záchrana (Rescate Jurídico) zapsanou v Rejstříku korporací státu Florida, známou
kontrarevoluční aktivistkou a
vedoucím a dalšími funkcionáři
Zájmové kanceláře Spojených
států v Havaně (SINA). V pondělním rozhlasovém a televizním
pořadu Kulatý stůl moderovaném novinářem Randy Alonsem
Falcónem, poskytli účastníci
veřejnosti přesvědčivé důkazy o
hlubokých vazbách, jejichž cílem
je dosáhnout naplnění úporně
prosazovaného cíle amerického
impéria, zničit kubánský národ.
Vodítko k této skandální
historii bezděky poskytla ve
svém vystoupení pro zahraniční
tisk Marta Beatriz Roque Cabello známá svými podvratnými
aktivitami ve službách amerických úřadů, když děkovala za
finanční pomoc od různých amerických organizací.
Mezi nimi vzbudila pozornost
organizace do té doby málokdy
zmiňovaná v těchto souvislostech – nadace „Rescate Jurídico“ (Právní záchrana). Ředitel
deníku Granma Lázaro Barredo
Medina uvedl, že novinářské
pátrání odhalilo, že „Rescate
Jurídico Inc.“ figuruje v Rejstříku
Korporací Státního departmentu
státu Florida jako „nezisková
organizace“, v jejímž čele stojí
Santiago Alvarez Fernández
Magriňat. Výmluvné je datum
registrace – 24. června 2005 –
měsíc po zadržení Luise Posady
Carrilese na americkém území a
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půl druhého měsíce poté, co
Fidel Castro zveřejnil informaci,
že Alvarez Fernández Magriňat
podloudně vpašoval tohoto pachatele leteckého zločinu u břehů Barbadosu do USA na palubě lodi Santrina registrované na
další z jeho nadací – Caribe.
Dokument
o
registraci
„Rescate Jurídico Inc.“ potvrzuje
také, že podstatná část jejích
fondů pochází z vládních příspěvků.
Barredo připomněl běžnou
praxi amerických administrativ –
využívat agentur, nadací, korporací a podnikl jako zástěrky
sloužící k dodávní prostředků
určených na rozvratnou činnost.
Jako příklad může sloužit
role, kterou sehrály např. USAID
( Agentura Spojených států pro
mezinárodní rozvoj) či NED
(Národní nadace pro demokracii), které v letech 1993-1í99
provedly v prvním případě přes
300 a ve druhém 60 operací
určených k financování protikubánských skupin a projektů.
Náčelník oddělení kriminálního vyšetřování a operací kubánského Ministerstva vnitra, plukovník Adalberto Rabeiro poskytl ve speciálním rozhovoru pro
Kulatý stůl podrobnosti o šetření,
které odhalilo nesporné vazby
mezi „Rescate Jurídico“ a kubánskou občankou Martou Beatriz Roque Cabello a zprostředkovatelské aktivity amerických
diplomatů
akreditovaných
v

Havaně, v čele s šéfem Zájmové
kanceláře (SINA) Michaelem
Parmlym, který se fakticky stal
obyčejnou „mulou“ (výraz užívaný pro kurýry převážející peníze
z USA na Kubu).
Poté, co bylo různými cestami, mimo jiné na základě veřejných prohlášení Marty Beatriz
Roque Cabello, odhaleno spojení nadace Alvareze Fernándeze
Magriňata s věrnou přisluhovačkou Zájmové kanceláře (SINA),
rozhodlo Ministerstvo vnitra
vzhledem k závažnosti případu
zahájit vyšetřování, které mělo
přísně prověřit povahu a charakter tohoto spojení.
Plán opatření vycházel z
potřeby právně zdokumentovat
podrobnosti o mimořádně nebezpečné činnosti ohrožující
národní
bezpečnost,
vnitřní
pořádek a stabilitu kubánské
společnosti, neboť je do ní zapleteno individuum jako Alvarez
Fernández Magriňat, znmý terorista, jenž byl zatčen a odsouzen
i americkými úřady.
Ve složce tohoto teroristy,
rozeslané INTERPOLEM s červeným varováním, figurují kriminální činy jako spojení se skupinou, jež organizovla atentát proti
Fidelu Castrovi v aule Panamské univerzity v roce 2000 a
příprava, financování a infiltrace
skupiny teroristá na sever provincie Villa Clara s úkolem provádět sabotáže proti kubánským
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PIETNÍ AKT NA SLIVICI
Zástupci středočeských klubů KSM se ve středu 7. května
2008 zúčastnili pietního aktu u
památníku na Slivici u Milína,
okres Příbram. Akci pořádal
okresní výbor KSČM Příbram.
Pokládání věnce se stuhou s
logem KSM se setkalo s velkým
ohlasem v řadách přítomných
soudružek a soudruhů, kteří vyjadřovali této z politických důvodů rozpuštěné organizaci podporu. Za zmínku stojí, že věnce a
květiny byly pokládány na mramorovou desku s prostým datem
"11. V. 1945", kterou byla z iniciativy milínského starosty překryta původní deska s textem a
jmény obětí.
Jako na mnoha jiných místech republiky, i zde v Milíně
vadilo pravicovým politikům připomínání rozhodující úlohy Rudé armády prvního státu socialismu - SSSR - na porážce fašismu a ukončení druhé světové
války.
U obce Milín a blízké osady
Slivice se ve dnech 11. a 12.
května 1945 odehrála poslední
větší vojenská operace druhé
světové války. Zásahem sovět-

ské armády zde byl ke kapitulaci
donucen asi šestitisícový zbytek
německých ozbrojených sil, který se v těchto místech opevnil a
bránil bez ohledu na kapitulaci
Německa. Do bojů zasáhly také
oddíly československých i sovětských partyzánů.
Většina účastníků pietního
aktu na Slivici se po jeho zakončení československou a sovětskou hymnou přesunula autobu-

sem do kulturního domu v Příbrami, kde proběhla vystoupení
lidových pěveckých a tanečních
souborů z Ruské federace.
Úžasný zážitek z jejich produkce
byl ještě umocněn prostředím
kulturního domu postaveného v
50. letech ve stylu socialistického realismu.
Leopold Vejr

VÝROČÍ OSVOBOZENÍ V MILOVICÍCH
Jeden z posledních výstřelů
2. světové války zazněl během
oslav k uctění památky padlých
v Milovicích na Nymbursku.
Místní ZO KSČM uspořádala ve
spolupráci s Klubem vojenské
historie připomenutí konce války
za účasti vojenské techniky, především tanku T 34, údajně originálu ze Svobodových jednotek.
Po projevech zazněl pro mnohé
nečekaně výstřel z tanku.
„Lidi je dnes nutné nalákat
na podobná výročí různým způ-

sobem,“ řekl Zdeněk Milata, kandidát do krajského zastupitelstva
(člen KSČM a KSM), „jindy jsme
tu věnce kladli v počtu sedmi
statečných a nikdo o tom ani
nevěděl a dnes tu bylo přítomno
na čtyři desítky lidí při kladení
věnců a další procházeli během
hodin, kdy tu technika stála. Lidé
dnes žijí konzumním životem a
neuvědomují si závažnost války,
která naši zemi již dlouho nepo- účast na této akci,“ doplnil Mirotkala.“ „Dovolte, abych poděko- slav Červinka, předseda nymval Klubu vojenské historie za burského OV.
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KSM V ŽELEZNICI:
NE TZV. STRANĚ EVROPSKÉ LEVICE
Již tradičním místem, kde se
v menším, avšak o to konkrétnějším měřítku diskutuje o charakteru a činnosti komunistického hnutí v oblasti střední Evropy,
je pravidelné setkání Stálého
fóra evropských levicových regionů (SFEL-R) jako platformy
akční spolupráce především
polských, českých, slovenských
a německých komunistů a levice. Jedná se o Europacamp a
zástupci KSM se těchto setkání
pravidelně účastní, stejně jako
KSČM, Die.Linke, KS Polska a
KS Slovenska. Navíc letos se již
16. Europacampu, pořádaného
tentokrát v Železnici (u Jičína),
zúčastnil i početný kontingent
Německé komunistické strany
(DKP) a účast německých soudruhů na akci byla znát nejen
díky stánku před hlavním vchodem.
A to v pozitivním slova smyslu. Jednak přibylo více hlasů,
které se snaží dokola vysvětlovat a na příkladech nedávné

historie komunistické strany
Francie, Itálie a Španělska dokladovat, že eurokomunismus, v
současnosti reprezentovaný
Stranou evropské levice (SEL),
a s tím související odřezávání se
od avantgardních myšlenek
Karla Marxe, Bedřicha Engelse
a Vladimíra Iljiče Lenina, ale
především od pracujících,
nejsou zrovna nejlepším postupem v boji za sociálně spravedlivou společnost, proti válkám a
kapitalismu.
Druhak jsme si měli večer s
kým zahrát ping pong, když v
sále propukla poněkud pochybná zábava, které šéfoval osamělý postarší pěvec s klávesami a
občas pískající aparaturou, v
jejímž rytmu se na parketu kolébali korpulentní přátelé z
Die.Linke. Tato zábava poskytovala obrázek na hony vzdálený
proklamované "moderní levicovosti", se kterou se Die.Linke tak
ráda ohání. Ona totiž ta jejich
"moderní levicovost" spočívá
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pouze v sebevražedném odřezání se od myšlenkového základu
komunistického hnutí, od marxistické dialektiky, od historického materialismu.
Kontingent Komunistického
svazu mládeže jsme tvořili my z
Brna, Lukáš Čížek z KSM Liberecko a náš člen z Jičína, Robert
Straka. Autem do Železnice nás
vzal v Praze vedoucí zahraničního oddělení KSČM, Hassan
Charfo s tím, že na vyprázdněném ÚV se mu nepodařilo nikoho dalšího najít, a po drobné
rozcvičce z orientování se v
mapě a několika málo přátelských rozhovorů s místními jsme
dorazili do areálu rekreačního
střediska, které dříve sloužilo
našim dětem a mládeži. Nyní
však byla příjezdová cesta zasypaná luxusními automobily přátelů z Die.Linke - ono se za
práva pracujících bojuje daleko
jinak ze stříbrného Audi. I vlajka
Strany evropské levice, neumě
pověšená na zrezivělý stožár,
vytažená na půl žerdi jako při
pohřbu a beznadějně visící dolů
ledacos naznačovala. Na ten
druhý stožár však vylétla po
našem příjezdu vlajka Komunistického svazu mládeže a hrdě se
třepala ve větru. Pozdravili jsme
se se Standou Grospičem, Vaš-

K ÚKOLŮM KSČM V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ
Hlavní témata současnosti
jsou daná. Vládní reformy, zdražování, hrozba US radaru, porušování lidských práv, sílící antikomunismus a fašizace společnosti. Měli bychom se poradit,
jak těmto jevům čelit, jakou nabídnout alternativu, jak oslovit a
získávat veřejnost. Řešením
není neustálé opakování toho, a
nyní cituji z předložené Zprávy o
činnosti strany, „že se distancujeme od nedostatků a deformací
minulého systému a komunistického hnutí a rozhodně odmítáme jakýkoli návrat k nedemokratickým metodám“. /konec citace/
Komu se chceme pořád
zavděčit? Pravicovým médiím?
Sociální demokracii, jejíž předseda Paroubek nás vybízí, abychom se zřekli vlastní minulosti
a modernizovali se?
Zabývejme se problémy,
které lidi opravdu trápí. Strana
nemůže být komunistickou pouze svým názvem, ale především
komunistickým
programem,
vystupováním, tím, že je mezi
lidmi na demonstracích, mezi
stávkujícími, propouštěnými. Ne
vždy tomu tak je. Přitom tyto
aktivity bychom neměli podceňovat. Lidé, kteří se rozhodli vyjít
do ulic, jsou našimi potenciálními spojenci. Organizujme tyto
aktivity a podporujme i akce
jiných subjektů.
V následujících dnech a
týdnech připravují řadu demonstrací odboráři. Posun je v tom,
že dochází k sjednocování sil, k
vzájemné podpoře jednotlivých
odborových svazů i veřejnosti.
KSČM nesmí stát stranou. Musíme je podpořit účastí i vysvětlovací kampaní. Kromě toho by
úkolem každého z nás, kdo jsme
v produktivním věku, a to je 25%
členů strany, mělo být zapojení
se do práce v odborech a kde
nejsou, usilovat o jejich založení.

Stejně tak musíme být na
akcích proti radaru, pořádaných
iniciativou ne základnám. Nezapomínejme však přitom, že jsme
suverénní politická strana, která
si nenechá diktovat, kam a s
jakými symboly smí či nesmí,
zatímco u jiných politických stran
to nevadí. Nedovolme, abychom
byli využíváni pouze na zajištění
účasti, přičemž jinak s námi
organizátor nechce nic mít. Opakovaně se stává, že na rozdíl od
ČSSD či SZ nemůže náš představitel promluvit, a pokud ano,
tak není jako zástupce KSČM
představen.
Pokud však někde vystupujeme, měli bychom tak činit vždy
v souladu s naším programem a
v zásadních otázkách jednotně.
Nejednotná
vystupování na
veřejnosti, řešení sporů přes
sdělovací prostředky, to potřebujeme ze všeho nejméně. Vyříkejme si věci na rovinu, ale na
stranické půdě.
Naléhavým úkolem je také
získávání nových členů. Jen
necelé 1% členů je mladších 30
let. Mládež většinou nemá sociální zkušenost, současnými
médii a pravicovými politiky je
snadno manipulovatelná a zastrašovaná. To, k čemu došlo v
souvislosti s KSM, je alarmující.
Jedná se o útok na celé komunistické hnutí. Naší povinností je
hlasitě protestovat. Ozvat se
proti aroganci moci, která zakazuje svobodné vyjádření názoru.
Začali KSM. Kdo bude na řadě
dál? KSČM? Vlastenecké organizace? Dostali jsme se tak
daleko, že v ČR je zakazována
pouhá myšlenka na komunistickou společnost. Zato výzvy k
násilí proti komunistům, Topolánkovy projevy inspirované
slovníkem z období německého
fašismu, vyznamenávání Mašínů
a Paumera, který chodí na bese-

dy do škol, náckové v ulicích, to
je podle morálky této kapitalistické společnosti v pořádku. KSM
si za svoje aktivity, zásadovost a
odvahu zaslouží naše poděkování a ocenění.
Vážené soudružky a soudruzi,
Před námi jsou volby. Na
nás bude záležet, jestli dokážeme svou činností, vystupováním,
chováním, prostě celkovým
obrazem naší strany získat ve
společnosti přirozenou autoritu.
Jestli budeme umět dostatečně
jasně, srozumitelně a bez zbytečného uhýbání, přizpůsobování či lavírování zodpovídat otázky a nabízet řešení. Jestli bude
zřejmé, že nejsme pouhou druhou sociální demokracií, ale
sebevědomou suverénní komunistickou stranou, které se vyplatí dát svůj hlas.
Marta Semelová,
KSČM Praha 4,
vystoupení na VII. sjezdu KSČM
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protestní aktivity, demonstrace a
stávky. Jsem přesvědčen, že je
povinností komunistů připojit se
k výzvám k uskutečnění generální stávky, která by ukázala, že
lidé dokážou za svá práva bojovat.
Krutá realita dneška, odhaluje pravou tvář kapitalismu stále
většímu počtu lidí. To je jeden z
důvodů proč dnes zažíváme
novou vlnu útoků na všechny
kritiky kapitalismu, především na
ty nejprincipiálnější – na komunisty. Jsme svědky úsilí schválit
zákony, které by kriminalizovaly
komunistické myšlenky, komunistické symboly jako jsou pěticípá rudá hvězda a srp a kladivo.
Komunistické hnutí je ztotožňováno s fašismem, nacismem a
jejich bestiálními zločiny. Probíhá cílené úsilí o překrucování
dějin, namířené proti komunistickým, pokrokovým, demokratickým a antifašistickým tradicím. V
rámci antikomunistické kampaně
je významně zneužíváno státního systému veřejného vzdělávání, stejně jako masových médií.
Zintenzivňují se snahy o zákaz
naší strany. Jedním z vrcholů
současného antikomunistického
tažení je skandální rozpuštění
našeho Komunistického svazu
mládeže Ministerstvem vnitra.
Naše strana musí být pevnou hrází proti nebezpečí narůstajícího antikomunismu. Úspěch
různých
antikomunistických
snah by totiž znamenal drastické
omezení svobody a demokratických práv. I proto je našim úkolem zorganizovat všechny demokratické síly k úsilí o zachování, prohlubování a rozvoj současných demokratických práv a
svobod.
Současné dění v České
republice je úzce spjato s mezinárodní situací. Je tomu tak
především díky dominantnímu
vlivu imperialismu – Spojených
států amerických a Evropské
unie. To se projevuje i v tako-
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vých klíčových otázkách jako je
zatažení České republiky do
imperialistických válek jako to
můžeme vidět na příkladu agresí
proti
národům
Jugoslávie,
Afghánistánu, Iráku a nejnověji i
ve střední Africe. Zásadní otázkou je v této souvislosti možnost
vybudování vojenské základny
USA v naší zemi.
Naše strana musí stát v čele
bojovníků za mír, proti imperialistickým agresím. Úkolem komunistické strany je prosazovat
bezpodmínečné stažení vojsk
České republiky ze všech tzv.
zahraničních misí, uskutečňovaných v zájmu Washingtonu a
Bruselu. Náš závazek je udělat,
vše pro to, aby triumfoval lidový
odpor proti možnému vybudování vojenské základny USA.
Soudružky a soudruzi,
Aby naše strana výše uvedeným úkolům úspěšně dostála,

je třeba usilovat o její komunistický charakter, o to aby její
činnost byla aplikací marxismuleninismu, aby vycházela ze
zkušeností Komunistické strany
Československa, aby byla pevnou součástí mezinárodního
komunistického hnutí. Musíme
být stranou, která se principiálně
staví proti kapitalismu, založenému na vykořisťování, útlaku a
válkách. Je nezbytné, abychom
pokračovali v získávání obyvatel
naší země pro věc jediné alternativy k dnešní mizérii – pro věc
socialismu. Je to totiž právě
socialismus, který se jako reálná
odpověď na problémy současnosti, stává den ode dne aktuálnějším. K jeho prosazení napněme společně své síly.
Milan Krajča,
KSČM Praha 3,
vystoupení na VII. sjezdu KSČM

kem Exnerem, předsedy OV
KSČM Jardou Petrem z Jičína a
Jardou Ondráčkem z Trutnova i
s dalšími známými soudruhy,
jejichž práce si vážíme a bereme
si z ní příklad.
Zanedlouho začalo samotné
jednání. Úvodní slovo patřilo
Jaromíru Kohlíčkovi, který hovořil o volebních výsledcích. Následně vystoupil Hassan Charfo
o roztříštěnosti levice ve třech
blocích, tedy SEL, severských
zelených a bloku komunistických
a dělnických stran a o problémech, jakými jsou závislost Evropy na zahraniční politice USA,
což prohlubuje Lisabonská
smlouva a o NATO. Na to navázal právě Vašek Exner s tím, že
n e S E L , a l e G UE / NG L
(Evropská sjednocená levice/Severská zelená levice) řeší
částečně problémy akční spolupráce tím, že tato parlamentní
frakce obsahuje všechny tyto 3
bloky. Kohlíček se mu pokoušel
"dávat školení" a chytat ho za
slovo, ovšem "kvalitu" tohoto
vystoupení lze dokladovat jeho
výrokem "Ještě jsem v Evropském parlamentu neviděl nikoho
v tričku se srpem a kladivem".
David (KSM) který seděl v předsednictvu této diskuse a samozřejmě na sobě měl tričko se
srpem, kladivem a Leninem
zavtipkoval se Standou Grospičem, že by si ho měl jít asi převléct. To mu ho mj. po cestě
pochválil jeden prodavač ve
stánku s občerstvením Fornetti.
Na úvod vyjádřil solidaritu
Německé komunistické straně a
její člence, Christel Wegner,
vyloučené z poslanecké frakce
Die.Linke v dolnosaském sněmu. Ztichli především ti členové
Die.Linke, kteří bouřlivě předtím
tleskali asi třem diskutujícím z
publika, kteří hovořili o "nutnosti
přizpůsobit jazyk a zbavit se
frází". My jen dodáváme, že
fráze nemusí být nutně ideologického charakteru. David po-

kračoval : "Naše strana, KSČM
si myslí o EU, že se jedná pouze
o imperialistický projekt sloužící
zájmům globalizovaného kapitálu; velmi si vážíme tohoto pléna
SFEL-R, protože se jedná o
akční spolupráci na základě
dobrovolné soudružské spolupráce; nejedná se o Stranu evropské levice, která sice často
proklamuje cíle, které jsou i nám
komunistům blízké, ale skutky
svědčí o nečem jiném; Nejen to
na úvod zmíněné, ale například
SYRIZA (volební sdružení - viz.
níže - největší strana v něm je
rovněž jedna z protagonistů
SEL, strana Synaspismos) byla
v Řeckém parlamentu jedinou
stranu, která nepodpořila rezoluci řeckého parlamentu proti
zrušení KSM. Iluze v reformování kapitalismu zde již byly a já se
ptám, proč si EU tak dobře platí
europoslance (byť třeba tak, že
je musí platit "národní" rozpočty)
stran, které proklamují, že bojují
proti ní?! Od začátku kritizujeme
jak se Francouzská KS (PCF)
odřezala od odborů, největších
ve Francii, keré nazvala příliš
dogmatickými a radikálními,
italští komunisté se nechali zatáhnout do válečnické vlády,
respektive jejich vedení a sklidili
za to ve volbách. Úspěch
Die.Linke i KSČM připisuji stále
především, jak jsem se o tom
bavil s mladými i příslušníky
střední generace z Komunistické
platformy
Die.Linke,
"komunistické esenci minulého
režimu".
Jak můžeme bojovat, když
pochybujeme, zda-li existuje
dělnická třída, jak můžeme pracovat, když nemáme marxistickou analýzu minulého budování
socialismu...
KSM je zatím nazýváno
dogmatiky, stalinisty a sektáři...
Naopak Kukue (jak se řecky
vyslovuje název KS Řecka KKE) na internetu mimo masových demonstrací atd. informuje

o zrušení KSM, soudu s představiteli Maďarské dělnické komunistické strany, věznění Kader
Sahin, členky Turecké KS
(TKP)... Pomáhá komunistickým
organizacím v celém světě,
zřídila mezinárodní komunistické
informační
stránky
www.solidnet.org.
Soudruh zde zmínil soudruha, kterého často chválí pravice,
Dolejše, jak umí vystupovat,
podotýkám (k jeho názorům
provokativně) i k výročí VŘSR. A
právě Dolejš hovoří proti KKE ve
prospěch slepence
řeckých
eurokomunistů, maoistů, trockistů a různých jiných, kteří si před
slovo komunista musejí dávat
různé přídomky - SYRIZA. Tvrdíce, že v Řecku je jiná situace.
Cožpak je to Řeckem, že když
přijde mladý člověk do strany či
mládeže, tak šest měsíců nemusí dělat nic jiného, než že je
vzděláván. Nejen teoreticky, ale
i jak organizovat akce, na koho
se obrátit, jak vyrábět materiály...
Nedávno jsem slyšel předsedu Teoreticko-analytického pracoviště Ing. Látala, jak nám říkal,
že už to nemůžeme dělat jako
Gottwald, že to je přežité. A já
jsem právě Dolejšovi na naší
Městské konferenci v Brně mohl
vmést, že zrovna naší kampaň
proti zrušení Úrazové nemocnice (která byla velmi úspěšná,
když na demonstraci mimo mnoha organizací, jako Svaz důchodců, Svaz tělesně postižených pacientů v ČR či mladých
soc. dem. dorazila více než
polovina zaměstnanců Úrazové
nemocnice, kteří moc dobře
věděli, že akci pořádají "rudí
ďáblové" z KSM) jsme dělali
podle toho, jak psal Klement
Gottwald o tom, jak získat neformálně vedení ve stávkových
bojích. I my komunisté se musíme, a to nejen slovy, přihlásit k
naší tradici z první republiky, jen
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s těmito principy může dojít k
novému rozvoji komunistického
hnutí v naší zemi..." uvedl David
na závěr.
Pro nás bylo překvapením,
že tomuto vystoupení tleskal
nejen kontingent DKP, ale valná
většina posluchačů v sále.
Diskutovaným tématem byly
i rozdílné pohledy na akční jednotu - tedy o tom, co si pod tím
představit a jak toho dosáhnout.
Zde bych chtěl citovat s. V. Exnera,
podle
kterého
"Předpokladem dosažení akční
jednoty je dohoda o minimálním
programu". To je přesně ten
druh spolupráce, který prosazoval Klement Gottwald a který se
nám komsomolcům v současnosti velmi osvědčil v kampani
za zachování Úrazové nemocnice v Brně či při demonstraci za
navrácení srpu a kladiva na
hromadný hrob rudoarmějců v
Brně - Králově poli. Na těchto
akcích spolupracovalo široké
spektrum organizací a, byť v
malém regionálním měřítku, tato
spolupráce se stále prohlubuje a
my na akcích vystupujeme od
samého začátku jako Komunistický svaz mládeže. Tedy diametrálně odlišně k ústupkářské
spolupráci Strany s iniciativou
Ne Základnám, která skončila
prakticky na mrtvém bodě, na

nespolupráci. Tento model akční
jednoty podpořili i mnozí vystoupivší z publika, např. učitelka ze
základní školy v Drážďanech,
která se účastní kampaně za
zrušení tamější letecké střelnice.
Právě této praxi se věnoval i
Stanislav Grospič. Ten především mluvil o tom, že pokud
bojujeme proti kapitalismu, musíme bojovat s jeho každodenními projevy. Hovořil tedy o reálné
politice mezi pracujícími, mezi
lidmi. Na ty se musíme soustředit a ne pouze na řečnická cvičení na půdě buržoasních zastupitelských sborů. Stanislav Grospič se také věnoval připravovanému sjezdu strany. Právě na
něm se bude rozhodovat o tom,
jakou cestou se KSČM vydá, o
tom, jaký bude její charakter.
Stejně jako my, tak i s. Grospič
usiluje o co nejužší sepjetí s
lidmi a o aktivní a tvůrčí politiku
strany, doslova řekl, že "Osobně
očekávám od VII. sjezdu KSČM
nejen potvrzení komunistické
identity strany, ale i potvrzení
masového charakteru strany
nikoli počtem členů, ale jejím
vlivem na společnost". O naprosté nutnosti postupovat dále
tímto způsobem nás přesvědčilo
i jednání na Europacampu, argumenty, otázky a způsoby, jakými
o těchto věcech hovořili jednotli-

ví řečníci i účastníci z pléna.
Toto jednání totiž podle nás
utváří určitý předobraz sjezdu a
nastavuje zrcadlo současnému
komunistickému
hnutí, jeho
slabým a silným stránkám.
Večer po jednání jsme se
vydali s komsomolským praporem na výlet po Jičíně. Bylo
zajímavé sledovat reakce lidí,
zvláště poté, co médii proběhla
zpráva o tom, že ty samé prapory nám pár dnů před tím zadrželi
příslušníci městské policie na
oslavě Prvního máje v Brně.
Jedna kolemjdoucí na nás volala, abysme jeli na Kubu. Na to
jsme jí odpověděli, že bychom
jeli rádi, ale nejsou peníze. Naopak v Železnici, tedy v místě
konání Europacampu byla atmosféra daleko jiná. Z hostinského
ve středním věku se vyklubal
sympatizant s bustou Lenina
rohu jedné z místností příjemné
hospůdky a jeden z hostů nás
dokonce pozval na rundu, když
se dozvěděl, že jsme z Komunistického svazu mládeže. Takže asi tak je to s tím, že "prapory
se srpem a kladivem odpuzují",
jak se často dozvídáme od některých nicnedělavších funkcionářů naší strany.
Jakub Holas

KSM NA ŽALÉM A V DOMAŽLICÍCH
Na Žalém zavlála z rozhledny vlajka KSM. A to při příležitosti tradičního výstupu komunistů, který se konal v sobotu 24.
května. Bylo snad symbolické,
že rozhledna byla postavena
jako pomník pronásledovaným
komunistům. Zúčastnění zde
totiž vyjadřovali mladým komunistům solidaritu.
Tentýž den sklidil velký
úspěch stánek a vystoupení

KSM na každoročně organizovaném jarním shromáždění KSČM
v letním kině v Domažlicích.
Místopředseda ÚV KSČM s. Jiří
Maštálka ujistil přítomné, že na
půdě Evropského parlamentu,
jehož je poslancem, byly podniknuty kroky k obnově registrace
KSM. Akce se zúčastnili i zástupci Klubu českého pohraničí
a Německé komunistické strany
(DKP).
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VII. SJEZD KSČM 17. A 18. 5. 2008,
HRADEC KRÁLOVÉ

O NEJBLIŽŠÍCH ÚKOLECH KOMUNISTICKÉ
STRANY
Jsem přesvědčen, že je
nezbytné, abychom poctivě
analyzovali
klíčové
rozpory
současné doby a na jejich základě správně určili hlavní úkoly,
které dnes stojí před komunistickou stranou. Naše strana musí
být silou, která razantně vystupuje proti současné státní moci
a proti její protilidové politice. To
čeho jsme svědky je totiž snaha
o odstranění posledních zbytků
vymožeností, které lidé získali
na základě dlouhých a složitých
sociálních bojů a které byly
prosazeny především během
čtyřicetiletého období budování
socialismu v Československu.

Je to například výrazná vlna
všeobecného zdražování, které
jsou dnes nuceni lidé čelit. Ta se
týká i těch nejdůležitějších životních potřeb, jako jsou potraviny,
bydlení nebo doprava. Právo na
bezplatnou zdravotní péči je od
počátku tohoto roku minulostí.
Aktuální se opět stává hrozba
zavedení školného.
Naše odpověď musí být
jednoznačná. Je třeba, aby naše
strana i nadále zásadně odmítala všechny vládní útoky na sociální výdobytky minulosti. Je
našim úkolem aktivně podporovat a případně iniciovat různé

