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ČASOPIS KOMUNISTICKÉHO SVAZU MLÁDEŽE  

ČERVEN 2006 
ČÍSLO 6  

ROČNÍK 12  

Diskuse nad prohrou  

Socialismus  
a komunismus ve volbách do PSP ČR 



Kubánský institut přátelství s národy 
(ICAP) organizuje také v letošním ro-
ce evropskou brigádu solidarity, která 
se uskuteční ve dnech 19.6. – 08.7. 
2006 na Kubě. Více info na 
www.ksm.cz. 
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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! 

 

Pojeďte s námi na již třetí ročník letní-
ho dětského tábora v krásném prostře-
dí uprostřed brdských lesů v termínu 2. 
až 16. července! 
Celotáborová hra se bude jmenovat 
návštěvníci a bude zaměřena na vztah 
člověka k přírodě, na ekologii, historii, 
poznávání fauny a flóry a tábornické 
dovednosti. A to není všechno – 
v programu je pamatováno i na sport a 
kulturu. 
 
Cena 3500,- Kč. 

Dětský tábor 
2.– 16. července 2006 

Brigáda solidarity na Kub ě 
    

10. června 1942 byla nacisty vypálena 
obec Lidice. Již po 7. si tuto událost 
připomíná KSM akcí, na kterou nava-
zuje oficiální pietní akt. Zveme Vás 
na Pochod Praha -Lidice, který se 
uskuteční v sobotu 10. června od 9 
hodin. Sejdeme se na konečné tram-
vají  v pražské Divoké Šárce (20, 26) 
a po cca 18 km procházky krásnou 
přírodou ještě stihneme od 14 hodin 
uctít na lidickém hřbitově oběti lidické 
tragédie i zamyslet se nad aktuální 
hrozbou fašismu a novodobých válek. 

Pochod Praha—Lidice 

Základní organizace KSČM č. 310 a 
klub KSM Litoměřice pořádají dne 
23.června 2006 besedu pro mladé 
členy strany a KSM s tématem hle-
dání cesty ze současné situace po 
volební porážce a nutných krocích, 
které bude třeba podniknout. Bese-
da proběhne od 17.00 hodin v Pra-
ze 

Jak dál po volbách? 
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ná německými komunisty čle-
nům české delegace KSČ je 
zachována do dnešních dnů a je 
uložena na OV KSČM v Trutno-
vě. Aby nedošlo k poškození 
vlajky, která doprovází komunis-
ty i v současné době na mani-
festacích, byla vytvořena v minu-
lém roce věrná kopie. Toto se-
tkání připomíná pamětní deska 
umístěná na budově Obecního 
úřadu v Královci. U příležitosti 
80. výročí tohoto setkání připra-
vuje Revolutionärer Freund-
schaftsbund (Revoluční svaz 
přátel) novou pamětní desku, 
která by měla být umístěna 
vedle desky stávající.  

Tato manifestace byla na 
stejném místě zopakována o rok 
později 12.8.1928. Počítalo se s 
účastí Klementa Gottwalda, ale 
tehdejší krize KSČ ovlivnila ce-
lou organizaci a přípravu tohoto 
setkání. Na tato setkání navazují 
v současné době pravidelná 
každoroční setkání na Pomez-
ních Boudách v Krkonoších spo-
jené s výstupem na Sněžku. Se-
tkání se účastní komunisté z 
Trutnova a jiných míst naší re-
publiky, komunisté a sympati-
zanti z Německa a Polska.  

Významným mezníkem v 
činnosti ÚV KSN pod vedením 
Ernsta Thälmanna bylo ilegální 
zasedání ÚV KSN ve „ Sportov-
ním domě“ v Ziegenhals u Berlí-
na, které se konalo 7.února 
1933. Bylo to poslední zasedání 
na kterém Thälmann mluvil. Dne 
3. března 1933 byl zatčen, bez 
procesu jedenáct a půl roku věz-
něn v koncentračním táboře 
Buchenwald. V této budově vzni-
kl v roce 1953 Památník Ernsta 
Thälmanna. Slavnostní otevření 
Památníku se konalo 7. února 
1953. O toto zařízení pečuje 
Kruh přátel Ernsta Thälmanna v 
čele se soudruhem Heinzem 
Schmidtem. Existence Památní-
ku je však ohrožena. V listopadu 
2002 získal bývalou restauraci, 
od roku 1953 Památník Ernsta 

Thälmanna, do privátu Gerd 
Gröger, vedoucí pracovník Bran-
denburského ministerstva pro 
rozvoj měst, bydlení a dopravy 
za 86 000 Euro. Nový vlastník 
ihned během noci vyměnil zám-
ky. Při aukci bylo poukázáno na 
to, že nemovitost je pod ochra-
nou památkářů a veřejné použí-
vání musí být zachováno. V pro-
sinci 2002 pan Gröger ujistil He-
inze Schmidta, že spolek až do 
konce předání objektu může zde 
nadále pracovat. Poslední shro-
máždění v Památníku se konalo 
9.února 2003. Brzo na to byl 
vstup na pozemek a do Památ-
níku znemožněn. Přes protesty i 

soudní spory zůstává Památník 
uzavřený. Vlastník nemovitosti 
má v úmyslu budovu strhnout a 
postavit zde něco jiného.  
Protesty trvají stále a jsou pod-
porovány celou řadou organizací 
a levicových a komunistických 
stran.  

„Ziegenhals“, řekl spolehlivý 
bojovník proti fašismu a válce, 
Kurt Seibt, „ je záštitou pravdy“.  

Politický odkaz Ernsta Thäl-
manna je i dnes orientací pro boj 
za mír, proti fašismu a válce, za 
překonání kapitalistického otroc-
tví, za budoucnost v míru, svo-
bodě a socialismu.  

Irma Martinovská 
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V letošním roce vzpomíná-
me 120. výročí narození Ernsta 
Thälmanna, narodil se 
16.4.1886, byl zavražděn nacisty 
18.8. 1944 v koncentračním tá-
boře Buchenwald. Život Ernsta 
Thälmanna byl ovlivněn bojem 
německé dělnické třídy proti ka-
pitalistickému vykořisťování, fa-
šismu a válce a za socialismus 
jako nový společenský pořádek. 
Byl významným internacionál-
ním vůdcem dělníků a byl sym-
bolem antifašistického odporu 
proti hitlerovskému reži-
mu.  V létech 1914 – 1918 vedl 
revoluční činnost mezi německý-
mi vojáky. V roce 1918 přešel 
z řad sociální demokracie do 
Nezávislé sociálně demokratické 
strany. 

V roce 1920 v čele 95 % čle-
nů hamburské organizace vstou-
pil do Komunistické strany Ně-
mecka a v roce 1921 se stal čle-
nem jejího ÚV. V roce 1923 stál 
v čele hamburského povstání. V 
roce 1925 byl zvolen předsedou 
KS Německa. V létech 1924 – 
28 byl kandidátem exekutivy KI, 
v letech 1928 – 43 jejím členem. 
V letech 1923 – 33 byl poslan-

cem Říšského sněmu. V roce 
1925 a 1932 byl kandidátem na 
úřad říšského presidenta.  

V období po I. světové válce 
až k uchopení moci Hitlerem 
mají velký význam mezinárodní 
setkání českého a německého 
proletariátu v Krkonoších. Hory 
Krkonoš a státní hranice nebyly 
pro dělnickou třídu a její komu-
nistický předvoj překážkou, která 
by národy rozdělila na nepřátel-
ské tábory, ale naopak byly 
mostem který vedl ke sbratření 
českého a německého proletari-
átu.  

První setkání 3.9.1922 bylo 
ilegálně organizováno na Po-
mezních boudách v Krkonoších. 
Bylo to setkání komunistické 
mládeže z Čech a ze Slezska.  

Druhé setkání 17.6.1923 
realizované na hranicích u Hor-
ního Adršpachu, bylo podstatně 
mohutnější. Rozmach revoluční 
vlny dal podnět k dalšímu setká-
ní 5.8.1923 na Sněžce, které 
bylo až dosud nevětší a nejpo-
četnější manifestací bratrství 
Československé komunistické 
strany z oblasti Hradec Králové 
a Vratislavské oblasti. Pod rudý-

mi vlajkami a standartami zpíva-
lo na nejvyšší hoře Čech na 
6000 komunistů Internacionálu.  

Čtvrté setkání bylo znovu 
realizováno na úpatí Sněžky u 
Obří boudy 26.7.1925. Toto se-
tkání bylo především záležitostí 
mládeže. Mladí revolucionáři 
zde byli přepadeni říšskými oz-
brojenými oddíly, které ukořistily 
některé vlajky a snažily se 
účastníky rozehnat. České státní 
orgány vedly soudní proces proti 
organizátorům a řečníkům neo-
hlášeného meetingu.  

Významné setkání proletari-
átu byla mezinárodní manifesta-
ce v Královci u Žacléře. Byla 
připravena a organizována KV 
KSČ z Hradce Králové a vede-
ním župy Bojovníků Rudé fronty 
z Vratislavy. Této manifestace 
se účastnil Ernst Thälmann, 
předseda Komunistické strany 
Německa, KSČ representoval 
poslanec Karel Kreibich. Na 
tomto setkání si obě strany vy-
měnily rudé vlajky. Vlajka předa-

 

120. VÝROČÍ NAROZENÍ  
ERNSTA THÄLMANNA 
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Svátek práce, jara a lásky si při-
pomněli desetitisíce komunistů 
po celé republice. Největší mí-
tink se uskutečnil na pražském 
Výstavišti, kde vystoupil i před-
seda Ústředního výboru Komu-
nistické strany Čech a Moravy 

Vojtěch Filip a také předseda 
Komunistického svazu mládeže 
Milan Krajča. Informační stánky 
KSM přitahovaly pozornost ko-
lemjdoucích nejen zde, ale v 
dalších městech země. 

-JTA- 

1. MÁJ SE SLAVIL NA STOVKÁCH MÍST 

Koncem dubna se v prosto-
rách Městského výboru KSČM v 
Brně uskutečnilo koordinační 
setkání, snažící se sladit činnost 
mladých komunistů s orgány 
KSČM a vlasteneckých, solidár-
ních či levicových občanských 
sdružení. V této době jde přede-
vším o maximální podporu kan-
didátů KSČM do voleb, ale do 
budoucna by mělo jít o organizo-
vání např. již větších kulturních 
akcí mládežníků či koordinaci 
aktivit nově vzniklých a vznikají-
cích klubů KSM. 

Zastoupeno bylo mnoho re-
gionů ČR, mimo dvou brněn-
ských klubů KSM a zástupce 
domácího MěV Brno, s. Dany 
Šklíbové, také členové KSM z 
Přerova, Kladna, Litoměřic, Pra-
hy, Prahy 12, zástupců skupin 
mladých při KSČM (Klub pro 
politické vzdělávání mládeže z 
Ostravy, „Hvězda“ z Břeclavi, 
ZO mladých z Plzně), předsed-

kyně Pražské rady s. Marta Se-
melová, předseda OV KSČM 
Břeclav s. Josef Jančara, brněn-
ští kandidáti do voleb do Posla-
necké sněmovny, s. Helena Sý-
korová a s. Pavel Březa, zástup-
ce mladých KSČM z OV Nym-
burk a Prostějov či za Společ-
nost česko-kubánského přátel-
ství brněnská zastupitelka Anič-
ka Štofanová. Pozdravy a nabíd-
ky spolupráce poslali představi-
telé OV strany a mládežníci z 
celé ČR. Ze Slovenska přijela 
mezi nás i tříčlenná delegace 
Socialistického zväzu mladých.  

Jednání zahájil s. Pazdera, 
který přivítal a představil přítom-
né. Z opravdu bohaté diskuse po 
naplánování předvolebních akti-
vit bychom zmínili vystoupení 
několika diskutujících, vyzdvihu-
jících prioritu účasti na akcích 
pro děti, o některých konkrétních 
zkušenostech s těmito akcemi 
hovořila s. Alenka Klepšová z 

Ostravy. Hodně se debatovalo i 
o tom, jak účinně bojovat proti 
antikomunismu a drogám či dů-
ležitost prohloubení počaté spo-
lupráce s různými menšinami v 
naší zemi.  

Důležitost smíšených ZO 
(mladých a starších členů) podtr-
hl také s. Hudeček, předseda 
ZO z Brna – středu, kde již za-
nedlouho budou působit 4 mladí 
členové strany, tím, že jednomu 
z nich, s. Jiřímu Kapral’ovi pře-
dal na jednání se slzami dojetí v 
očích legitimaci KSČM. 

O zásobování účastníků se 
staral a svoje kuchařské umění 
převedl současný předseda 
KSM pro Brno,s. Martin Jurka.  
Tato koordinační schůzka je pře-
devším výzvou do budoucna. 
Doufáme, že povede k efektivní 
spolupráci KSM, KSČM a dal-
ších levicových subjektů na Mo-
ravě.  

KOORDINAČNÍ SETKÁNÍ V BRNĚ 

Dne 10. května se v Brně, v 
prostorách Domu odborových 
služeb na Malinovského náměstí 
uskutečnila předvolební beseda 
s kandidátem do Poslanecké 
sněmovny za KSČM, Ing. 
Pavlem Březou. V úvodu zdů-
raznil důležitost diskuse s obča-
ny o jejich potřebách a problé-
mech a zahrnutí jejich názorů do 

volebního programu KSČM. Ing. 
Březa si jako své volební heslo 
zvolil slogan „Lidský život není 
zboží“, čímž zdůrazňuje, že se 
jeho úspěšnost nedá omezit 
pouze na finanční a materiální 
stránku vlastní existence, ale jde 
především úsilí vést důstojný 
život a nebýt lhostejný k důstoj-

BESEDA NEJEN O NÁJEMNÉM 
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nosti životů ostatních. 
Bohužel v současné době je 

princip solidarity značně potla-
čen ve prospěch sobeckosti a 
vlastního prospěchu.  

ing. Březa, jako předseda 
krajské organizace Sdružení 
nájemníků, se zaměřuje přede-
vším na problematiku bydlení, 
nájemného, prodeje bytů atd. V 
současné době se velmi palči-
vým problémem stal schválený 
zákon o nájemném, který stano-
ví, že v od 1.1. 2007 má nájem-
né každoročně narůstat v Brně, 
v případě bytů I. kategorie 
(standardu) do roku 2010 až na 
dvojnásobek. U bytů nižších ka-
tegorií (substandard) by mělo 
být nájemné ve výši 90% nájem-
ného bytů standardních, tudíž 
zatímco u bytů I. kategorie se 
cena zvýší ze současných 27,42 
Kč za m2 na zhruba 56 Kč v ro-

ce 2010, u bytů nižších kategorií 
z 11,43 Kč na asi 50,40 Kč, tak-
že finanční náklady na byt nižší 
kategorie vzrostou ještě mnoho-
násobně víc. Výsledkem je, že u 
bytů nižší kategorie nebude mít 
nájemné sociálně únosnější vý-
ši. Poslanci KSČM tento zákon 
odmítli, výše nájemného již nyní 
zajišťuje ekonomické hospoda-
ření s domem.  

Dále Ing. Březa zmínil dru-
hou část tohoto zákona, která se 
týká zavedení výpovědi z bytu 
bez přivolení soudu. V tomto 
případě je nutné se obrátit na 
právní pomoc, kterou občanům 
poskytuje právě Sdružení ná-
jemníků. Po doručení písemné 
výpovědi je možné ve lhůtě še-
desáti dnů podat žalobu na urče-
ní neplatnosti a po dobu projed-
návání této žaloby nesmí dojít k 
vyklizení bytu.  

Další část besedy se týkala 
problémů s prodejem bytového 
fondu v městě Brně, který začal 
v roce 1996 a průběhu řešení 
dalšího prodeje při splnění pod-
mínek EU ve věci poskytování 
veřejné podpory. 

 V nadcházejících volbách 
se lidé musí rozhodnout, co 
vlastně chtějí – zda pokračující 
výprodej obecního majetku, zvy-
šování nájemného, omezování 
práv nájemníků, finančně nedo-
stupné byty, nulovou podporu 
výstavby nových bytů po nástu-
pu vlády ODS atd. či důstojné 
bydlení i pro mladé rodiny, daňo-
vé úlevy na bytovou výstavbu a 
rekonstrukce, zachování regula-
ce nájemného stanovením horní 
hranice pro všechny nájemní 
vztahy v bytové oblasti, které 
prosazuje KSČM.  

Veronika Sýkorová 

Možná až 50 000 demon-
strantů proti válce a globalizaci 
svým pochodem v centru řecké 
metropole vítězně završilo IV. 
evropské sociální fórum (ESF). 
Proud demonstrantů se vinul 
městem jako obrovský červený 
had, nad kterým burácela hudba 
a mnozí účastníci při něm provo-
lávali hanbu americkému vůdci 
Georgi W. Bushovi a jiným před-
stavitelům západního zlořádu, 
stejně jako mamutím organiza-
cím symbolizujícím vykořisťová-
ní pracujících a sociální nespra-
vedlnost v kapitalismu.  

Na budovy představující 
nadnárodní kapitál, tedy na ban-
ky a obchody se značkovým 
zbožím pro boháče, zaútočila 
kameny a zápalnými lahvemi 
skupina asi čtyř stovek anarchis-
tů, pričemž podle očitých svědků 
jednu banku zapálili a popelem 

lehlo také nejméně jedno policej-
ní vozidlo. Policisté proti anar-
chistům použili slzný plyn, který 
nakonec byl zanesen i mezi po-
kojné demonstranty. 

Přestože běžné policejní 
hlídky řecké liberální vlády proti 
poklidné demonstraci nevystu-
povaly, desítka členů českého 
KSM narazila v mele na těžkoo-
děnce, kteří si počínali jako zdi-
vočelá soldateska. Po skončení 
demonstrace pak vytvořili muži 
zákona ochranné kordony před 
rozbitými výlohami se šperky a 
drahými kožichy. Urazili jsme 
dvě stovky metrů a už byl cítit 
slzný plyn. Když jsme došli k 
místu střetů, hořely tam popelni-
ce. Poté byla vidět hořící výloha 
City Bank, kam někdo naházel 
zápalné lahve, řekl o začátku 
protestu místopředseda KSM 
Ludvík Šulda. 

Už z dálky bylo možné vidět 
hustý dým, jak v ulicích hořela 
civilní luxusní auta, dodal s tím, 
že byl sice už na mnoha demon-
stracích, ale použití slzného ply-

ATHÉNY VE VÍRU LEVICE 
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zdánlivě nepraktická. Bez revo-
luční teorie nemůže však být 
revoluční praxe.  

K studiu teorie nutí mnoho 
okolností: 

1/ potřeba zásadního vodít-
ka pro praxi, která se jinak stává 
bezzásadovým povrchním a 
krátkozrakým pragmatismem.  

2/ V teoretické oblasti se 
dnes v zásadě vede boj o revo-
luční marxismus-leninismus proti 
oportunismu a revisionismu, což 
je podmínkou znovuobnovení 
revolučního komunistického 
hnutí.  

3/ Bez teorie není možné 
správné hodnocení ani minulos-
ti, ani současnosti, ani budouc-
nosti. 

4/ Hluboké teoretické objas-
ňování socialismu je podmínkou 
odrážení nepřátelských útoků, 
rehabilitace socialismu a pře-
svědčování, že jedině on je 
schopný vyvést svět ze součas-
ného marasmu a zabránit kata-
strofě, do níž lidstvo žene přeží-
vající kapitalismus. 

 
  
Chyby v pojímání socialis-

mu  
V poměru k otázkám socia-

lismu dochází k teoretickým a 
metodologickým chybám. Jde o 
trojí jejich druh a charakter:  

1/ buržoazní, otevřeně ne-
přátelské;  

2/ maloměšťácko oportunis-
tické a revizionistické;  

3/ iluze a sebeiluze stoupen-
ců socialismu a komunismu. 
Vedle třídního základu tu hrají 
roli i poznávací, gnozeologické 
momenty.  

Na počátku stojí poměr ke 
kapitalismu. Kdy je zralý k pádu, 
pro socialistickou revoluci? Pro 
komunisty je taková situace dá-
na vstupem kapitalismu do sta-
dia imperialismu. To uznávala 
slovy původně i sociální demo-

kracie; pak možnost revoluce 
odsunula do nedohledné dálky a 
nakonec se revoluce vůbec 
vzdala. V jejích šlépějích jdou 
dnes oportunisté a revizionisté, 
záměrně zaměňující zásadní 
otázku revoluce s otázkou bez-
prostřední revoluční situace, 
jejíž vznik v dohledné době vylu-
čují. Když se jejich pojetí socia-
lismu přibližuje sociálně demo-
kratickému "sociálnímu státu" a 
netřídně chápané parlamentní 
demokracii, když jsou ochotni v 
některých tzv. nových jevech v 
kapitalismu, posuzovanému úz-
ce technokraticky, vidět zárodky 
socialismu, nelze se divit, že 
někteří už pokládají revoluci za 
nepotřebnou.  

Jedním z nejzávažnějších 
omylů při posuzování socialismu 
je nerozlišování jeho vývojových 
etap. To má teoreticko-
ideologické důsledky a mělo to i 
důsledky i pro minulou praxi.  

Tzv. reálný socialismus 
(otázku názvu tady vynechme) 
byl pouhým přechodem k vlast-
nímu socialismu "jako takové-
mu", přechodem nikde nedovr-
šeným. Vedle obecných úkolů 
tohoto přechodu byl postaven 
před přemíru zvláštních a jedi-
nečných, daných konkrétním 
místem a konkrétní dobou. Na-
víc musil zápasit s vnitřními i 
vnějšími vlivy, cizími a nepřátel-
skými úsilí o socialismus a brá-
nícími mu věnovat se oněm úko-
lům vlastním. Ztotožňovat jej 
proto prostě s už jakoby vícemé-
ně "hotovým" socialismem bylo 
sebeiluzí, neuvědomující si ob-
rovské úkoly, které před ním 
stály. To přivedlo na jedné stra-
ně k tomu, že některé budoucí, 
socialismu nejvlastnější úkoly, 
nebyly jako socialistické vůbec 
uznávány (VTR, integrace), a na 
druhé straně k tomu, že nehoto-
vé poměry reálného socialismu 
byly přenášeny na socialismus 

jako takový a používány k 
"opravování" a jakoby 
"vylepšování" jeho teorie.  

Ztotožňování nehotového 
socialismu se socialismem jako 
takovým chopili se pohotově 
jeho nepřátelé. Jejich ideologové 
srovnávali rafinovaně nehotový 
socialismus s obecným mode-
lem, vypracovaným klasiky mar-
xismu, aby dokazovali, že se 
jedná o neuskutečnitelnou utopii. 
Připisovali a připisují socialismu 
to, co mu bylo cizí a představo-
valo dědictví právě že po kapita-
lismu. Nutná obrana před útoky 
a nebezpečím ze strany kapita-
lismu je jimi paušálně vydávána 
za zločin. Zamlčujíce či popírají-
ce nesporné úspěchy socialis-
mu, jak vnitřní, tak mezinárodní, 
nepřiznávají samozřejmě, že 
hlavním zločinem socialismu pro 
ně je to, že skoncoval s jejich 
vykořisťováním. 

Také dnešním revizionistům 
se hodí poměřování reálného 
socialismu socialismem jako 
takovým a někdy dokonce ko-
munismem. Kladou na reálný 
socialismu nároky, které objek-
tivně nemohl a nebyl s to splnit. 
Namísto objektivní analýzy 
(která by prokázala falešnost 
jejich hodnocení a zhoubnost 
jejich dnešního počínání) uchy-
lují se k maloměšťáckému mora-
lizování a přebírání nepřátel-
ských pomluv. Vydávajíce za 
chybné to, co bylo nevyhnutelné, 
znemožňují poučit se o případ-
ných skutečných chybách. Slibu-
jí socialismus "bez chyb minu-
losti", "moderní" "socialismus 21. 
století", pod čímž se skrývají 
staré zkrachované maloměšťác-
ko reformistické představy, prá-
vě které byly příčinou minulých 
porážek a programují předem 
nevyhnutelně další porážky.  
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lidí v duchu vzájemné družné 
spolupráce. Tím naprosto pře-
svědčivě prokázat svou převahu 
nad kapitalismem a reálnost do-
sažení komunismu. Nestačí tedy 
pouze položit základy socialismu 
- provést socialistickou revoluci, 
převést výrobní prostředky do 
rukou celé společnosti. To je jen 
počátek relativně dlouhodobého 
procesu postupného přecházení 
ke komunismu, vyžadujícího 
nesmírné úsilí a relativně dlouhé 
období. 

  
 
Reálný socialismus  
Zakladatelé marxismu uva-

žovali o socialismu obecně a 
celkově jako o přechodu ke ko-
munismu. Nemohli předvídat to, 
co přinesla až konkrétní praxe. 
Totiž že i k dosažení socialismu 
v plném smyslu slova bude také 
zapotřebí jistého, a jak se uká-
zalo a ukazuje, nesmírně obtíž-
ného a náročného přechodného 
období, toho, co bylo úkolem 
tzv. reálného socialismu. Ten 
mohl položit jen základy socialis-
mu a zahájit jeho budování, jež 
završit se mu však nikde, vzhle-
dem k okolnostem a krátkosti 
času, nikde nepodařilo. Přede-
vším proto, že k už tak složitým 
obecným úkolům přechodu k 
socialismu bylo mu třeba řešit 
obrovskou spoustu konkrétních, 
zvláštních a jedinečných úkolů, 
daných mezinárodními okolnost-
mi a výchozím stavem, stupněm 
rozvoje jednotlivých zemí, z ně-
hož se vycházelo.  

Je snad a mělo by být po-
chopitelné, že vzhledem k bez-
prostřednímu východu z kapita-
lismu a vzdálené perspektivě 
komunismu nemohl teprve začí-
nající socialismus prokazovat 
plně své přednosti a svou histo-
rickou převahu nad kapitalis-
mem. Už proto je naprosto ne-
správné nedoceňovat, co se mu 

přesto - v jednotlivých zemích i 
mezinárodně - podařilo a co už 
více či méně jasně svědčilo o 
základním přelomu od třídní 
společnosti. 

Objektivní hodnocení tzv. 
reálného socialismu nebylo ještě 
komplexně či vůbec provedeno. 
Nenávistné hodnocení jeho ne-
přátel je pochopitelné. Přidávají 
se a přispívají k němu však i tzv. 
neokomunisté. Jejich hodnocení 
je subjektivně moralistické, his-
toricky nekonkrétní a trpí pre-
zentismem, nehistorickým pře-
nášením dnešní situace nazpět. 
Protože nerozlišují, co bylo ob-
jektivně nutné a nevyhnutelné, 
nejsou schopni odhalit, co bylo 
skutečně chybné. Když předestí-
rají případné jiné možnosti vývo-
je v minulosti, vůbec se neza-
mýšlejí nad tím, jaké by byly do-
pady jejich "rad". Jejich hodno-
cení proto nepřináší skutečné 
poučení a promítá se do jejich 
falešných představ o perspektiv-
ním vývoji.  

  
 
Socialistická revoluce - 

nástup k socialismu  
Cestu k nahrazení třídní 

společnosti k beztřídní otevírá 
socialistická politická revoluce, 
přechod moci z rukou buržoazie 
do rukou pracujících. Jestliže k 
nahrazení jedné třídní formace 
jinou, např. feudalismu kapitalis-
mem, mohly postupně sílící prv-
ky nového vznikat na půdě a v 
rámci starého, u socialismu to 
vzhledem k naprosto zásadnímu 
přeryvu není možné. Za kapita-
lismu mohou a musí vzniknout 
pouze materielní a organizační 
předpoklady socialistické revolu-
ce: dosažení určitého stupně 
rozvoje výrobních sil, a revoluční 
organizace proletariátu vedená 
jeho revoluční stranou. Protože 
se vykořisťovatelé nevzdají své-
ho panství dobrovolně, musí jim 

být odňata. To může mít různé 
formy - od relativně mírných až 
po ozbrojené. Tyto formy se ne-
dají stanovit libovolně. Závisí ma 
síle a formách odporu buržoazie. 

Protože revoluce se obyčej-
ně chápe jen jako tento jediný a 
relativně rychlý mocenský pře-
vrat, je třeba zdůraznit, že socia-
listická revoluce v širokém smys-
lu zahrnuje revoluční přeměnu 
celé společnosti, všech oblastí 
společenského života. Tedy celý 
relativně dlouhý proces od poli-
tické revoluce přes přechod od 
kapitalismu k socialismu a od 
socialismu k úplnému komunis-
mu. Socialismus není podle En-
gelse nějaký dosažený stav, ný-
brž pohyb vpřed, vývojový pro-
ces. 

Jestliže přechody mezi dří-
vějšími formacemi probíhaly ži-
velně, přechod od třídní k bez-
třídní společnosti může a musí 
proběhnout jen za uvědomělého 
vedení komunistické strany 
(komunistických stran), řídících 
se vědeckou teorií marxismu-
leninismu. 

Nositelem a představitelem 
společensko-historických forma-
cí byla vždy zcela určitá spole-
čenská třída. Přechod od třídní k 
beztřídní společnosti je historic-
kým úkolem dělnické třídy, po-
slední vykořisťované třídy, nejví-
ce, životně zainteresované na 
odstranění jakéhokoli sociálního 
vykořisťování. Jestliže dosavad-
ní třídy usilovaly o zachování 
své existence a svého panství, 
dělnická třída přechodem k bez-
třídní společnosti pracuje k své 
vlastní samolikvidaci jako třídy. 

  
 
Potřeba teorie socialismu  
Pokusili jsme se stručně na-

značit teoretickou problematiku 
socialismu. Někteří ji podceňují, 
zdá se jím příliš abstraktní a 

 

nu nebylo nikde tak intenzivní . 
Nasazení obrovského množ-

ství plynu proti anarchistům, jež 
se pak ovšem dostal do očí i 
pokojným účastníkům, kteří se 
výtržností neúčastnili a byli dale-
ko od radikálních rebelů, bylo 
podle Pavlíny Perutkové z KSM 
zdrcující. Hlavní pochod byl mír-
ný, tedy ten plyn byl proti nám 
zbytečný. Zažila jsem použití 
těchto látek už na MMF, ale tam 
skutečně došlo k potyčkám, 
uvedla. Místopředseda brněnské 
organizace KSM Jan Ševčík 
sdělil, že část českých komunis-
tů byla nucena si nakonec zakrýt 
ústa šátkem, aby mohli vůbec 
dýchat. Na rohu před parlamen-
tem, kudy se tlačily obrovské 
zástupy, se zdálo, že policie 
chce dostřílet všechny zbývající 
granáty, tedy toto místo bylo 
neustále pod palbou, uvedl. 

Ve skutečnou pevnost se 
proměnila zejména ambasáda 
USA. U velvyslanectví byla na-
cpána spousta těžkooděnců a 
policejních antonů. Plyn tu byl 
také cítit víc než jinde, uvedl Šul-
da. Odpůrci globalizace a válek, 
mezi nimiž byla i desítka čes-
kých komunistů se svými výraz-
nými transparenty, se soustředili 
proti sídlu místních zákonodár-
ců. Přestože úřední statistika 
podle agentury AP uvádí jen 30 
tisíc účastníků, levicoví aktivisté 
odhadli účast až na 50 tisíc, 
snad i víc. Chceme práci, ne 
bomby , hlásal jeden transpa-
rent. Bush je vrah a největší te-
rorista , stálo na druhém. Ruce 
pryč od Íránu , Ukončete okupa-
ci Iráku a Lotře Riceová, táhni 

domů , udávala další hesla - ta-
ké s odvoláním na nedávnou 
návštěvu šéfky americké diplo-
macie, kterou místní tehdy vy-
pískali. 

Šli jsme ve skupině s dalšími 
zástupci antiimperialistického 
kontingentu, kde s námi byli na-
příklad také Bulhaři. Na demon-
straci jsme jeli z místa konání 
ESF s Basky, kteří udržovali 
skvělou náladu, upřesnil Daniel 
Šebek z KSM. 

Průvod, jehož hlavní část se 
rozešla před sídlem zákonodár-
ců v samém centru Atén, prak-
ticky zastavil dopravu na hlav-
ních městských tepnách, které 
policie uzavřela. Po skončení 
ústřední akce se hlouběji do 
města vydal ještě asi dvoutisíco-
vý hlouček nadšenců, kteří tanči-

li v ulicích pod rudými prapory a 
plakáty s přeškrtnutou tváří 
Bushe. 

Večer pak v komplexu koná-
ní ESF následoval velký koncert 
na oslavu vítězství nad kapitalis-
mem. Místní levicový večerník, 
který obsahoval již také sborník 
fóra, stihl na titulní straně ozná-
mit úspěch ESF titulkem: Jedno-
ta, odpor, vítězství! Imperialis-
mus může být poražen! Evrop-
ské sociální fórum mělo za cíl 
sjednotit pokrokové lidi starého 
kontinentu a najít pro Evropu 
sociálně spravedlivější alternati-
vu. V rámci mítinku se konala 
řada odborných seminářů a 
workshopů k aktuálním politic-
kým tématům, a také výstav děl 
alternativních umělců. 

Vratislav Vyhlídka 
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Dalším širokým vyjádřením 
solidarity Komunistickému svazu 
mládeže v jeho zápasu proti 
hrozbě ilegalizace ze strany MV 
ČR je vyjádření Národní rady 
mládeže Portugalska, která je 
řádným členem Evropského fóra 
mládeže, a tvoří ji skoro 30 celo-
státních, zdaleka nejen levico-
vých organizací.  

Vyjádření solidarity KSM – 
Národní rada mládeže Portugal-
ska 

Národní rada mládeže Portu-
galska (CNJ) byla informována, 
že v prosinci minulého roku Mi-
nisterstvo vnitra České republiky 
zaútočilo proti Komunistickému 
svazu mládeže v České republi-
ce (KSM), uvádějíc, že tato or-
ganizace zasahuje do oblasti 
činnosti politických stran. Minis-
terstvo přikázalo KSM, aby se 
vzdal svých politických požadav-
ků, své komunistické identity a 
svých marxisticko-leninských 
principů. Vláda České republiky 
stanovila časový limit, aby KSM 
změnila svůj politický program, 
jinak měla být tato mládežnická 
organizace ilegalizována. Dané 
konečné datum (31. prosince) 
bylo posunuto na březen 2006. 
Nyní KSM čeká odpověď od vlá-
dy. 

Toto protidemokratické pů-
sobení je úderem proti hnutí 
mládeže a nejzákladnějším prá-
vům a svobodám občanů. Je 
útokem proti demokracii a svo-
bodě sdružování.  

CNJ vyjadřuje svůj hluboký 
protest a vážnou starost týkající 
se těchto opatření a prohlašuje, 
že činnost mládežnického hnutí 
v Portugalsku a na celém světě 
nedovolí, aby bylo vyjadřování 
hnutí mládeže potlačováno či 
umlčováno. Požadujeme respekt 
ke svobodě a demokracii, ukon-
čení těchto provokativních poli-
tických postojů a vyjadřujeme 

naši plnou solidaritu s KSM.  
CNJ rovněž žádá portugal-

skou vládu, aby v kontextu 
svých diplomatických vztahů 
požadovala respekt ke svobodě 
a demokratickým právům v Čes-
ké republice, aby byla ukončena 
politická persekuce KSM 

Generální shromáždění Ná-
rodní rady mládeže Portugalska, 
Ponta Delgada, 11. března 2006 

  
Národní rada mládeže Portu-

galska je tvořena následujícími 
mládežnickými sdruženími: 

• AJP (Acção Jovem para a 
Paz) 

• AEP (Associação de Esco-
teiros de Portugal) 

• AIESEC (Associação Inter-
nacional de Estudantes em 
Ciências Económicas e Em-
presariais) 

• AJAP (Associação Jovens 
Agricultores de Portugal) 

• AJJ (Associação Jovem a 
Jovem) 

• APCC (Associação para a 
Promoção Cultural da Cria-
nça) 

• APAI (Associação Portugue-
sa de Aprendizagem Inter-
cultural) 

• CJS (Centro de Jovens Sur-
dos) 

• CNE (Corpo Nacional de 
Escutas) 

• CPAI (Clube Português de 
Artes e Ideias) 

• CJUGT (Centro de Jovens 
Surdos) 

• CNE (Corpo Nacional de 
Escutas) 

• CPAI (Clube Português de 
Artes e Ideias) 

• CJUGT (Centro de Juventu-
de da UGT) 

• Ecolojovem (Juventude do 
Partido Ecologista "Os Ver-
des") 

• FAJA (Federação das Asso-
ciações Juvenis dos Açores) 

• FNAEESP (Federação Naci-
onal de Associações de Es-
tudantes do Ensino Superior 
Politécnico) 

• IFL (International Friendship 
League)  

• Intercultura (AFS Portugal) 

• Interjovem/ CGTP-IN 

• JCP (Juventude Comunista 
Portuguesa) 

• JOC (Juventude Operária 
Católica) 

• JP (Juventude Popular) 

• Juventude Social Democrata  

• LEOS Portugal 

• MCE (Movimento Católico 
de Estudantes) 

• Olho Vivo (Associação para 
a Defesa do Património, Am-
biente, Ambiente e Direitos 
Humanos) 

• UPAJE (União para a Acção 
Cultural e Juvenil Educativa)  
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práce odstranit rozdíl zeměděl-
ství a průmyslu; změnit sídelní 
poměry - vyloučit záporné strán-
ky městského a venkovského 
života a zachovat a rozvinout 
jejich přednosti. 

Úplným odstraněním tříd-
ních rozdílů vytvořit sociálně 
homogenní společnost. Přejít k 
odměňování podle zásady: kaž-
dý podle svých schopností, kaž-
dému podle jeho potřeb. 

Zánik politiky jako vztahu 
mezi třídami. Odumření státu 
jako nástroje moci, vlády, nad-
vlády. Jeho nahrazení racionální 
celospolečenskou organizací, 
zabývající se prostým řízení a 
správou veřejných záležitostí. 
Proměna vedoucí úlohy strany 
jako jevu už neexistující politiky 
v nepolitické vědecko-odborné 
řízení a spravování společnosti. 

Vyvrcholení internacionality 
splynutím národů v jednotné 
lidstvo. Zánik dosavadních států 
a hranic mezi nimi.  

Odstranění válek, které měly 
nejhlubší základ v existenci vy-
kořisťovatelské společnosti. Zá-
nik armád i mocensko-
politických orgánů udržování 
bezpečnosti a společenského 
chování lidí. 

Tím vším převýchova lidí 
samých. Vznik nové kolektivistic-
ké morálky spolu s otevřením 
prostoru pro rozvinutí a uplatně-
ní individuality jednotlivců. Zcela 
nový životní způsob a chování 
lidí. 

  
 
Socialismus  
Socialismus, jehož dosažení 

je nejbližším cílem komunistické-
ho hnutí, je první, nižší fází bez-
třídní komunistické společnosti. 

Jako přechod od kapitalismu 
ke komunismu nese v sobě prv-
ky obou: tzv. mateřská znamén-
ka kapitalismu na jedné a a vý-
honky komunismu na druhé stra-

ně. První představují to, co je 
možno a nutno převzít z kapita-
lismu a využít to pro socialis-
mus. Druhé jsou směřováním k 
úplnému komunismu. Využívání 
prvních je dočasné. Postupují-
cím vývojem socialismu jsou 
vytlačovány stupňovanými vý-
honky komunismu až do jejich 
plnému vyzrání. 

Správný poměr k těmto obě-
ma stránkám socialismu se uká-
zal a ukazuje jako nejzávažnější 
problém socialismu. Nepochope-
ní a odmítání nutnosti oněch 
mateřských znamének kapitalis-
mu je snahou přeskočit je a za-
vádět ty prvky komunismu, pro 
něž ještě nebyly vytvořeny pod-
mínky. Ignorování toho, že ona 
mateřská znaménka musí být 
postavena na novou půdu a při-
způsobena jeho potřebám, tzn. 
jejich převádění v té podobě a 
funkci, jakou mají v kapitalismu, 
představuje hrozbu zvrhnutí so-
cialismu nazpět ke kapitalismu. 
Je paradoxní, že tyto chybné 
postoje se nevyskytovaly jen v 
tzv. reálném socialismu, nýbrž 
že se znova objevují u hlasatelů 
tzv. nového pojetí socialismu. 

Proč dochází k oněm chy-
bám, nejasnostem a sporům? 
Věc tkví v tom, že staré a nové 
neexistuje vedle sebe, nýbrž 
prostupuje každý jev socialismu.  

Několik příkladů: stát jako 
nástroj nadvlády je dědictvím 
minulosti. Ale jako stát většiny 
pracujících ztrácí tuto funkci a 
směřuje k svému zrušení. Děl-
nická třída, dříve vykořisťovaná, 
se mění ve vládnoucí a jako tří-
da směřuje rovněž k své samo-
likvidaci. Marx i Lenin ukazují, že 
socialistická zásada odměňová-
ní: každý podle svých schopnos-
tí, každému podle množství, 
kvality a společenské důležitosti 
práce, ačkoli je velkým pokro-
kem, není ještě plně spravedlivá, 
protože různě vybaveným a tedy 

nerovným lidem (věk, početnost 
rodiny, individuelní schopnosti) 
měří stejným metrem. I za socia-
lismu dostávají pracující mzdu, 
ačkoli při společenském vlastnic-
tví výrobních prostředků jsou 
vlastními zaměstnavateli. 
Atd.atd.  

To znamená, že z minulosti 
jako ona mateřská znaménka 
přejímané nabývá nový, ke ko-
munismu směřující obsah a 
funkci. Lenin je proto nazýval 
polo-jevy (polo-stát, polo-třída 
atd.). Všechno  

v socialismu nese v sobě 
překonávající a odumírající staré 
a sílící a nakonec vítězící nové, 
už komunistické. Tento rozpor 
starého a nového je hlavním 
vývojovým rozporem socialismu, 
je motorem jeho vývoje ke ko-
munismu. Uvědomit si tuto pod-
statu ještě nestačí. Z minulosti i 
ze současných diskuzí a sporů 
víme, že je často velmi obtížné 
pochopit - jak, do kdy a co je 
možno z kapitalismu přejímat, a 
co pokládat za výhonky komu-
nismu a kdy jsou vytvořeny pod-
mínky k tomu, aby byly už zavá-
děny. 

Rozhodujícím předpokladem 
a základem socialismu je ovšem 
odstranění moci kapitalistů a 
převzetí moci pracujícími. Vy-
vlastnění kapitalistů a převzetí 
výrobních prostředků do rukou 
společnosti pracujících; zespole-
čenštění výroby ve dvou hlav-
ních formách, celospolečenské - 
a skupinové, družstevní. Pláno-
vání společenského rozvoje v 
zájmu a ve prospěch pracují-
cích. 

Na tomto základě musí soci-
alismus postupně přebudovat 
celou společnost, všechny ob-
lasti společenského života smě-
rem k tomu, co bylo naznačeno 
v oddílu o komunismu: od pomě-
ru k přírodě až po převýchovou 

 



18 TEORIE    18 

Cílem komunistů je odstra-
nění třídní společnosti, v níž jed-
ni vykořisťují a ovládají druhé, a 
vybudování sociálně spravedlivé 
komunistické společnosti, zalo-
žené na svobodné družné spolu-
práci všech jejích členů. 

Tento odvěký sen vykořisťo-
vaných a utlačovaných přestává 
být nesplnitelnou utopií. Za do-
saženého vývojového stupně 
lidské společnosti stává se úsilí 
o jeho naplnění už objektivně 
uskutečnitelným. 

Dosavadní třídní rozdělení 
společnosti spočívalo na nedo-
statečné úrovni produktivity lid-
ské práce. Jakmile byl člověk 
schopen vyrobit více, než sám 
spotřeboval, mohl se jeho 
nadvýrobku zmocňovat druhý, 
který se stal jeho vykořisťovate-
lem a utlačovatelem. A existen-
ce těchto poměrů byla nevyhnu-
telná, dokud produktivita lidské 
práce nebyla schopna zajistit 
člověka důstojné životní podmín-
ky pro všechny. Už dnes dosa-
hovaná a ještě více perspektiv-
ním rozvojem vědy a techniky 
dosažitelná produktivita lidské 
práce je schopna (při vyloučení 
nesmyslného mrhání a ničení 
zdrojů společenského bohatství 
- plundrování přírodních zdrojů, 
zbrojení a válečné ničení, luxus 
boháčů, nesmyslná vlezlá rekla-
ma, atd.) je toho však schopna. 
Existence třídní vykořisťovatel-
ské a utlačovatelské společnosti 
přestává tak být nutnou a nevy-
hnutelnou. Naopak, mění se v 
absurdní anachronismus, navíc 
ohrožující dnes už samu exis-
tenci lidstva. Nástup k beztřídní 
společnosti stává se nejen mož-
ným. Představuje jedinou zá-
chranu před katastrofou, do níž 
vleče lidstvo trvání existence 
kapitalismu jako poslední fáze 
třídní vykořisťovatelské společ-

nosti. 
Přechod od společnosti tříd-

ní k beztřídní bude největším a 
nejhlubším převratem v dosa-
vadních dějinách lidstva. Skon-
cuje s dějinami násilí, otevře 
cestu skutečně svobodného roz-
voje, uvolní nesmírné tvůrčí po-
tence lidstva. Slovy Marxe bude 
to přechod od předhistorie k sku-
tečné historii lidstva. 

Vystřídání třídní společnosti 
komunistickou beztřídní společ-
ností, tento největší a nejhlubší 
převrat v dějinách lidstva, před-
stavuje nesmírně složitý a obtíž-
ný proces, který bude možno 
uskutečnit jen během relativně 
dlouhého přechodného období. 

  
 
Komunismus  
Protože se mnozí, přívrženci 

i odpůrci, domnívají, že komu-
nismus je možno "zavést", 
"nadekretovat", je třeba aspoň 
ve vší stručnosti naznačit, jak 
obrovitý úkol dosažení komunis-
mu představuje. 

Vytvořit naprosto nový po-
měr k přírodě. Skoncovat s jed-
nostranným, nehospodárným a 

nezodpovědným využíváním a 
zneužíváním jejích zdrojů. Přejít 
k rozumné kultivaci přírody a 
životního  

prostředí. Naladit harmonic-
ký vztah společnosti a přírody. 

Mohutný rozvoj všech pro-
duktivních sil, materielních i du-
ševních, na základě vědy a tech-
niky. 

Převratná změna charakteru 
práce z pouhého prostředku ob-
živy v první životní potřebu člo-
věka: intelektualizací práce, zru-
šením rozdílu fyzické a duševní 
práce; úplnou automatizací po-
stavit člověka do role programá-
tora, kontrolora, objevitele nové-
ho; vysokou produktivitou a 
efektivitou poskytnout lidem stá-
le více volného, svobodného 
času pro rozvoj jejich tvořivých 
sil; nahradit tak hodnotovou eko-
nomiku ekonomikou času;  

odstranit rozdíl mezi pokroči-
lými a zaostávajícími zeměmi, 
uvolnit prostor rozvinutí dosud 
dřímajících nebo potlačovaných 
schopností a talentů stamilionů 
lidí.  

Zprůmyslněním zemědělské 

SOCIALISMUS A KOMUNISMUS 
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Pod titulkem USA navrhují 
evropský štít proti iránským ra-
ketám zveřejnil americký list 
New York Times dne 22. května 
2006 článek Michaela R. Gordo-
na o plánech USA na instalování 
amerických vojenských raketo-
vých zařízení ve střední Evropě, 
přičemž vedle Polska leží hroz-
ba dalšího zatahování do ame-
rické imperialistické politiky for-
mou přímého umístění vojenské 
základny na našem území také 
nad Českou republikou. Tímto 
krokem by se prohloubila role 
vlády ČR jako komplice impéria 
USA v jeho politice agresí, oku-
pací, kontroly a vykořisťování na 
globální úrovni a stala by se lo-
gicky možným cílem odvetných 
akcí, jež mohou mít různé podo-
by.  

Kvůli alarmujícímu nebezpe-
čí a závažnosti této hrozby při-
nášíme ve zkrácené verzi obsah 
informace ze zmíněného článku: 

Bushova administrativa hod-
lá zřídit novou protiraketovou 
základnu v Evropě, jež by měla 
být určena pro zastavení údaj-
ných útoků Iránu proti USA a 
jejich evropským spojencům.  

Návrh administrativy, jenž 
přichází uprostřed zastrašující 
kampaně týkající se údajného 
iránského programu na vývoj 
jaderných zbraní, požaduje in-
stalování 10 protiraketových za-
řízení na evropské základně do 
roku 2011. Mezi státy, o nichž se 
uvažuje, je Polsko a Česká re-
publika. 

Doporučení ohledně evrop-
ské základny by mělo být dáno 
ministrovi obrany Donaldu H. 
Rumsfeldovi toto léto, sdělují 
představitelé Pentagonu. Penta-
gon požádal Kongres pro začá-
tek o 56 milionů $ pro zahájení 
práce na dlouho předvídané pro-
tiraketové základně, přičemž se 

tento požadavek setkal s určitým 
odporem v Kongresu. Konečná 
cena, včetně raket, je odhadová-
na na 1,6 mld. $.  

Postavení protiraketové zá-
kladny ve východní Evropě by 
mělo obrovské politické dopady. 
Umístění protiraketových zaříze-
ní například v České republice 
by vytvořilo první stálou americ-
kou vojenskou přítomnost na 
půdě naší země a dále by posíli-
lo úzké vazby mezi vládnoucími 
kruhy v ČR a USA. 

Plán byl popsán při výpově-
dích v Kongresu a ve zveřejně-
ných zprávách, ale vyvolal v 
USA poměrně málo pozornosti. 
Ovšem v Polsku je předmětem 
živé diskuse a vedl také k rus-
kým obavám, že cílem skryté 
agendy Washingtonu je rozšiřo-
vání americké přítomnosti v bý-
valých státech Varšavské smlou-
vy.  

V rámci úsilí o budování po-
tenciálního projektu se američtí 
diplomati ve Varšavě setkávali s 
opozičními stranami, aby je pro 
svůj projekt získali. Podle zprávy 
polského tisku Boeing Company, 

hlavní dodavatel programu vy-
hlásil, že by „využil“ polských 
subdodavatelů. Mluvčí Boeingu 
odmítl tuto zprávu komentovat. 

Česká vláda se snažila pře-
dejít veřejné diskusi o tomto pro-
jektu ze strachu, že by se mohl 
stát tématem červnových parla-
mentních voleb. V důsledku toho 
se američtí představitelé vyhnuli 
otevřenému hovoření o umístění 
na českém území.  

Spojené státy již nyní mají 
velmi úzké vojenské vztahy s 
východoevropskými státy. Armá-
da Spojených států nacvičovala 
v Polsku útoky vrtulníků před 
invazí do Iráku a Polsko později 
poslalo do Iráku své jednotky. 
Někteří exiloví iráčtí protisaddá-
movci byli cvičeni v Maďarsku. 
Polsko a Česká republika spolu 
s dalšími osmi východoevrop-
skými státy jsou členy NATO. V 
procesu ztrácení suverenity vý-
chodoevropských 
„demokratických“ států zůstávají 
tyto národy v zajetí vazalské 
politiky jejich proamerických 
vlád.  

Radim Gonda 

AMERICKÉ VOJENSKÉ ZÁKLADNY  
V ČESKÉ REPUBLICE? 



8 Z DOMOVA    8 

AFÉRY A SKANDÁLY ODS 
Na internetu se objevily 

stránky upozorňující na skandály 
ODS: "Ne nadarmo se říká, že 
vrána k vráně sedá. V případě 
členů „povedené“ strany ODS s 
obligátním modrým ptákem ve 
znaku bychom mohli začít říkat, 
že zejména ty modré vrány 
(nebo spíš straky, co myslíte?) k 
sobě sedají s velikým gustem. 
Na všech úrovních, kde se ODS 
dostala k moci, jsme se mohli 
přesvědčit, že se jedná o partaj 
nepoctivých lidí, lhářů, podvod-
níků, v mnoha případech pak i 
tunelářů. Obrovských afér a 
skandálů, které měli či mají sou-
časní či minulí členové ODS 
včetně jejich vrcholných předsta-
vitelů na krku, je opravdu více 
než dost a jejich kompletní výčet 
by zabral tolik prostoru, co se-
brané spisy mnohého klasika 
světové literatury.  

Proto bychom si právě v 
těchto dnech, kdy volby doslova 
„klepou na dveře,“ měli aspoň 
některé z nejvýznamnějších 
skandálů ODS připomenout. 

 Náš výčet bychom mohli 
začít například pochybnými dary 
imaginárních sponzorů Rádžíva 
Sinhy a Lájosze Bácze alias bý-
valého tenisového reprezentanta 
a podnikatele Milana Šrejbra. 
Pamětníci by mohli vyprávět, co 
to tehdy bylo za poprask. I když 
– ti pozornější se tomu vlastně 
ani příliš nedivili, když již od sa-
mého jejího počátku byli v ODS 
lidé, kteří již tehdy vzbuzovali 
velké pochybnosti – kromě Klau-
se například Dyba, Kočárník 
nebo Macek (o němž bude řeč 
za chvíli). 

K dalším aférám ODS, které 
si jistě mnozí velmi dobře pama-
tují, patří případ tajného konta 
ve Švýcarsku. Média v roce 
1997 informovala, že by na něm 
mělo být v přepočtu 170 miliónů 
korun od účastníků privatizace. 

Občanští demokraté ale nikdy 
existenci takového konta nepři-
znali. Tato aféra však bohužel 
vyšuměla do ztracena.  

Co však už asi nikdy nevy-
šumí, je fakt, že ODS je stranou 
duševních mrzáků (pana Topo-
lánka a jeho výroky o „shitech,“ 
„kreténech“ nebo „noci dlouhých 
nožů“ protentokrát ponecháme 
stranou, na jeho osobu přijde řeč 
na konci tohoto textu), hrubců a 
primitivních násilníků. Za všech-
ny příklady můžeme zmínit na-
příklad nedávné násilnické ex-
tempore bývalého místopředse-
dy ODS (a současného poradce 
ODS-áckého prezidenta Klause) 
Miroslava Macka, který na lékař-
ském mítinku před očima několi-
ka desítek zúčastněných nafac-
koval ministrovi zdravotnictví 
Rathovi, a to ještě navíc zákeřně 
zezadu. Inu, Mackovo IQ „Modré 
Tykve“ se tentokrát projevilo v 
plné kráse… 

Když už jsme neurvalého 
grobiána Macka načali, pak také 
nemůžeme opomenout okolnosti 
jeho „povedeného“ podnikání v 
devadesátých letech, díky ně-
muž se mu podařilo neuvěřitelné 
zbohatnout. Základem jeho teh-
dejších horentních výdělků byla 
podivná privatizace lukrativního 
Knižního velkoobchodu a miliony 
za poradenské služby při privati-
zaci České spořitelny. Máloko-
mu se pobyt v politice vyplatil 
tak, jako zrovna Mackovi. Velice 
obratně totiž dokázal zpeněžit 
svůj vliv a styky, které v mocné 
polistopadové ODS získal.  

Mezi další z celé řady du-
ševních mrzáků z ODS potom 
patří bývalý poslanec ODS Petr 
Kott, který se na podzim 2003 ve 
sněmovně opakovaně opil a po-
tom se komicky vymlouval. Není 
bez zajímavosti, že i ODS naklo-
něný deník MF Dnes označil 
Kotta za hlavního herce nejtrap-
nějšího skandálu tohoto volební-
ho období.  

"Kabrňáky" na výrobu afér 
má a měla ODS i v řadách svých 
komunálních politiků. Jedním z 
notoricky známých případů je 
kauza bývalého kladenského 
primátora Milana Volfa. Ten byl 
loni na podzim obžalován ze 
zneužívání pravomoci veřejného 
činitele. Podle obžaloby poskytl 
zimnímu stadionu finanční pod-
poru jednačtyřicet milionů korun 
bez souhlasu zastupitelstva a 
dál koupil bez výběrového řízení 
luxusní služební vůz. Hrozí mu 
za to trest vězení od tří do deseti 
let. 

Asi by bylo docela překvape-
ním, kdyby mezi hříšníky z řad 
komunálních politiků ODS nefi-
guroval nikdo z Prahy. Mezi nej-
známější „pardály“ na černé listi-
ně pražské ODS patří starosta 
městské části Prahy Jančík a 
také bývalý starosta městské 
části Praha 4 Hovorka. O Jančí-
kovi se proslýchá, že má na krku 
opravdu ledasco, Hovorka byl 
před nedávnem donucen na 
svou funkci rezignovat. Nedoká-
zal totiž vysvětlit, kde vzal více 
než osm milionů na luxusní byt. 
Údajně prý prodal drahé obrazy, 
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VOLBY SKONČILY, ŽIVOT JDE DÁL 
Parlamentní volby nám při-

nesly hořké překvapení a procit-
nutí. Mnoho z nás doufalo, že po 
18,51 % z voleb minulých výsle-
dek nejen udržíme, ale ještě po-
sílíme a získáme i více mandátů 
v Poslanecké sněmovně. 

Realita však je jiná a volební 
výsledek KSČM se po sečtení 
všech odevzdaných hlasů ustálil 
na 12,81 %. 

Pro mnohé z nás to bylo 
zklamání, pro některé jen potvr-
zení svých vlastních odhadů. 
Bylo by však nyní chybou sklá-
dat zbraně a rezignovat. Je nut-
né hledat příčiny vně, ale také 
uvnitř strany. 

Neoddiskutovatelným faktem 
je, že velmi vysoké volební zisky 
ODS a ČSSD byly způsobeny 
jednak médii, která vyvolala do-
konalou iluzi nesmiřitelného boje 
dvou hlavních rivalů a mimo 
hlavní záběr nechala ostatní par-
lamentní strany. Druhým důvo-
dem je i vzájemně značně kon-
frontační kampaň vedená výše 
zmíněnými stranami. Toto kon-
statování však nesmí uzavřít 
poučení z našeho neúspěchu, 
daleko více je nutné se poučit z 
chyb nás samotných! 

Proti KSČM byla vedena 
neuvěřitelná a nehorázná antiko-
munistická kampaň, která ne-
znala mezí. Sběr volebních líst-
ků KSČM, za který mohli jejich 
majitelé dostat různé slevy apod. 
Lidé byli neustále médii krmeni 
seriály popisujícími "hrůzy komu-
nismu". KSČM se, bohužel, proti 
těmto atakům nedokázala jasně 
vyhranit a většinou ani ohradit. 

Je třeba se zamyslet nad 
jevem u KSČM téměř nezná-
mým, a to je vliv preferenčních 
hlasů. Jak je možné, že ve třech 
volebních obvodech byly jednič-
ky kandidátek přeskočeny kandi-
dáty umístěnými i na sedmých 
místech kandidátek? Kde se 

stala chyba? Šlo o zákulisní do-
hody jednotlivých okresních vý-
borů nebo doopravdy o dojem, 
že daný kandidát je tím nejvhod-
nějším a pro lidi nejznámějším a 
nejcharismatičtějším? 

KSČM má několik usnesení 
k mládeži. Jaké je však jejich 
uplatnění v praxi? Mladí větši-
nou tvořili na kandidátkách 
KSČM jen křoví, na předních 
místech jsme mohli najít jen ty 
protřelé parlamentem a nebo 
věkově starší, kteří voliče (a ne-
myslím pouze ty mladé) neza-
ujmou a nepřitáhnou. Naši lídři 
nesmí být pouze zkušení, staří a 
zasloužilí členové strany, ale 
především musí být zdatnými 
řečníky a diskutéry, kteří jsou 
schopni zapsat se zřetelně a 
pozitivně do povědomí lidí. Po-
třebujeme osobnosti, které znají 
a cítí problémy, které sužují ob-
čany, včetně mladých lidí, a 
nejsou odtrženy od reality, což 
se, bohužel, u některých déle 
sloužících poslanců stává. Je 
třeba nastavit rotaci kádrů! 

KSČM ve volební kampani 
poprvé použila billboardy. Jejich 
grafické provedení stejně jako u 
většiny dalších volebních materi-
álů (plakáty, volební program, 
volební noviny apod.) bylo od-
borníky, ale i širokou veřejností 
hodnoceno pozitivně. KSČM se 
nezaměřila na své lídry a jejich 
vyobrazení, ale na znázornění 
palčivých problémů obyčejných 
lidí. Stačí to však k úspěchu? 
Troufám si říci - ne! KSČM se 
musí objevovat mezi lidmi, musí 
své akce propagovat na veřej-
nosti, a nejenom ve stranickém 
tisku. Na akce je třeba zvát letá-
ky, které budou hromadně vyle-
povány. Naše předvolební akce 
nesmíme před lidmi schovávat 
do uzavřených prostor, do par-
ků, musíme být mezi lidmi tak, 
jak to máme v našem hesle "S 

lidmi pro lidi". My se za své ná-
zory stydět nesmíme, musíme je 
veřejně prezentovat  - na ná-
městích, v ulicích...  

Na našich volebních akcích 
občany také jistě příliš nezíská-
me našimi reklamními předměty, 
módními přehlídkami apod., ty 
mohou tvořit například pouhý 
doplněk. Musíme lidem dávat 
naše volební materiály, diskuto-
vat s nimi, vysvětlovat naše kro-
ky a postoje, naši kandidáti, ať 
jsou na jakémkoli místě kandi-
dátky, musí chodit přímo za lid-
mi. Se setrvačností již dlouho 
neuspějeme! 

Velká nadšení u lidi však 
také nevyvolávají ani některá 
naše vystoupení v různých mé-
diích. Naše kampaň byla nevý-
razná, naše témata splývala se 
sociální demokracií, nedokázali 
jsme se svými přístupy k jednot-
livým problémům jasně, a hlavně 
pro voliče srozumitelně, odlišit. 
KSČM není a nikdy nesmí být 
druhou sociální demokracií! Mu-
síme být jejím ostrým oponen-
tem, avšak v případě shody se 
nebát nalézt společnou řeč. 

Nic není ztraceno, na pod-
zim nás čekají volby senátní a 
komunální a my máme možnost 
dokázat, že jsme se z našeho 
neúspěchu dokázali poučit! Ješ-
tě předtím však musí jednotlivé 
články strany přehodnotit svá 
rozhodnutí o některých jménech 
na kandidátkách. Není možné, 
aby neúspěšní kandidáti, kteří v 
těchto volbách neuspěli, kandi-
dovali znovu - např. do Senátu! 
Je třeba přehodnotit styl vedení 
volební kampaně, nespoléhat se 
na setrvačnost našich voličů, ale 
doopravdy jít za nimi a ukázat 
jim, že existujeme a "Máme ře-
šení". 

Ludvík Šulda 
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Maurice Thorez, jeden z vý-
znamných vůdčích představitelů 
francouzských komunistů, řekl: 
Kritika a sebekritika je naším 
každodenním chlebem. Tento 
výrok má nadčasovou platnost, 
neboť jeho obsah nám poskytuje 
kompas správné orientace a je 
nezvratným důkazem demokra-
tičnosti vnitrostranického života 
komunistické strany. 

Porážku ve volbách je nutné 
nazvat pravým jménem, tedy 
porážkou. Pouze to je předpo-
kladem k hledání příčin neúspě-
chu a nápravě chyb. Ospravedl-
nění typu: Naši soudruzi a sym-
patizanti umírají, neobstojí v 
konfrontaci se skutečností, že 
naše volební výsledky měly do-
sud stoupající tendenci, i když i 
mezi tím naši členové a sympati-
zanti umírali. 

Vědomí vážnosti stavu mne 
vede k hledání základních a sku-
tečných příčin porážky KSČM v 
červnových parlamentních vol-
bách. KSČM v první řadě nezdů-
raznila dostatečně razantně, co 
ji odlišuje od ČSSD, ani nevy-
stoupila - z pozice nejlevicovější 
opoziční strany - dostatečně vý-
razně, radikálně. (Miloš Zeman 
měl svého času úspěch s hes-
lem Půjdu vládě po krku. ; Pa-
roubek zdánlivě cholericky bou-
chal do stolu , ale tímto způso-
bem přispěl k získání razantněj-
šího image ČSSD, jež zaclonilo 
ze značné části mírné vystupo-
vání představitelů KSČM). Hlav-
ním nepřítelem KSČM je ODS, 
ale hlavním soupeřem je ČSSD. 
Snahy o přiblížení se KSČM k 
ČSSD oslabily svébytnost komu-
nistického obsahu a jasnost vy-
stupování KSČM, což spolu s 
mediálně vytvářeným obrazem a 
logikou rozhodujícího boje dvou 
vítězných vládních alternativ , 
buď ČSSD nebo ODS, vedly 
mnoho voličů KSČM k volbě 

ČSSD. Spolupráce francouz-
ských komunistů se socialisty na 
úkor nezávislé tváře komunistů 
vedla k marginalizaci jejich pozi-
ce ve společnosti. 

KSČM měla v závěru kam-
paně usilovat o diskusní střet s 
lídry ODS a ČSSD, a nikoli s 
druhou ligou politické reprezen-
tace, aby zabránila prosazování 
logiky polarizace politické scény, 
ze které vytěžily ČSSD a ODS. 

Závažným problémem je 
skutečnost, že KSČM nemá vy-
pracovanou strategii a taktiku 
boje proti antikomunismu, jehož 
útoky byly proti naší straně vy-
stupňovány jak do intenzity, tak 
do šíře. 

V pořadu ČT2 Otázky Václa-
va Moravce speciál velká část 
diskuse nebyla ze strany zástup-
ců KSČM plně agitačně a kvalifi-
kovaně využita. Poslední z této 
série diskusí, jež měly díky 
značné sledovanosti velký vliv 
na diváky-voliče, kde KSČM za-
stupoval Mgr. Vlastislav Antolák, 
byla příkladem velmi špatné re-
prezentace strany. Zkušenosti 
komunistických stran v západní 
Evropě ukazují, že je velmi důle-
žitý systematický osobní kontakt 
a komunikace s lidmi v rámci 
rodiny, pracoviště, v okruhu přá-
tel, v zájmových organizacích. I 
zde má KSČM nedostatky. 

Závažný je fakt, že KSČM 
dodnes nevěnovala dostatečnou 
pozornost působení v masových 
organizacích, kde měli komunis-
té vystupovat svým osobním 
příkladem v bojích za zájmy od-
borářů, mládeže a studentů, a 
profesních kolektivů. 

KSČM byla potenciální brz-
dou vzniku velké koalice . Tento 
fakt jsme ale zdůrazňovali jen 
málo nebo vůbec. Návrh na vy-
tvoření vlády národní shody 
nejen neměl od samého začátku 
naději na úspěch, ale především 

by mohl otevřít dveře a morálně 
usnadnit cestu k velké koalici. 
Navrhovat vládu s pravicí, ztě-
lesňovanou ODS, jež vyhrocuje 
svůj antikomunismus a rozdmý-
chává ve společnosti nenávist 
proti levici, je krokem zcela ne-
správným směrem. Je nutné 
naopak zdůraznit boj komunistů 
proti modré šanci pro bohaté, 
proti eskalovanému antikomu-
nismu, proti pravicovému nebez-
pečí, jež hrozí dopadnout na 
pracující v našich zemích. Je 
nutné postavit se jednoznačně 
proti náporu pravice. Toto je úlo-
hou KSČM. 

Dále je potřeba poukázat na 
skutečnost, že velká část členů 
a sympatizantů strany čte pravi-
delně jiný deník než Haló novi-
ny, kde však bylo naše předvo-
lební působení relativně slabé. 
Volební výsledky rovněž ukáza-
ly, že systém sestavování kandi-
dátek byl problematický, neboť 
dal možnost, aby namísto sku-
tečně kvalitních kandidátů pře-
vládly při jejich výběru regionální 
zájmy. Zde chybělo patřičné do-
poručení centra, které by mělo 
brát v úvahu potřebu parlament-
ního klubu a KSČM. 

Hassan Charfo 

POUČENÍ Z PORÁŽKY 
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ani po nátlaku novinářů však 
žádné smlouvy, které by prodej 
obrazů v milionové hodnotě po-
tvrzovaly, do dneška nedoložil. 
Podobných případů osobního a 
profesního selhání politiků z řad 
pražské ODS by se samozřejmě 
ještě dalo najít…  

Korupce se nevyhnula ani 
Plzeňské radnici, kde museli tři 
představitelé místní ODS rezig-
novat. Zdeněk Koutecký kvůli 
pochybnostem o financování 
krajské záchranky musel odstou-
pit z postu jejího ředitele, Karel 
Paleček složil funkci radního 
kvůli kontroverznímu využití pe-
něz z pokladny města a Radim 
Kopáček je podezřelý, že si řekl 
o padesátitisícový úplatek za 
přednostní přidělení bytu. 

Velmi podivné poměry pak 
panují i na radnici v Ústí nad 
Labem. Kauza tamního měst-
ského bytového fondu obrátila 
pozornost k realitnímu impériu 
Radovana Vítka, podle odhadů 
jednoho z nejbohatších domá-
cích podnikatelů. Velké rozpaky 
přitom vyvolávají příliš důvěrné 
vztahy mezi jeho firmami a ús-
teckou radnicí. A způsob, jakým 
Vítkovy firmy dělají s radnicí a 
ústeckým krajem obchody. Nej-
více kritiky v Ústí nad Labem 
vyvolávají aktivity společnosti 
Spobyt. Tato firma nedávno zví-
tězila ve veřejné soutěži obálko-
vou metodou vypsanou na pro-
dej několika bytových domů a 
porazila tak jejich nájemníky. Ti 
vzápětí celý tendr označili za 
neprůhledný a hodlají ho napad-
nout u soudu. Radnici ústeckého 
centrálního obvodu nyní ovládá 
koalice ODS a regionálního 
Sdružení pro zdraví, sport a pro-
speritu. A právě zastupitel ODS 
Josef Štolba byl do konce minu-
lého roku členem představen-
stva Spobytu a dříve se angažo-
val i v další Vítkově firmě - Ústí 
nad Labem Property Develop-
ment. 

Aférám a skandálům se ne-

vyhnuli ani představitelé ODS v 
další severočeské metropoli Li-
berci. Hejtman Libereckého kra-
je za ODS Pavel Pavlík musel 
opakovaně čelit podezření a 
kontrolám ještě v roli přednosty 
okresního úřadu, že nechal zby-
tečně prostavět mnoho miliónů 
státních dotací na stavbě libe-
reckého terapeutického centra, 
které se nedostavělo. Liberecká 
ODS také zaráží prapodivnými 
personálními propletenci svých 
členů s místními podnikateli, což 
již nejednou vyvolalo podezření 
z klientelismu. Například jeden 
ze šéfů firmy Agroplast, Petr 
Pernička, je od konce devadesá-
tých let stíhán na útěku. Ještě 
do poloviny roku 2000 ovšem 
figuroval v představenstvu libe-
recké TV Genus, vlivného regio-
nálního média. Po celou dobu s 
ním v představenstvu seděl Petr 
Syrovátko, který také převzal 
funkci předsedy. Syrovátko je 
jedním ze dvou majitelů největší 
liberecké stavební firmy Syner. 
TV Genus je součástí skupiny 
firem Syner. Současný liberecký 
primátor za ODS Jiří Kittner je 
bývalým ekonomickým ředitelem 
Syneru. Roku 2003 vyhrála sou-
těž na dodávku notebooků radni-
ci firma, jejímž jednatelem byl 
Pavel Krenk (ODS), bývalý ná-
městek libereckého primátora 
Kittnera (ODS). Jedním ze spo-
lumajitelů firmy byl v té době 
zastupitel za ODS Hynek Tam-
pier. 

Náš výčet regionálních afér 
ODS tímto není zdaleka vyčer-
pán. Na tomto místě bychom 
mohli zmínit např. podivné po-
měry na radnici ovládané ODS v 
Novém Jičíně (na severu Mora-
vy) a celou řadu dalších kauz 
doprovázejících místní či regio-
nální organizace ODS. Ne že by 
to nestálo za zveřejnění, ale da-
leko podstatnější (a zajímavější) 
pro většinu návštěvníků těchto 
stránek je fakt, že máslo na hla-
vě mají především současní vy-

soce postavení představitelé 
ODS, kteří budou v nadcházejí-
cích volbách usilovat o důvěru 
nás, voličů, aby se pomocí na-
šich hlasů dostali na posty nej-
vyšší. 

Místopředsedkyně ODS 
Němcová neoprávněně používa-
la služební auto, jímž jezdil její 
syn. Rupnout podobný průšvih 
na zahraničního politika, tak 
pravděpodobně sám rezignuje. 
U nás ona paní pouze vrátí slu-
žební vůz, nikdo nehovoří o za-
placení benzínu a už v žádném 
případě o amortizaci vozu, která 
jistě není malá. ODS asi oprav-
du znamená Okrádám Denně 
Stát… 

Předseda poslaneckého klu-
bu ODS a její stínový ministr 
financí Vlastimil Tlustý (jen tak 
mimochodem bývalý člen KSČ) 
stále tají, od koho pocházejí pe-
níze, za které si se svou ženou 
postavil dům ve Slaném na Kla-
densku. Vzhledem k tomu, že 
pan Tlustý tak rád lže, až se ho-
ry zelenají, to ani příliš nepře-
kvapí. Jedno staré známé úsloví 
totiž praví, že kdo lže, ten… 
(dopovíte si sami…) 

A co ten, kdo je v hierarchii 
strany s modrým ptákem ve zna-
ku nejvýše, tedy současný před-
seda a volební lídr strany Mirek 
Topolánek, který bude ve vol-
bách aspirovat na křeslo premié-
ra? U ODS jakoby fungovala 
přímá úměra mezi rozporuplnos-
tí jednotlivých kandidátů a jejich 
postavením na stranickém žeb-
říčku. V případě šéfa strany To-
polánka totiž tento „nepsaný zá-
kon“ strany platí dokonale, a 
zdaleka nejde jen o jeho vulgár-
ní výroky a neurvalé vystupování 
korunované v nedávné televizní 
debatě, kde odmítl podat premi-
érovi Paroubkovi ruku. Nezdvoři-
lé a hulvátské chování pana To-
polánka je jen malým střípkem z 
celkové kontroverznosti jeho 
osoby. Pana Topolánka totiž 
provází celá řada podivných 
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okolností a otazníků svádějících 
k pochybnostem o jeho poctivos-
ti a bezúhonnosti. Ačkoliv tvrdí, 
že je schopen zdokladovat, že 
ke svému pražskému bytu v 
hodnotě několika milionů korun 
přišel poctivým způsobem, ony 
zmíněné doklady ještě nikdy 
nikomu veřejně neukázal. Lze se 
proto jen dohadovat, zdali tyto 
doklady vůbec existují. Že by 
mohly mít pochybnosti ohledně 
existence těchto dokladů reálný 
základ, naznačují hodně podivné 

okolnosti páně Topolánkova 
podnikání. Je veřejným tajem-
stvím, že to byl právě pan Topo-
lánek, komu patřila firma, kvůli 
níž přišli Pražané o deset milio-
nů korun, které tato firma ne-
splatila První městské bance z 
poskytnutého úvěru. Tím však 
šňůra bizarností kolem podniká-
ní pana Topolánka ani zdaleka 
nekončí. Firma VAE, která panu 
Topolánkovi patřila, toho času 
totiž neblaze proslula i na Topo-
lánkově rodné Moravě, a to při-

nejmenším svými dosti neobvyk-
lými způsoby (velice mírně a 
slušně řečeno) v případě dodá-
vek tepla obyvatelům kroměříž-
ského sídliště Oskol. Chcete-li 
se o této „moravské eskapádě“ 
současného předsedy ODS do-
zvědět více, můžete si přečíst 
hodně zajímavý článek na http://
modretykve.unas.cz. 

Převzato ze stránek  
http://modretykve.unas.cz. 

Bolivijský prezident Evo Mo-
rales splnil svůj předvolební slib 
a dal celý sektor těžby zemního 
plynu plně do služeb občanů 
země. Takže jej v tom nejlepším 
slova smyslu nechal znárodnit. 
Levicový vrcholný představitel 
Bolívie dal rozkaz armádě, aby 
obsadila oblasti těžby zemního 
plynu. Morales zároveň sdělil, že 
vypoví ze země zahraniční tě-
žební společnosti, pokud nebu-
dou respektovat státní kontrolu. 

Bolívie má po Venezuele 
druhé největší zásoby zemního 
plynu v Jižní Americe. Spory o 
správu nerostného bohatství v 
této zbídačené zemi vedly od 
roku 2003 již k několika maso-
vým protestům. Morales, který 
se stal bolivijským prezidentem v 
lednu, si k oznámení znárodnění 
vybral symbolicky Svátek práce. 

Podle dokumentu budou mu-
set společnosti, které nepodepí-
ší do šesti měsíců kontrakt 
uznávající státní kontrolu, opustit 
zemi. Toto je pouze začátek... 
zítra či pozítří to bude důlní prů-
mysl, pak lesnictví a nakonec to 
budou všechny přírodní zdroje, o 
něž naši předkové bojovali, slíbil 
Morales jásajícímu davu v městě 

La Paz. Plenění zahraničními 
společnostmi skončilo, dodal. 

Představitelé státní energe-
tické firmy YPFB a vojáci již ob-
sadili 56 zařízení, včetně míst 
těžby zemního plynu, plynovodů 
a rafinerií. Vláda oznámila, že od 
nynějška bude sama zajišťovat 
produkci i export. 

Více než 45 procent bolivij-
ských nalezišť zemního plynu 
dosud kontrolovala brazilská 

firma Petrobras, mezi dalšími 
zde působí španělský Repsol, 
francouzský Total či britská spo-
lečnost BG. Bolivijská státní fir-
ma YPFB by měla od nynějška 
platit zahraničním společnostem 
za jejich služby asi 50 procent 
hodnoty produkce, na dvou nej-
větších nalezištích zemního ply-
nu ale možná jen 18 procent. 

BOLIVIJSKÝ PLYN DO SLUŽEB OBY ČEJNÝCH 
OBYVATEL BOLIVIE 

Evo Morales (vpravo) a Diego Maradona 

cující. 
(po Maastrichtu v prosinci 1991) 

 
Co jsem měl, jsem odkázal stra-
ně. Všechny předměty, které 
jsou doma, zůstanou také stra-
ně. Komunistické straně Řecka, 
rozumí se! Protože pokud - u 
všech čertů - a nechci tomu věřit 
- bude mít osud jiných stran, 
anebo změní jméno nebo pro-
gram, a to říkám kategoricky: 
Požaduji zrušení darovacích 
smluv a všechno dostane Do-
mov bojovníka . V tomto případě 
chci být kategorický a říkám to 
jako odpovědné prohlášení. Pro-
tože tohle všechno jsem odkázal 
Komunistické straně Řecka, a 
ne nějakému odpadlíkovi . Opa-
kuji, jestli padá do úvahy, aby 
došlo ke změnám (nevěřím tomu 
- ale mnohé je neuvěřitelné, a 
přesto se stalo - kdo by věřil, že 
KSSS bude postavena mimo 
zákon a sama sebe rozpustí...), 
všechno půjde do Domova bo-
jovníka. Nezajímá mě jejich poli-
tická pozice. Stačí, že jsou bo-
jovníky. 

(Z politické poslední vůle Flora-
kisovy, napsané před vánočními 

svátky 1991) 
 
Před více než sto lety, v roce 
1886, v Chicagu jeden z předá-
ků dělnického povstání 
(Augustos Spice, pokud si 
správně pamatuji), předtím, než 
ho pověsili, uvedl ve své výpo-
vědi: Jestli si myslíte, že pro-
střednictvím odsouzení a šibenic 
zastavíte řeku, která podemílá 
půdu pod vašima nohama a lido-
vou lavinu, která vás obestupuje 
ze všech stran, milovaní bur-
žousti, jste opravdu chudí du-
chem. Dnes tato slova dostávají 
znovu aktuální náplň: Jestli 
opravdu věří představitelé nové-
ho pořádku, že pomocí podvodů, 
propagandy a pučů dokážou 
obrátit historii naruby, jsou nejen 
chudí duchem, ale zakrátko se 
dočkají neuvěřitelných překva-

pení: I když pohřbili Velký Říjen, 
historie je plná desítek Velkých 
Říjnů. A nebude trvat dlouho, 
aby spatřily světlo světa. 
(říjen 1992, po XIV. sjezdu KKE) 

 
Všechno, co byla nucena ode-
vzdat od roku 1917 až do minu-
lého roku vládnoucí třída kapita-
listického světa, si chce vzít zpět 
a ještě s přídavkem během toho-
to desetiletí. A pokud říkám, že 
si chtějí vzít zpět, nemám na 
mysli pouze životní úroveň dělní-
ků. Mám také na mysli demokra-
tická práva a právní záruky a 
sociální výdobytky jako jsou pra-
covní doba, sociální a zdravotní 
péče, nárok na dovolenou, od-
borové svobody, příspěvky - 
prostě všechno. 

(konec roku 1992) 
 

První obětí nového pořádku je 
právě práce za mzdu. Tedy celá 
síť výdobytků dělnické třídy v 
průběhu 20. století. Už začali 
přepilovávat články řetězu práce 
za mzdu. Nechtějí, aby byla sta-
bilní, aby byla ohraničena osmi-
hodinovou pracovní dobou, ne-
chtějí stálou práci a nechtějí ji 
ani v rámci kolektivních smluv, a 
vidím, že připravují novou pofi-
derní terminologii. Političtí před-
stavitelé nového pořádku mluví 
o částečné zaměstnanosti, elas-
tické pracovní době, o místních 
pracovních smlouvách a osob-
ních smlouvách atd. Když někdo 
z nich hovoří o práci, dává před-
nost ponižujícím výrazům - po-
kud hovoří o dělnících, říkají za-
městnatelní - neboli spotřební! 
Netěší mě cizí neštěstí, ale ptám 
se pracujících, kteří nikdy ne-
podpořili dělnickou stranu, tedy 
jejich vlastní stranu: Kdyby exis-
toval Sovětský svaz, dovolili by 
si tohle všechno továrníci a je-
jich vlády? 

(tato poznámka byla psána na-
dvakrát - poprvé v r. 1993, a do-
plněna byla na konci devadesá-

tých let) 

 
Dříve nám říkali maňásci pansla-
vismu , agenti Moskvy , orgány 
mezinárodního komunismu a 
podobně. A nejenom nám tak 
říkali, ale odsuzovali a usvědčo-
vali nás a popravovali. Později 
nás socialisté nazývali zrádci 
naší historie , nepřáteli demokra-
tického křídla a transformací a 
společníci pravice . Nyní, kdy 
Slované byli rozbiti na kousky, 
kdy Moskva se stala článkem v 
řetězu nového pořádku , a kdy 
mezinárodní komunismus se 
nachází ve fázi ústupu. Dnes se 
místní socialismus vrátil k právu 
moci, co jiného mají, aby na nás 
křičeli? Jak se zdá, moc se s 
hledáním současní antikomunis-
té nenamáhali: vzali si šípy z 
toulce Gorbačovova a nazývají 
nás stalinisty a nepřáteli svobo-
dy a modernizace . 

(podzim 1993 po volbách; výra-
zem místní socialismus míní 

Panhelénské socialistické hnutí) 
 

Více méně - to všechno jsem 
věděl. Ale rezoluce OSN o po-
kroku lidstva, která se mi dostala 
do rukou, mnou otřásla. Ještě 
než skončí desetiletí od pádu 
reálného socialismu, nejbohatší 
státy země budou ještě o 20 % 
bohatší. Nejchudší země budou 
naopak o 25 % chudší. Jak a o 
kolik ještě chudší? S jednodola-
rovým denním příjmem na hla-
vu? A ještě něco horšího: Tři 
nejbohatší lidé země mají roční 
příjem stejný s ročním příjmem 
48 nejchudších zemí. Kdo tedy 
krade celosvětové bohatství? Na 
základě údajů OSN jedno pro-
cento Američanů si přivlastňuje 
45 % amerického národního dů-
chodu a 15 % celosvětového 
hrubého produktu. A tak kdo 
tedy znásilňuje historii a nutí ji 
tak, aby rodila oheň a lávu? 

(údaje jsou z výroční zprávy 
OSN 1999) 

Přeložila Věra Klontza-Jaklová 
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V Řecku před Vánocemi vyšla 
knížka Christose Theocharatose 
Charilaos Florakis - lidový vůd-
ce, z níž vyjímáme několik po-
známek (Poznámek z rozhořče-
ní) tohoto někdejšího generální-
ho tajemníka KS Řecka (KKE) - 
do roku 1992 - a do své smrti 
v roce 2005 čestného předsedy 
KKE. 
 
Ustupují, říká se, první sovětská 
vojska z východního Německa. 
Němci se tedy spojují. A my 
jsme si mysleli, že sovětská pří-
tomnost v Německu zajistí svě-
tový mír? A také jsme věřili, že 
sovětská přítomnost v Německu 
zvýhodňovala socialismus? Kdo 
nás přesvědčí, že se jedná o 
strategický rozklad a ústup? Kdo 
nás přesvědčí, že se nejedná o 
porážku? Opravdu dnešní sovět-
ští vůdci (odpusť Bože, že něco 
takového vyslovuji) počítají s 
tím, že jejich vojáci odejdou živí, 
ale mrtvých, kteří přijdou za ni-
mi, bude trojnásobek? 

(srpen 1990) 
 
Německá otázka se řeší , aniž 
by došlo k jedinému výstřelu! 

Přestože v hrobě se obrací Ko-
něv, Žukov a milióny bezejmen-
ných sovětských vojáků a dů-
stojníků? Gorbačovovo a Jelci-
novo nové myšlení zřejmě má 
větší hodnotu než milióny mrt-
vých hrdinů. 

(září 1991) 
 
Vzpomínám tyto dny na Čapáje-
va. Na negramotné dítě ruského 
lidu, který se v ohni občanské 
války a intervence stal velitelem. 
Jeho geniální taktické a strate-
gické plány nás učili na vojen-
ských akademiích ve Frunze a 
Moskvě. Také jsme se učili, že 
desítky a stovky negramotných, 
ale upřímných čapajevců ubráni-
ly první socialistický stát světa 
před kontrarevolucí a intervencí. 
Až do takové míry rozložila ta-
hleta banda ruský lid, kdy není 
schopen se pohnout ani jediný 
pluk, ani jediná továrna, ani jedi-
ný kolchoz na záchranu lidových 
výdobytků. 

 (září/říjen 1991) 
 

Bojovali jsem na horách nevy-
spalí, hladoví, nemytí, utrápení, 
zablešení, odporovali jsme celo-
dennímu a celonočnímu smrtel-
nému teroru, léčili jsme si rostli-
nami a bylinami naše rány, a 
přesto: Zpívali jsme si, obklopeni 
psotou, písně bolševiků a ty plni-
ly naše duše hrdinnými verši, 
jejich rekovskou melodií a jejich 
heroickými vzkazy. Protože v 
horách jsme nebojovali jen za 
demokratické Řecko a svobodné 
Řecko. Bojovali jsme za nový 
vytoužený svět. Za svět socialis-
mu. Za svět, který by vysvobodil 
vyděděnce z tyranie, rolníka z 
jeho potupného živobytí, dělníka 
z jeho okovů, živnostníka od 
jeho stresu. Dnes toto všechno - 
jak se říká - je mimo zákon! To 
je jim podobné, bídákům! Věřit, 
že můžou postavit mimo zákon 

myšlenku, perspektivu, naději, 
vytrvalost a vůli lidu. 

(podzim 1991) 
 

Muzika spustila, jak se říká na 
vesnici. Ještě se ani oficiálně 
nerozpadl Sovětský svaz a vlád-
noucí třída Evropy na nás cení 
svoje zuby. V Maastrichtu i jinde. 
Co mám na mysli? Dokud zá-
padní Evropa zůstávala kapita-
listickým poloostrovem komunis-
tického vnitrozemí, západoev-
ropští magnáti - velkopodnikate-
lé, bankéři, makléři, velkoob-
chodníci, nadnárodní kolosy - 
byli do jisté míry vstřícní poža-
davkům dělnické třídy. Dokonce 
také kapitalistické sjednocení 
Evropy byli rozhodnuti uskuteč-
nit se spoluúčastí všech článků 
společnosti . Tedy tak, aby si 
náklady rozdělili mezi sebou 
analogicky zaměstnavatelé, stát 
a pracující. Jakmile ale uviděli, 
že komunistické vnitrozemí se 
rozpadá a nepřátelský druhý pól 
přestává existovat, všechno od-
volali. Odmítají se podílet na 
výdajích na sjednocení a hází 
veškerou zátěž výhradně na pra-

 

POZNÁMKY Z ROZHOŘČENÍ 
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Při příležitosti oficiální ná-
vštěvy prezidentů Huga Cháve-
ze Fríase a Eva Morales Aymy 
na Kubě ve dnech 28 .a 29. dub-
na 2006 se uskutečnil obsáhlý 
dialog s předsedou Státní rady 
Kubánské republiky u příležitosti 
1. výročí Dohod od uplatňování 
Bolívarovské alternativy pro ná-
rody naší Ameriky (ALBA) rozší-
řené o návrh Dohod o obchodu 
mezi národy (TCP). 

Tento dialog zahrnoval ana-
lýzu současné mezinárodní situ-
ace a zejména úkoly, před nimiž 
stojí národy Latinské Ameriky a 
Karibské oblasti za současné 
politické, ekonomické a sociální 
situace charakterizované vzestu-
pem lidového boje proti neolibe-
rální politice, jež utrpěla fiasko, a 
hledání nových cest a metod k 
dosažení rozvoje v podmínkách 
sociální spravedlnosti v rámci 
skutečné a solidární latinskoa-
merické a karibské integrace. 

Rozhovory mezi třemi státní-
ky se dotkly tématu Bolívarovské 
alternativy pro národy naší Ame-
riky (ALBA), která tvoří základ 
vztahů, výměny a spolupráce 
mezi Bolívarovskou republikou 
Venezuelou a Kubánskou repub-
likou a která je rozvíjena a uplat-
ňována mezi oběma zeměmi od 
prosince 2004 s vynikajícími vý-
sledky. 

Proběhla jednání o iniciativě 
navržené prezidentem Evem 
Moralesem ve věci Dohod o ob-
chodu mezi národy (TCP) jako 
nástroji solidární a vzájemně 
doplňující výměny mezi zeměmi, 
jehož by mohly ku svému pro-
spěchu využívat národy odmíta-
jící Dohody o volném obchodu, 
jejichž smyslem je posílit moc a 
nadvládu nadnárodních společ-
ností. 

Byly analyzovány potřeby 

rozvoje jeho národa a úkoly, 
před nimiž stojí administrativa 
prezidenta Eva Moralese sotva 3 
měsíce poté, co převzala vládu 
po přesvědčivém volebním ví-
tězství, jež poprvé otevřelo pů-
vodním komunitám a domoro-
dým národům přístup k řízení 
země. Všichni tři státníci sdílejí 
přesvědčení o rozhodné solidari-
tě, vzájemné pomoci a spoluprá-
ci mezi svými národy, která by 
nebyla vedena tržními, ziskový-
mi a podnikatelskými zájmy. A v 
konkrétním případě Bolívie by 
vedla k pokroku ve složitém úko-
lu transformovat ve prospěch 
chudých, vykořisťovaných a dis-
kriminovaných stávající realitu 
plnou hlubokých nedostatků v 
základních sociálních službách, 
jako je školství a zdravotnictví, k 
využívání podzemních přírod-
ních zdrojů jako je plyn, ropa aj., 
k rozvoji zemědělského potenci-
álu a k přípravě kvalifikovaných 
lidských zdrojů. 

Státníci se shodují v názoru, 
že pouze nová a skutečná inte-
grace opírající se o principy vzá-
jemné pomoci, solidarity a re-

spektování práva na sebeurčení 
může nabídnout vhodná řešení 
respektující sociální spravedl-
nost, kulturní diverzitu, rovnost a 
právo na rozvoj tak, jak si je ná-
rody zasluhují a žádají. Tato in-
tegrace je pojímána jako druh 
politických a ekonomických vzta-
hů velmi odlišných od těch, jež 
zavádí ALCA (Celoamerická 
dohoda o volném obchodu) a 
dohody o volném obchodu. 
Z výše uvedených důvodů se 
všichni tři státníci dohodli na za-
členění Bolívie zastoupené jejím 
prezidentem Evem Moralesem 
Aymou do procesu budování a 
uplatňování Bolívarovské alter-
nativy pro národy naší Ameriky 
na základě rozvíjení Dohod o 
obchodu mezi národy (TCP) me-
zi těmito třemi zeměmi a na po-
tvrzení Společné deklarace vlád 
Bolívarovské republiky Venezue-
ly a Kubánské republiky ze 14. 
prosince 2004, v níž je formulo-
ván první soubor koncepčních 
základů ALBA, k nimž se prezi-
dent Evo Morales Ayme připoju-
je a přijímá je za své. 

SPOLUPRÁCE KUBY, VENEZUELY A BOLÍVIE  
V DALŠÍ FÁZI 

Chavez, Fidel a Morales  
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Statisíce převážně hispán-
ských imigrantů bojkotovaly bě-
hem 1. máje -  Dne bez přistěho-
valců práci a vydaly se do ulic 
amerických měst, aby ukázaly 
svou nepostradatelnost pro hos-
podářství USA. Řada továren, 
farem, obchodů a restaurací mu-
sela přerušit či omezit provoz. 
Také dopad na školství byl vidi-
telný. V losangeleském školním 
okrsku, který je ze 73 procent 
hispánský, nešlo do školy 72 
000 studentů druhého stupně 
základních škol a středních škol. 

U této příležitosti demonstro-
valo podle policejních odhadů v 
Chicagu 400 000 lidí, v Los An-
geles na 300 000, v Denveru 75 
000, v Houstonu přes 15 000 a 
na různých místech Floridy dal-
ších 30 000 osob. 

Chci, aby věděli, že jejich 
matka není zločinec, vysvětlila 
Benita Olmedová ze San Fran-
ciska, která nechala doma svou 
jedenáctiletou dceru a sedmile-
tého syna. Do USA přišla nele-
gálně z Mexika v roce 1986 a 
pracuje jako chůva. 

Bojkot zorganizovali aktivisté 
z řad imigrantů, rozhořčení refor-
mou přistěhovaleckého zákona, 
kterou už schválila Sněmovna 
reprezentantů. Podle ní by měli 
být ilegální imigranti odhalení v 
USA považováni za zločince a 
každý, kdo jim vědomě pomáhá 
při pobytu v USA nebo je jinak 
podporuje, by měl být pokuto-
ván. 

Návrh zákona také počítá s 
výstavbou plotu na mexicko-
americké hranici. V New Yorku 
demonstranti už v pondělí na 
několika místech vytvořili lidské 
řetězy, stejně jako ve Phoenixu, 
kde se centrem protestu stalo 
prostranství před obchodem 
Wal-Mart. 

V Los Angeles se účastníci 
protestu oblékli do bílé a mávali 

americkými vlajkami, zatímco se 
mezi nimi proplétali tradiční me-
xičtí tanečníci. V Chicagu kráčeli 
v průvodu nelegální přistěhovalci 
z Polska a Irska společně s 
Hispánci za potlesku místních 
úředníků, kteří si odskočili v po-
lední přestávce na oběd. 

Průmyslová odvětví, která 
jsou závislá na přistěhovalec-
kých dělnících, byla viditelně 
zasažena. Největší americký 
zpracovatel masa Tyson Foods 
zavřel desítku ze svých 100 to-
váren, v ostatních továrnách byl 
zaznamenán vyšší počet absen-
cí .  

Společnost Goya Foods, 
která je údajně největším ame-
rickým potravinovým řetězcem 
vlastněným Hispánci, přerušila 
dodávky ve všech státech kromě 
Floridy. Na silnice tak nevyjelo 
300 nákladních aut a pět milionů 
výrobků zůstalo ve skladech o 
den déle. Podle své mluvčí chtěl 
podnik vyjádřit solidaritu s přistě-
hovalci, kteří jsou jeho hlavními 
zákazníky. 

V oblasti Los Angeles zůsta-
ly zavřené restaurace a obchody 
a městu se vyhýbaly kamiony. V 
centru města byl zavřený zhruba 
každý třetí obchod, ochromena 
byla činnost přístavu. Na Floridě 
bylo podle agentury AP nejhůře 

zasaženo stavebnictví a školky. 
Agentura Reuters s odvoláním 
na floridské sdružení pěstitelů 
ovoce a zeleniny napsala, že 
zde rovněž zůstala doma polovi-
na dělníků ze státních zeměděl-
ských farem. 

Protesty navazovaly na de-
monstrace, které se konají již od 
března. 9. dubna po celých Spo-
jených státech demonstrovaly 
statisíce lidí, kteří požadovali 
přijetí zákona, jenž by umožnil 
11 miliónům ilegálních imigrantů 
legalizovat své postavení. Nejví-
ce - půl miliónu - se jich sešlo v 
texaském Dallasu. V pátek před-
tím totiž Senát nedospěl k doho-
dě o jeho znění. Demonstranti 
ve Washingotnu nesli transpa-
renty My jsme Amerika. Mnozí 
byli v bílém, aby dali najevo, že 
netouží po násilí. Pochodů se 
mnohdy účastnily celé rodiny. 
Demonstrující současně odmítali 
stavbu zdi na hranicích s Mexi-
kem. "Když nebudeme protesto-
vat, nikdy nás neuslyší, uvedl na 
padesátitisícové demonstraci v 
San Diegu jeden z účastníků, 
23letý stavební dělník Oscar 
Cruz, který do USA přišel načer-
no v roce 2003. Tisíce lidí vyšly 
do ulic také ve státech Nové Me-
xiko, Kalifornie, Minnesota, Mi-
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chigan, Alabama, Utah a Ore-
gon, třeba 30 000 jich bylo v 
minnesotském St. Pauli, velké 
byly také protestní akce v 
texaském Forth Worthu a Miami 
na Floridě.  

Valabamském Birminghamu 
se sešly tisíce lidí u sochy Marti-
na Luthera Kinga na místě, kde 
se v šedesátých letech střetli 
demonstranti za zrovnoprávnění 

černochů s policií. "Vrátíme se k 
hnutí za občanská práva, proto-
že se jich to týká," hlásal tam 
metodistický pastor Lawton Hi-
ggs.  

V pondělí 10. 4. pak pokra-
čovaly statisícové demonstrace. 
Konaly se ve 140 městech v 39 
státech. Ve Washingtonu se se-
šlo podle organizátorů půl milió-
nů lidí, v arizonském Phoenixu 

200 000 a v New Yorku 125 000, 
policisté však uváděli nižší po-
čty. Protesty trvají už několik 
týdnů, doposud největší byla 
půlmiliónová manifestace z 25. 
března v Los Angeles. Jde o 
největší protesty od šedesátých 
let, kdy se demonstrovalo proti 
válce ve Vietnamu a za zrovno-
právnění černochů.  

Kyperští komunisté ze strany 
AKEL opět zvítězili se ziskem 
31,2 % hlasů v parlamentních 
volbách, jež se na ostrově usku-
tečnily 21. května. Porazili tak 
nejsilnější opoziční pravicovou 
politickou stranu Demokratické 
shromáždění (30,3 % hlasů). 
Kyperští komunisté tak zůstávají 
nejsilnější stranou vládní koalice 
v této členské zemi EU, kde 
vládnou spolu s centristickou 
Demokratickou stranou (17,9 %) 
prezidenta republiky Tasose Pa-
padopulose a s Hnutím sociál-
ních demokratů (8,9 %). Do par-
lamentu postoupily ještě dvě 
menší strany. Prezident Papado-
pulos vzápětí prohlásil: Vláda, 
posílená celkovým poselstvím 
těchto voleb, pokračuje ve své 
práci pro plné naplnění svého 
programu. 

AKEL, jenž je dnes, měřeno 
jeho váhou v parlamentu, nejsil-
nější komunistickou stranou v 
EU, byl nucen čelit v období své-
ho vládního působení význam-
ným obtížím zděděným po před-
chozí pravicové vládě. Před re-
ferendem o tzv. Annanově plánu 
na sjednocení ostrova rozděle-
ného tureckou okupací vedení 
AKEL rozvažovalo svůj postoj k 
tomuto plánu a následně jej spo-
lečně s drtivou většinou řeckoky-
perského obyvatelstva odmítlo. 

Annanův plán podle stano-
viska AKEL není ani spravedlivý 

ani vyvážený stejně jako ti, kdo 
jej formulovali a podporovali. 
AKEL nicméně posoudil Anna-
nův plán, jenž má podle strany 
jak kladné tak záporné prvky, a 
přijal jej jako základ pro další 
možné jednání, od něhož si sli-
boval pozitivní posun. Bojoval za 
uskutečnění nezbytných změn, 
jež by umožnily, aby byl plán 
přijatelný pro obě komunity a 
vedl k životnému řešení kyper-
ského problému. Dusící časový 
rozvrh a proces arbitráže poskyt-
nutý generálním tajemníkem 
OSN Kofi Annan ovšem nedovo-
lil, aby se podstatný dialog dvou 
stran ohledně plánu uskutečnil a 
aby bylo dosaženo řešení na 
základě dohody. Prostřednictví 
generálního tajemníka OSN se 
ukázalo jako neférové a jed-
nostranně nadržující tureckým 
pozicím. 

Podstatou vize sjednocení 
Kypru je pro AKEL dvou-
komunitní a dvou-zónová fede-
race. Jednání o řešení kyperské 
otázky má přitom být postaveno 
na dohodě dvou kyperských ko-
munit a nikoli na intervencích 
jiných států, přičemž USA a Vel-
ká Británie, jež do procesu jed-
nání o sjednocení Kypru zasa-
hují, vycházejí ze svých vlast-
ních mocenských zájmů a ze 
strategického spojenectví s Tu-
reckem. 

Vstup AKELu do vlády v ro-

ce 2001 na jedné straně přinesl 
v konfrontaci se složitou vnitřní a 
vnější situací Kypru ne dostateč-
né naplnění programových cílů 
strany, jež je v jejím rámci kritic-
ky reflektováno, na straně druhé 
změna vlády a nástup AKELu 
zastavil politiku privatizace, 
ubránil sociální zabezpečení a 
zároveň podpořil taková opatření 
sociální politiky jako zvýšení mi-
nimální mzdy. Je též znatelný 
rozdíl v celkovém přístupu vlády 
k dělnickému hnutí, pokud jde 
například o obnovování kolektiv-
ních smluv. Účast AKELu na 
vládě přispěla ke zvýšení život-
ního standardu obyvatel, snížení 
daní, demokratizaci školství, 
zvýšení finanční podpory velkým 
rodinám, vojákům ve výslužbě, 
novomanželům, rolníkům, mi-
grantům a důchodcům, ke sníže-
ní cen léků a ke zlepšení stavu 
platební bilance. 

Radim Gonda 
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