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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! 

 

 
 
5. srpna  2006 : Mírové shromáždění 
občanů na Lázku, Lázek, pořádá 
KSČM 
 
12. srpna 2006:  Setkání u partyzán-
ského krytu—turisticko-historická akce 
KSM Beroun, sraz v 10.00 na vlako-
vém nádraží Beroun 
 
19. srpna 2006:  Setkání levicových 
občanů na moravsko-slovenském po-
mezí, Senica, od 13.00 hodin, pořádá 
celé spektrum organizací 
 
26. srpna 2006: Slavnost česko-
slovenské vzájemnosti, Frýdlant n. /
Ostr., od 13.00 hodin, pořádá KSČM 
 
26.  srpna 2006 : Výstup na Sněžku - 
setkání občanů u příležitosti 84. výročí 
proletářských srazů 

Letní akce 

„Revoluce je dcerou  
vzdělanosti a  ideí“ 

Fidel Castro Ruz 
 
Zveme Vás 
na přátel-
ské matiné 
u příležitosti 
53. výročí 
útoku na 
k a s á r n a 
Moncada a 
80. naroze-
nin prezi-
denta Ku-
bánské re-
publiky, které se koná 29. 7. 2006 od 
10 hodin v zasedačce 76, Politických 
vězňů 9, Praha. 
Na programu bude např. Kubánská 
hymna, kulturní program v podobě 
vystoupení skupiny J. Kupčíka ze 
Žatce, předání čestných uznání za 
rozvoj čs.– kubánského přátelství a 
nebude chybět  i např. občerstvení.  

Přátelské matiné 
80. narozeniny Fidela Castra 

Sedmidenní tábor KSM plný 
diskusí, zábavy, sportu určený 
pro mládežníky stejné krevní 
skupiny.  Koná se 24. — 30. 7. 
2006 kousek od Brna, hlaste se 
na ksmbrno@seznam.cz!  Předpo-
kládaná cena cca 500,- Kč 
(ubytování, stravování atd.). 

Tábor KSM Brno Jiskra 
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FILM: MĚSTO BOHŮ 
Měs t o  bohů ,  b raz i l sk o -
francouzský film z roku 2002 je 
obžalobou kapitalismu v jedné z 
jeho otřesných podob. Je z před-
městí "karnevalového" Ria de 
Janeira, a není to o elitách typu 
klanu Ewingů, jak by napovídal 
název - Město bohů byl projekt 
brazilské vlády pro odsunutí 
spodiny společnosti do tzv. 
slumů. Film je mrazivým příbě-
hem o latinskoamerických dě-
tech. Přesněji: o dětech z gene-
race no-future, které umí sotva 
číst, vyrovnanosti a jakési životní 
moudrosti pobrali povětšinou 
nanejvýš tak, aby zmákli práci s 
pistolí a jejich rodičem a učite-
lem se stala ulice…  
 
"Ano, ano, tady vidíte kam až 
člověka zavede zkažená lidská 
společnost, která ho svým soci-
álním sobectvím uvrhne do chu-
doby, a mnohem dál, do stavu 
kdy je největší starostí člověka 
pouhé přežití, a cokoliv navíc je 
zázrakem. Divme se, že se pak 
z lidských bytostí stávají zvířata. 
Tam vede tenhle konzumní styl 
života, globalizace, rozevírající 
se nůžky takřka třídního charak-
teru. Tak by si povzdechl po-
chybně humanistický pseudoin-
telektuál a filozof. Hlavní hrdina 
tohoto "filmu bez příkras" je 
živoucím důkazem, že tyhle 
promluvy jsou kecy, které jsou k 
ničemu stejně jako jejich autor, 
pronášející tyhle perly kdesi v 
čajovně, an pohodlně uveleben 
na polštářích a obklopen obla-
kem dýmu pochybného složení. 
Každý má svoji volbu, a je jen a 
pouze na něm, jakou cestu zvolí. 
Město Bohů je film až bolestně 
skutečný a působivý. Kdo ví, co 
uvidíme za nějakých třicet let v 
podobně zaměřeném snímku. 
Budeme se divit jak se tohle 
mohlo dít v civilizovaném světě 

našeho mlá-
dí?" 
z reakce divá-
ků… 
 
Stručný děj: 
60. léta, před-
městí Ria de 
Janeira, Město 
bohů – projekt 
Brazilské vlády 
pro odsunutí 
spodiny spo-
lečnosti.  V 
okolí vládnou 
gangy brzy 
d o s p ě l ý c h 
hochů. Přepa-
dávání náklad-
ních aut, vykrá-
dání bank a 
obchodů jsou 
na denním 
pořádku. Nic 
z v l á š t n í h o , 
každý už si na 
to zvykl. Nej-
z n á m ě j š í , 
tříčlenný gang 
v okolí, Trio Morte, obdivují 
všichni 10letí kluci. Účastní se 
krádeží a všichni chtějí být tako-
v í  j a k o  o n i .  
 
70. léta: Jeden z nejchytřejších a 
nejkrvežíznivějších mladíků, L'il 
Ze, zradí své starší druhy, aby 
sám mohl vládnout celému okolí. 
Na straně dobra jej přidržuje 
jenom jeho nejlepší kamarád 
Bene. Nastal čas přívalu kokainu 
a jiných omamných látek a není 
pro ně problém ovládnout i tento 
trh. Je úžasné sledovat jak se 
může mladý kluk dostat k dealo-
vání, jakými zkouškami musí 
projít než se stane plnohodnot-
ným dealerem nebo dokonce, 
když se vyzná v počtech, jakým-
si manažerem prodeje.  
Nepřátel není mnoho je však 

třeba eliminovat i těch pár ne-
škodných. Mladí kluci na ulici 
hrající se na velké gangstery 
toho mohou litovat. Při přijímání 
nových členů do Zeova gangu, 
musí řádný člen prokázat svoje 
schopnosti. Zastřelení jednoho z 
malých nevinných kluků, dle 
svého výběru, jistě není jedno-
duchý čin.  
 
80.léta: Když „hodného“ Beneho 
svedou cesty lásky, rozhodne se 
nadobro skončit se vším zlem a 
chce odejít z gangu. To se Zee-
mu nelíbí a jenom to přidá jeho 
násilnickým choutkám. Na druhé 
straně se však jeho tyranská 
vláda nelíbí okolí a tak se sesbí-
rává protigang. Kdo z koho?  

Grabovský 
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"Z nikdy nepublikovaných motá-
ků je nad slunce jasné., že do-
nekonečna omílané Fučíkovo 
hrdinství není bez poskvrny. 
Naopak – autor sám přiznává, 
že pomalým udáváním oddalo-
val svou smrt. Potvrdila se tak 
domněnka, že celá Reportáž 
není autentickou výpovědí, ale 
uměle sestavený text psaný s 
předem jasným záměrem. Jedná 
se o dodatečné osobní osprave-
dlnění, na což již poukázal před 
drahným časem kritik V. Černý." 
Udělalo se vám při čtení před-
chozího odstavce mdlo? Mně 
přeběhl mráz po zádech, když 
jsem si toto četl o J.F. ve středo-
školské učebnici literatury od Vl. 
Prokopa. Co vlastně jsou ,,nikdy 
nepublikované motáky?“ Jedná 
se o tři motáky, které byly v 
poválečných 40ti letech ve vydá-
vání vypuštěny. Vzbudily by totiž 
plané pochyby o zradě J.F. Ten 
v nich píše , že ,,mluvil.“ Toto 

slovo je však v uvo-
zovkách. V kontextu 
pak znamená to, že 
J.F. v dobách vězně-
ní Gestapem, po 
sedmi týdnech mlče-
n í ,  z a č a l 
hrát ,,vysokou hru.“ 
Tedy svými výpověď-
mi odváděl pozornost 
od skutečných ilegál-
ních pracovníků. V 
dobách heydrichiády 
zřejmě odvrátil zrak 
okupantů od lidí z 
výboru české inteli-
gence. Uvádí Halase, 
Nezvala, Olbrachta, 
Neumanna i Seiferta. 
Tedy nikoliv zrádce, 
nýbrž hrdina. To zřej-
mě nechtějí současní 
historici slyšet, a 
potvrzuje se opět 
pravidlo, že dějiny píší vítězové. 
Ti současní – vítězové studené 

války – jdou tak 
daleko, že zpo-
chybňují hlavní 
úlohu SSSR v 
porážce nacistické-
ho Německa, mlčí 
o zločinech západ-
ních agentů během 
50. letech Česko-
slovensku, ignorují 
zapojení USA do 
pochybných akcí i 
podporu režimů ve 
Východním Timoru 
(vyzbrojení in-
donéských armád, 
svržení reformistic-
ké vlády r.1976 a 
zavraždění 100 – 
200 tis lidí ze 600 
000), El Salvadoru 
(vládní jednotky, 
vyzbrojené a vytré-
nované USA bě-
hem let 1978 – 
1994 zabily cca 70 
000lidí), Guatema-

le (do r. 1994 100 000 mrtvých, 
60 000 nezvěstných), Laosu 
(1965 napadení JV země, od 
roku 1968 do 1973 bombardová-
ní s frekvencí 80 náletů denně, 
svrženo 1,5 mil tun bomb), Kam-
bodže (1969 – 75 svrženo 500 
000 tun bomb), Somálsku (pod 
záminkou humanitární pomoci v 
1992 pronikly do Som. čtyři 
ropné korporace – Amoco, Che-
vron, Philips, Conoco – hledající 
ropu), Grenadě (Reaganem 
vysláno 6 000 vojáků a naprave-
ní ,, špatného“ směru politického 
vývoje ostrova), . . . . 
Toto se dnes na hodinách děje-
pisu nedozvíte, a proto nám 
nezbývá, než informace o naší 
historii často čerpat jinde. Hlav-
ně že se nadává na ,, 40 let 
totality, kdy se děti ve školách 
učili to, co si vládnoucí strana 
přála.“ Velký rozdíl je ale v tom, 
že dříve lidé moc nevěřily, i když 
to byla pravda, kdežto dnes se 
věří všemu, často pak do nebe 
volající lži … 

Jarda 

HISTORIE NA PRODEJ 
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Již přes 2000 občanů odmítlo k 
začátku července základnu USA 
v ČR! 
Desítkami informačními stánky 
pokračovala  petiční akce Komu-
nistického svazu mládeže proti 
umístění americké raketové zá-
kladny v ČR. Petice požaduje 
zveřejnění dosavadních jednání 
o této základně a odmítnutí 
umístění této základny v ČR Po-
slaneckou sněmovnou. Nejbouř-
livější atmosféra byla na Náměs-
tí I. P. Pavlova v Praze, kde bě-
hem hodiny a půl petici pode-
psalo okolo 100 lidí, mezi nimiž 
byli studenti, důchodci, ženy i 
muži, zaměstnanci dopravního 
podniku, dokonce bývalý disi-
dent, který podpis doprovodil 
slovy, že „dnes je to ještě horší 
než to bývalo“.  
Další student přidal poznámku, 
ať požadujeme pro Američany 
víza, když je požadují po nás. 
Do několika oponentů, kteří s 
umístěním americké základny 
souhlasili, se pustila i řada ko-
lemjdoucích. „Američané že nás 
budou chránit? Vždyť jim jde jen 
o ropu a strategickou pozici“ ří-
kal jeden. Amerika že nám zajis-

tí demokracii? Já tam byl, mám 
tam příbuzné a řeknu Vám, že je 
to větší policejní stát než ten 
náš.“ Přisadil si druhý.  
Podpisům nemohl zabránit ani 
déšť ani hysterické výlevy přivo-
laného mladého antikomunisty, 
který varoval kolemjdoucí před 
podpisem petice „bolševiků, kteří 

tady chtějí mít opět ruské zá-
kladny.“ a snažil se zmobilizovat 
další k fyzické likvidaci petičního 
stánku. Petici KSM po skončení 
této akce tak podepsalo v celé 
republice již přes 2000 lidí… 
 
Kampaň samozřejmě pokračo-
vala i na dalších místech. Před 
uzávěrkou Mladé Pravdy byl 
počet podpisů již více než 2500 
a to byly desítky petičních archů 
rozptýleny doslova po celé re-
publice. Poštovní schránka je 
denně zaplněna petičními archy 
a souhlasnými dopisy. 
 
Organizátoři kampaně samozřej-
mě nespoléhají jen na petici a 
připravují další akce, jejich pří-
prava bude probrána na Ústřed-
ní radě KSM, která se bude ko-
nat 5. července u Brna. Ve hře 
jsou různé formy veřejných akcí, 
působení přímo v ohrožených 
oblastech, mediálně přitažlivé 
aktivity, kulturní protesty různých 
žánrů či netradiční akce vůbec. 
Základny prostě projít nemohou! 

NE ZÁKLADNÁM USA V ČR! 

Petiční stolek v zájmu kolemjdoucích 

Samolepka kampaně 
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10. červen si připomínáme vy-
hlazení obce Lidice fašisty v ro-
ce 1942. Před 11 lety zahájil 
KSM obnovenou tradici pochodů 
Praha - Lidice, věnovaných boji 
proti fašismu, nacismu, proti ra-
sismu a diskriminaci či proti vál-
ce. Zhruba 18 km trasu z praž-
ské Divoké Šárky si zvolilo i le-
tos několik desítek aktivistů, me-
zi kterými nechyběl jako každý 
rok i místopředseda ÚV KSČM 
Václav Exner. V cíli - u lidického 
památníku pak na pochod nava-
zoval pietní akt. 
"Osud malé vesnice, ve které 
žilo 503 obyvatel, se začal napl-
ňovat 10. června 1942 několik 
hodin po půlnoci. O událostech, 
které se zde tohoto letního dne 
odehrávaly, vypovídá dokumen-
tární film natočený samotnými 
vykonavateli zločinu páchaného 
na nevinných lidech. Film je 
němý, ale dodnes mu rozumí 
všichni bez rozdílu barvy pleti a 
jazyka. Tento film sloužil jako 
dokument č. 379 při soudním 
procesu s hlavními německými 
pohlaváry v Norimberku v roce 
1945. Jeho sestříhané pasáže je 
možné zhlédnout ve videodoku-
mentu promítaném v lidickém 
muzeu. 
Z rozkazu K. H. Franka bylo to-
hoto osudného dne 173 lidických 
mužů na zahradě Horákova stat-
ku zastřeleno. Ženy a děti byly 
převezeny do tělocvičny nynější-
ho kladenského gymnázia, kde 
však byly po třech dnech od se-
be násilně odtrženy. Kromě dětí 
vybraných na poněmčení a dětí 
do jednoho roku byly všechny 

bez milosti otráveny výfukovými 
plyny ve speciálně upravených 
autech v nacistickém vyhlazova-
cím táboře v polském Chełmnu 
nad Nerrem. Ženám byl přisou-
zen boj o život v koncentračním 
táboře v Ravensbrücku. 
Kromě okamžité či pomalé fyzic-
ké likvidace v koncentračních 
táborech přistoupili nacisté i k 
likvidaci obce jako takové. Domy 
byly nejprve vypáleny a posléze 
ničeny plastickými trhavinami. 
Likvidační četa se nezastavila 
ani před destrukcí kostela sv. 
Martina, ani před likvidací po-
sledního místa odpočinku - míst-
ního hřbitova. Veškeré terénní 
úpravy byly dokončeny v roce 
1943 a po živé obci zbyla jen 
holá mlčící pláň. Do konce války 
označovaly území Lidic jen 
vstup zakazující nápisy. 

Zpráva o zničení Lidic obletěla 
celý svět. Záměr nacistů o vy-
mazání české vesnice z povrchu 
světa však nevyšel. Na počest 
Lidicím byla řada obcí po celém 
světě přejmenována jejich jmé-
nem. Jméno Lidice dodnes ne-
sou v té době narozená děvčát-
ka. Lidice nepřestaly žít v mys-
lích lidí celého světa a o jejich 
novém životě rozhodla po skon-
čení války československá vláda 
veřejným vyhlášením na mírové 
manifestaci v Lidicích dne 10. 
června 1945, které se již zúčast-
nily i osudem těžce zkoušené 
lidické ženy. Oběťmi nacistické-
ho vraždění se stalo celkem 340 
lidických občanů. Po ukončení 
války se zpět do vlasti vrátilo 
143 lidických žen a po dvoule-
tém pátrání do náruče lidických 
matek 17 dětí."  / www.lidice.cz/ 

Z EUROCAMPU 2006 

POCHODEM DO LIDIC 

Pietní akt zahajují mladí komunisté  v čele průvodu 

Boj proti antikomunismu a vzá-
jemné sjednocování celosvěto-
vého komunistického hnutí jsou 

zásadní úkoly dnešní doby. A 
především o těchto úkolech se 
jednalo na letošním Eurocampu, 

který se uskutečnil 25. - 28. 
května 2006 v Německu poblíž 
Postupimi. Tato několikadenní 
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republiky Německo, jsou protiú-
stavní. O otázce protiústavnosti 
rozhoduje Spolkový ústavní 
soud. 
Západní Německo, řekl by si 
člověk na základě pouhých ně-
kolika příkladů tažení proti KS 
Německa, stálo na prahu komu-
nistického převratu. Byla skuteč-
ně tato strana tak silná, aby 
dokázala svrhnout poválečný 
režim? Anebo se Adenauerův 
stát cítil tak slabý? Odpovědí 
může být povícero, a všechny 
budou v různé míře správné. 
Jen velké oči? 
Západní Německo mělo hrát v 
poválečném uspořádání Evropy 
podle představ západních oku-
pačních mocností roli pevného 
valu proti Východu. Stát a jeho 
p ů l m i l i o n o v á  a r m á d a 
(Bundeswehr) měl v zádech 
ještě až 440 tisíc amerických 
okupačních vojáků. Zákaz ko-
munistické strany, uplatňovaný s 
nefalšovanou německou důklad-
ností, tak měl případným nespo-
kojencům spíše naznačit, aby 
nevybočovali z řady. 
Možná si také Adenauer vzal 
příklad z protikomunistického 
tažení ve Spojených státech. Na 
základě McCarthyho zákonů o 
neamerické činnosti tak v 50. 
letech stanuly v zámoří před 
soudem - a byly odsouzeny - 
tisíce lidí obviněných z komunis-
mu a levicového smýšlení. 
Nezanedbatelnou roli sehrála 
též stabilizace východoevrop-
ských států usilujících o vybudo-
vání jiného, spravedlivějšího 
řádu. Nákaza z Východu se 
zřejmě západoněmeckým politi-
kům jevila jako hrozba podstatně 
větší než momentální síla komu-
nistů - i proto onen bezprece-
dentní útok. Připomeňme jen, že 
Willi Nowak se ve vězení ocitl, 
dost možná jen shodou okolnos-
tí, pouhých pár týdnů po posta-
vení berlínské zdi, která měla 
zabránit trvalým útokům na NDR 

ze západního Německa. 
A v neposlední řadě se vládnou-
cím vrstvám jevil jako velice 
výhodný systém dvou stran 
(uskupení), které se pravidelně 
střídají u moci. Vyřazením KS 
Německa z tohoto zápasu se tak 
zbavily případného konkurenta, 
potenciální třetí síly, která by 
přicházela v úvahu jako výcho-
disko v případě, že programy 
obou hlavních stran si budou tak 
podobné, anebo jejich politici 
svou činností tak znemožnění, 
že ztratí u voličů věrohodnost. 
Devatenáct let zpoždění 
Dobová karikatura představuje 
západoněmeckého soudce s 
dokumentem Zákaz KS Němec-
ka v rukou a hřímajícího do 
mikrofonů: Omluvte, prosím, 
malou 19letou přestávku, kterou 
z technických důvodů vyhlásil 
můj předchůdce Göring. Budu 
pokračovat v jeho intencích... 
Úder proti KS Německa v 50. 
letech byl skutečně zničující. 
Teprve 26. září 1968, 12 let po 
zákazu a v době, kdy už protiko-
munistická hysterie zeslábla, se 
ustavila Německá KS. Má, jak 
uvádí internetová encyklopedie 
Wikipedia, 4500 členů a osm-
náct poboček ve všech spolko-
vých zemích. O její činnosti 
referuje podrobně internetová 
stránka www.dkp.de. V pream-

buli jejího programu pro 21. 
století se mj. píše: Žijeme v 
době, kdy díky další internacio-
nalizaci ekonomických procesů 
a vědecko-technické revoluci 
vznikly nesmírné možnosti rozví-
jet tvořivé schopnosti lidí a pro-
duktivitu jejich práce. Hlad a 
bída ve světě se dá odstranit a 
lidé mohou získat právo na zajiš-
těnou, lidské důstojnosti odpoví-
dající práci; pracovní dobu lze 
zkracovat tak, že vznikne prostor 
pro účelné využití volného času, 
rodinu, vzdělávání a kulturu, i 
pro tvořivost. Na zemi můžeme 
také vytvořit trvale udržitelný 
ekologický systém. Rozvíjející 
se možnosti komunikace oteví-
rají nové perspektivy pro rozvoj 
kultury a emancipaci lidí. 
Překážkou pro dosažení těchto 
cílů jsou kapitalistické výrobní 
vztahy. DKP si proto za cíl vytkla 
socialismus/komunismus. Na 
základě společenského vlastnic-
tví výrobních prostředků a celo-
společenského plánování výroby 
se dá během delšího historické-
ho procesu vybudovat takový 
řád lidského soužití, při němž, 
jak napsali Marx a Engels ve 
svém Manifestu, svobodný roz-
voj jednoho každého je podmín-
kou svobodného rozvoje všech. 

Hano 

Boj za znovuvybudování KPD pokračuje 
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(viz Haló noviny, 14. 4. 2006). 
Ještě v prvních volbách do zá-
padoněmeckého Spolkového 
sněmu jí hlas dalo 1,4 milionu 
občanů; strana překonala pěti-
procentní hranici a získala 15 
mandátů. Při dalších parlament-
ních volbách se od ní už voliči 
zastrašovaní komunistickým 
nebezpečím a opatřeními, při-
pravujícími půdu pro zákaz KPD, 
odklonili. Dali jí po 600 tisících 
prvních a druhých hlasů, což na 
získání poslaneckých křesel 
nestačilo. 
Strach z kdysi masové strany, 
kterou se Hitler snažil vymazat, 
však nezmizel. Adenauerovo 
západní Německo, jež z valné 
části převzalo aparát, zejména v 
soudnictví, fašistického režimu, 
se potřebovalo jasně vymezit. 
Už v roce 1952 zakázal ústavní 
soud Říšskou socialistickou 
stranu SRP: Zvláštní postavení 
politických stran v demokratic-
kém státě neumožňuje vyřadit je 
z politického života proto, že 
bojují legálními prostředky proti 
jednotlivým předpisům nebo 
dokonce institucím, ale teprve 
tehdy, pokud chtějí otřást nej-
vyššími hodnotami svobodného 
demokratického ústavního státu. 
Tyto hodnoty tvoří základnu 
demokratického svobodného 
řádu, jejž Základní zákon pova-
žuje ve své ucelené koncepci 
státního pořádku jako ústavního 
řádu za fundamentální. 
Tato teorie, které řada právníků 
vytýká bezobsažnost a neurči-
tost, se uplatnila i vůči oslabené 
KS Německa. Pozoruhodné je, 
že soudní řízení o zákazu neo-
nacistické NPD tentýž Spolkový 
ústavní soud o 47 let později, 
18. března 2003, dva roky po 
návrhu podaném německou 
vládou a parlamentem, zastavil. 
Jedenáct let příprav 
Myšlenka zlikvidovat definitivně 
KS Německa zrála od chvíle 
pádu nacistického režimu v 

květnu 1945. Už o rok později 
bylo zakázáno její sloučení se 
sociální demokracií, které mělo 
překonat mnohaletý rozkol v 
dělnickém hnutí. Následoval 
zákaz hnutí za celoněmecký 
ústavní lidový kongres a zákaz 
komunistických časopisů na 
přelomu ledna a února 1948, 
tedy ještě před definitivním roz-
dělením Německa. 
Bezprostřední přípravy začaly, 
jak napsal německý měsíčník 
KAZ, vyhazovem komunistů a 
dalších demokratů z veřejných 
služeb na základě Adenauerova 
Korejského výnosu z 20. září 
1950. Zákazy je pak pozname-
nán především rok 1951. Svo-
bodní mladí Němci (FDJ) - 26. 
června, Svaz pronásledovaných 
nacismem (VVN) - 26. července. 
V srpnu 1951 přijali poslanci 
západoněmeckého Spolkového 
sněmu tzv. první změnu trestní-
ho zákona, jímž se zavádějí 
trestné činy velezrada, vlastizra-
da a státní ohrožení. Už 23. 
srpna 1951 podává Adenauerův 
kabinet podnět ústavnímu soudu 
ke zjištění ústavnosti KS Ně-
mecka. 
Tisíce politických procesů 
Státní aparát pracuje pomalu, 
ale důkladně. Poslední lednový 
den roku 1952 prohledala policie 
řadu komunistických sekretariátů 
a zabavila jejich dokumenty. 
Razie pokračovaly. Komunistic-
ký program národního zno-
vusjednocení Německa z roku 
1952 byl označen za přípravu 
velezrady. Při essenské demon-
straci proti remilitarizaci zastřeli-
la policie (zezadu!) mladého 
mnichovského dělníka a komu-
nistu Philippa Müllera. 
Proces proti KS Německa začal 
před 1. senátem ústavního sou-
du 23. listopadu 1954. Útoky 
proti komunistickému hnutí neu-
stávají. Spolkový soud odsoudil 
4. června 1955 dva členy FDJ k 
vysokým nepodmíněným tres-

tům. V červenci 1955 se jich 
dočkali čtyři funkcionáři němec-
ko-sovětské společnosti přátel; 
jejího prvního tajemníka zbavil 
soud na čtyři roky občanských 
práv (volit, být volen a zastávat 
funkce ve veřejných službách). 
Dolnosaské ministerstvo vnitra 
rozpustilo v dubnu 1956 organi-
zace Národní fronta, Socialistic-
ká akce a Výbor pro jednotu a 
svobodu v německém sportu. 
Jen v prvním pololetí 1956 bylo 
zahájeno 3423 politických proce-
sů a ve vězení se ocitlo 1004 
osob, uvádí KAZ. A 13. červen-
ce, měsíc před zákazem KS 
Německa, vynesl Spolkový soud 
mnohaleté tresty třem komunis-
tům za velezradu. Po něm bylo 
uvězněno nebo před zatčením 
uprchlo do zahraničí sedm z 
celkem 11 tajemníků Ústředního 
výboru KS Německa. 
Pomohli i Marx a Engels 
Politická strana je protiústavní 
už tím, usiluje-li o jiný sociální a 
politický charakter svobodné 
demokracie, než jaký platí v 
dnešní Spolkové republice, aby 
ji využila jako přechodné stadi-
um k snazšímu odstranění svo-
bodného demokratického systé-
mu, jenž může následovat také 
teprve v souvislosti se zno-
vusjednocením nebo po něm, 
uvádí ústavní soud těžko stravi-
telnou právní řečí ve zdůvodnění 
zákazu KS Německa. Jednodu-
šeji řečeno: Kdo koná proti reži-
mu, jedná protiústavně. 
Ke svým závěrům využil i u nás 
známých metod. Vybral napří-
klad citáty z děl Marxe, Engelse, 
Lenina a Stalina a opatřil je 
vysvětleními. Pak už není pro-
blém použít článek 21 odstavce 
2 Základního zákona: Strany, 
které svými cíli nebo chováním 
svých stoupenců směřují k tomu, 
aby poškodily nebo odstranily 
svobodné demokratické zřízení, 
nebo ohrozily trvání Spolkové 

 

ZE ŽIVOTA ORGANIZACE     5 

akce, do níž byla zahrnuta mj. 
konference o antikomunismu, 
podepsání smlouvy o vzájemné 
spolupráci, výstava Hanse Mod-
rowa, ale i bohatý kulturní pro-
gram, byla vlastně přímým po-
kračováním konference v Marti-
ně, které se členové KSM rov-
něž aktivně zúčastnili. 
Ačkoliv by se mohlo zdát, že 
podepsaná smlouva o spoluprá-
ci je jen jednou v obrovské sérii, 
přesto přináší mnoho nového. 
Jedná se totiž o spolupráci mezi 
členskými základnami, o spolu-
práci řadových členů a sympati-
zantů. Navíc přichází v době, 
kdy je její potřeba stále naléha-
vější. 
Na konferenci byla KSČM za-
stoupena OV Jičín, Trutnov, 
Nymburk a Mladá Boleslav. 
KSM zastupovaly kluby KSM pro 
Brno, Kladno a Praha 12, pří-
tomni byli i zástupci z PDS, 
DKP, nadace Rosy Luxembour-
gové, SOLIDu, EKOMy, fran-
couzské PCF či německé Antifa. 
Roli universálního překladatele 
pro Francouze, Čechy i Němce 
převzal s. Kohlíček. 
S. Laco ve svém příspěvku zdů-
raznil, že je to především svět 
kolem nás, který nás nutí zabý-
vat se antikomunismem, komu-
nisté jsou znevažováni přede-
vším z vyšších míst, Evropskou 
radu nevyjímaje. Je jasné, že se 
tato nenávistná antikomunistická 
kampaň „shora“ přenáší i na 
obyčejné lidi. Dnešní společnost 
je nedemokratická, poznamená-
na antikomunismem. Žijeme v 
době, kdy se stále musíme kon-
frontovat s fašismem. Pro politic-
ké cíle kapitalismu se často 
stává agresivita a nenávistný 
antikomunismus prostředkem 
jejich dosažení. V této době je 
pro nás, komunisty, nutné se 
vzájemně sjednotit a bojovat 
proti těmto silám ve vzájemné 
jednotě a spolupráci. 
S. H. Modrow, který je čestným 
předsedou PDS, připomněl sr-
pen 2006 jako 50. výročí zákazu 

KS Německa. Zavzpomínal na 
své mládí, kdy byl aktivní ve 
svazu mládeže a poté dělal 1. 
tajemníka FDJ v Berlíně. Mládež 
byla organizačně spojená - 
nejen z východního a západního 
Berlína, ale i celosvětově. Usku-
tečňovaly se sjezdy mládeže, 
např. v Budapešti, Moskvě, 
Helsinkách, Vídni. Dále prohlá-
sil, že je více než ironie osudu, 
že KSM je cílem útoku antiko-
munismu. Zdůraznil nutnost 
soudružské podpory ze strany 
KSČM. Na historických faktech 
následně dokazoval, že antiko-
munismus je určitá strategie 
kapitalismu. Na příkladu Latin-
ské Ameriky demonstroval, že 
jiný svět je nejen možný, ale 
také je nutný. 
S. Brigitt Müllerová z DKP svůj 
příspěvek zahájila tím, že od 
dob vzniku komunismu vznikl 
také antikomunismus. Také se 
vrátila do historie, plné válek a 
násilí. Mimo jiné připomněla 
článek 2 Postupimské dohody: 
„fašismus a militarismus musí 
být vykořeněn, váleční zločinci 
potrestáni...“. Vyjádřila solidaritu 
DKP s KSM. 
S. J. Petr promluvil za KSČM, 
kdy vytyčil zásadní cíle komunis-
tické strany u nás, se kterými je 
možno uspět v parlamentních i 
komunálních volbách. Informo-
val o tom, že proti KSČM je nyní 
veden frontální útok pravice, do 
kterého se zapojila drtivá většina 
všech sdělovacích prostředků a 
antikomunistická propaganda 
probíhá soustavně každý den, 
ráno, v poledne i večer. A nejed-
ná se jen o útok na poslance J. 
Dolejše či o útok MV na KSM. 
My všichni komunisté jsme na-
padáni nejen verbálně, ale i 
fyzicky. 
S. V. Sýkorová z KSM hovořila o 
mezinárodní podpoře KSM, 
petici proti zrušení KSM pode-
psaly statisíce lidí, po celém 
světě probíhaly demonstrace na 
podporu KSM. Zmínila, jak lže 
Václav Klaus o KSM v zahraničí 

a o dehonestaci KSM. 
S. P. Jandera hovořil také o 
zákazu KSM jako o první vlaš-
tovce cíleného útoku proti komu-
nistickému hnutí v ČR. Vyjádřil 
politování nad tím, že větší pod-
poru získalo KSM za hranicemi, 
než u nás. Nesmíme zapomínat 
na události před a během 2. 
světové války. Aby se tyto věci 
již neopakovaly, musíme postu-
povat jednotně na mezinárodní 
úrovni. 
S. Brigitte Müllerová zakončila 
konferenci konstatováním, že 
současný kapitalistický systém 
potřebuje antikomunismus. Pro-
to jsou možné fašistické a neo-
nacistické akce a pochody, které 
nejsou policií nijak stíhány. 
Z kulturního programu bych rád 
zmínil návštěvu Postupimi, kde 
nás prováděla Brigitte Müllerová 
spolu se starostou Postupimi a 
jen tak pro zajímavost jsme měli 
možnost porovnat oficiální infor-
mace napsané v průvodci s tím, 
co nám bylo řečeno od pana 
starosty. Např. se v oficiálním 
průvodci pozapomnělo na někte-
rá fakta, jak např. sovětský ge-
nerál zabránil bombardování 
národních památek v Postupimi 
etc. Všeobecnou soudružskou 
atmosféru podpořil i výlet lodí či 
malý „závod míru“ – výlet na 
kolech. Všechny zastoupené 
země navíc každý večer měly 
svůj blok v kulturním vystoupení. 
Mohli jsme se tak např. seznámit 
na živo s francouzským šanso-
nem, i když lépe se nám tanco-
valo na tradiční českou polku. 
Ovšem největší úspěch mělo 
jednoznačně vystoupení, které 
celé naše setkání zahajovalo – 
bubenický soubor Samba kids. 
Další Eurocamp bude pořádat 
KSČM v u nás v ČR, s. Sýkoro-
vá je jeho spolupořadatelkou. Na 
závěr jedno provolání, které asi 
nejlépe vyjadřuje smysl této 
akce: 
SOLIDARITA ŽIJE, SOLIDÁRNÍ 
ZŮSTANEME! 

Jakub Holas  
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Dne 20. května 2006 se usku-
tečnila jubilejní XX. Pražská 
teoreticko-politická konference, 
jejímiž pořadateli byly OV KSČM 
Praha 1, 6 a 7, Praha-východ a 
Mladá Boleslav spolu s ÚR 
KSM. Konference byla pojata 
jako příspěvek ke kampani před 
červnovými volbami do Posla-
necké sněmovny Parlamentu 
ČR. Do široké a otevřené disku-
se k aktuálním otázkám, souvi-
sejícím s charakterem soudobé-
ho kapitalismu a jeho útoky na 
politická a sociální práva a život-
ní jistoty lidí, se aktivně zapojili 
nejen tuzemští, ale také zahra-
niční účastníci z Belgie, Dánska, 
Itálie, Kuby, Maďarska, Němec-
ka, Polska, Rakouska, Řecka. 
Slovenska, Švédska, Ukrajiny a 
Velké Británie.  
Přítomni byli rovněž představite-
lé zastupitelských úřadů socialis-
tických zemí. Na základě tezí 
obsahového zaměření konferen-
ce, úvodního vystoupení poslan-
ce PS PČR Stanislava Grospiče 
a diskuse, se účastníci jednomy-
slně shodli mj. na těchto závě-
rech :  
1. „Globalizace“ vstupovala na 
scénu jako kouzelník, přicházejí-
cí nastolit harmonický „konec 
dějin“. Mír, prosperitu a všechny 
plody moderní civilizace slibova-
la i těm, komu byly dosud upře-
ny. Svou skutkovou podstatou 
však míří proti zájmům drtivé 
většiny. Krok za krokem konfis-
kuje již dosažená sociální i poli-
tická a občanská práva. Co vše 
z toho, co lidé už jednou měli, 
jim vzal, bere a ještě hodlá vzít, 
nemá v míru obdoby v celých 
novodobých dějinách.  
2. Je to frontální revanš. Směřu-
je proti všemu, co určovalo cha-
rakter řady předchozích desetile-
tí. K lidštější tváři nutila i kapita-
lismus. Sám na tom měl mizivou 
zásluhu. Ústupky, na něž by o 

své vůli nepřistoupil, si vynutila 
až mocenská rovnováha s lido-
vou mocí, přinášející humánněj-
ší, demokratičtější, spravedlivěj-
ší alternativu. Co „sociální stát“ 
přivedlo na svět, bylo i rozhodu-
jící zárukou jeho existence. 
Snaze o jeho likvidaci i výrazné 
omezení řady jiných občanských 
práv uvolnil prostor až zvrat 
mezinárodního poměru sil ná-
sledkem likvidace socialismu v 
Evropě, jež byla dosud nejváž-
nější porážkou levicových a 
demokratických sil. Dnes to už 
přiznává, kdokoli neztratil soud-
nost. Popírá to, jen kdo se vtírá 
do přízně dnešních „vítězů“. 
„Vítězství Západu ve studené 
válce“ sráží mezi poražené drti-
vou většinu světové populace. 
Víc a víc to z vlastní zkušenosti 
poznávají i mnozí z těch, kdo 
zlom na sklonku 80. let považo-
vali za „vítězství demokracie nad 
totalitou“.  
3. Kapitál vždy dával, dává a 
bude dávat všem, koho odsuzu-
je do neprivilegované pozice, jen 
tolik svobod, práv a jistot, kolik 
jich sám potřebuje k zajištění 
dostatku volných pracovních sil 
a zvládnutí aktuálních technolo-
gických i dalších podmínek re-
produkčního procesu. Vše, co 
tuto úroveň přesahuje, si pracují-
cí museli sami vybojovat na 
vládnoucí moci. Plně to platilo již 
o „spodním patru“ moderní de-
mokracie - všeobecném voleb-
ním právu, zkrácení pracovní 
doby na únosnou mez, zavedení 
vymahatelného pracovního prá-
va, o elementárním sociálním 
pojištění. Zato „vyšší patra“ 
politických, občanských a sociál-
ních práv si revoluční dělnické 
hnutí mohlo vynutit, teprve když 
dokázalo převzít politickou moc. 
Až když ta je začala naplňovat v 
praxi, byl nucen vůči tomuto 
příkladu manévrovat i kapitál. 

Teprve když historickou iniciati-
vu převzal socialismus, musely i 
buržoazní demokracie kodifiko-
vat a tak či onak zajistit v praxi i 
v zásadě univerzální lidské prá-
vo na relativně důstojnou exis-
tenci i v případě ztráty zaměst-
nání, zdravotních potíží a v dů-
chodovém věku i další sociální 
jistoty, většinu nynějších práv 
zaměstnanců na kolektivní sebe-
obranu, řadu jiných, dříve ne-
myslitelných občanských i poli-
tických práv. Na programu, ak-
ceschopnosti a vlivu sil, mířících 
za horizont kapitalismu, záviselo 
rozhodující měrou už to, zda 
vůbec a nakolik důsledně byla 
rozbita feudální pouta společen-
ského pokroku. Tím víc na nich 
závisí rozsah a stabilita demo-
kratických práv a svobod v pod-
mínkách kapitalismu.  
4. Bombasticky deklarovaný 
„konec dějin“ předvádí - na ještě 
vyšším stupni a v nebývale pře-
hledné podobě – právě Marxovu 
anatomii kapitalismu a Leninovu 
charakteristiku jeho imperialistic-
kého stadia, které měl „s koneč-
nou platností vyvrátit“. Práce, již 
zespolečenšťuje na nejvyšší 
stupeň dosažitelný na této pla-
netě, produkuje i ve svém nyněj-
ším, třídně omezeném zajetí den 
co den přidanou hodnotu, posta-
čující k zajištění důstojného 
života všech bez výjimky. Hlad, 
bída, negramotnost a vše ostat-
ní, co je skandální obžalobou 
civilizace na prahu 21. století, už 
dávno nejsou nevyhnutelnou 
daní akumulace, potřebné pro 
rozvoj produktivních sil. Dnes je 
lze hravě odstranit, aniž by se 
majetková elita musela zřeknout 
jediné ze svých konzumních 
exhibic. Ta však dnes nechce a 
ani neumí vládnout jinak, než za 
cenu masivní likvidace sociál-
ních jistot, práv a svobod stále 
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Dvaačtyřicetiletý obchodník Willi 
Nowak z porýnsko-vestfálské 
Bochumi se kvůli tzv. komunis-
tické činnosti ocitl koncem roku 
1961 ve vazbě. V prosinci poža-
doval zaslání knih o základech 
marxismu-leninismu a marxistic-
ké filozofie a učebnice politické 
ekonomie. V únoru následujícího 
roku bochumský soud jeho žá-
dost zamítl. Důvod? Vydání 
uvedených knih by mohlo ohrozit 
účely vyšetřovací vazby. Obvi-
něný je na základě dosavadního 
vyšetřování důvodně podezřelý, 
že je členem konspirativně půso-
bící skupiny vyrábějící a distri-
buující literaturu ilegální KS 
Německa, píše se v obsáhlém 
vyjádření podepsaném přísedí-
cím Prausnerem. 
Oč se snažil Hitler, dokončil 
Adenauer 
Dvaačtyřicetiletý obchodník Willi 
Nowak z porýnsko-vestfálské 
Bochumi se kvůli tzv. komunis-
tické činnosti ocitl koncem roku 
1961 ve vazbě. 
V prosinci požadoval zaslání 
knih o základech marxismu-
leninismu a marxistické filozofie 
a učebnice politické ekonomie. V 
únoru následujícího roku bo-
chumský soud jeho žádost zamí-
tl. 
Důvod? Vydání uvedených knih 
by mohlo ohrozit účely vyšetřo-
vací vazby. Obviněný je na zá-
kladě dosavadního vyšetřování 
důvodně podezřelý, že je čle-
nem konspirativně působící 
skupiny vyrábějící a distribuující 
literaturu ilegální KS Německa, 
píše se v obsáhlém vyjádření 
p o d e p s a n é m  p ř í s e d í c í m 
Prausnerem. 
Kladivo na komunisty 
Zda si Willi Nowak vysloužil za 
své komunistické přesvědčení 
nejméně šestiměsíční trest, jak 
to stanovil rozsudek Spolkového 
ústavního soudu ze 17. srpna 

1956, se nepodařilo zjistit. Kaž-
dopádně první vazba bochum-
ského obchodníka nebyla v 60. 
letech minulého století, kdy se v 
západním Německu uplatňoval 
protikomunistický zákon naplno, 
poslední. Nowak také nebyl 
jediný, na koho dopadlo kladivo 
demokratického zákazu spolko-
vé republiky. Kýžený efekt nepo-
chybně tento zákon přinesl. 
Strana, kterou ještě v roce 1932 
volilo do Říšského sněmu téměř 
šest milionů Němců, tedy každý 
šestý občan (získala 100 křesel), 

a jež i v dalších volbách, už po 
Hitlerově nástupu k moci v lednu 
1933, obdržela bezmála pět 
milionů hlasů (každý osmý, cel-
kem 81 mandátů), vyšla z dva-
nácti let nacistického teroru 
značně oslabena. O život přišel 
za fašistického režimu každý 
druhý její člen, tedy stejně jako v 
případě ilegální KSČ. Její před-
seda Ernst Thälmann strávil v 
různých věznicích a táborech 
téměř 12 let a jen krátce před 
Hitlerovým pádem byl zavražděn 

 

PŘED 50 LETY ZAKÁZÁNA KS N ĚMECKA 

Jeden z mnoha protestů proti zákazu z roku 1977 
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Tento článek věnovaný vztahu 
západních zemí vůči Kubě na-
psal 9. června poslanec Labour 
Party v Britském parlamentu za 
Severní Norwich pro britský de-
ník The Guardian UK. Svým ob-
sahem a přesným vystižením 
postojů vůči Kubě i v zemích 
mimo Británii i osobním posto-
jem poslance za stranu, která je 
srovnatelná s naší ČSSD, je na-
tolik závažný, že má co říci i na-
šim čtenářům. Je vážnou obža-
lobou všech bezohledných 
nohsledů momentálně nejsilnější 
imperialistické mocnosti - USA.  
Kubě hrozí nebezpečí, že bude 
potrestána Evropou za to, že 
Washington ztrácí vliv v Latinské 
Americe. 
Postavena před fakt ztráty vlivu 
v Latinské Americe, což je výsle-
dek posunu doleva, vláda USA 
zuřivě agituje u svých sympati-
zantů-evropských států za utvo-
ření politického nátlaku ve jménu 
Washingtonu. Whitehall je coby 
„speciální partner“ prvním cílem. 
První test nové strategie USA 
vůči neposlušným sousedům 
přijde příští týden, kdy se EU 
sejde, aby odsouhlasila společ-
ný přístup ke vztahům ke Kubě. 
„Společná pozice“ předloží politi-
ku pro jednání s havanskou ad-
ministrativou a je závazná pro 
členské státy. Návrhem je změ-
na k diplomatickému ochlazení 
nebo dokonce sankcím proti ka-
ribskému ostrovu. 
Ti z nás, kdo sledovali kubánský 
společenský systém, jsou zma-
teni následujícím rozporem: že 
rozhodnutí „učinit bídu historií“ 
získává silnou podporu z EU 
podle zásady, že když země 
podnikne kroky k zajištění toho, 
aby se koncept stal skutečností, 
následuje odmítavé ticho. Což 
bylo demonstrováno na Kubě, 
Venezuele, Bolívii a dokonce na 
Argentině.  

Kuba je jedinou zemí Latinské 
Ameriky, která nedostává pomoc 
od mezinárodních finančních 
institucí jako je Světová banka a 
MMF, od kterých se očekává, že 
přispějí na rozvoj zemí třetího 
světa. Je též jediným národem 
na kontinentu, se kterým EU 
nepodepsala smlouvu o spolu-
práci. Nicméně sociální pokrok 
neutuchá, podporován umírně-
ným, ale nepřetržitým ekonomic-
kým růstem.  
OSN nedávno oznámila, že Ku-
ba je jedinou zemí v Latinské 
Americe, kde není podvýživa. 
Světová zdravotnická organiza-
ce (WHO) říká, že na Kubě při-
padá jeden doktor na 170 paci-
entů, což je lepší než na 188 v 
USA. Kromě toho WHO chválila 
Kubu za vynikající úroveň gra-
motnosti a poměru dětské úmrt-
nosti a délky života, kde před-
stihla Washington navzdory 45 
rokům nezákonné ekonomické 
blokády uvalené nastupujícími 
americkými vládami. Kubánské 
mezinárodní aktivity si též zaslu-
hují pozornost. Účastní se na 
humanitárních misích v 68 ze-
mích a jen v roce 2005 vystudo-
valo na Kubě 1 800 doktorů ze 
47 rozvojových zemí podle sché-
matu bezplatného školství. 
Přesto západní vlády - včetně 
naší vlastní - nás o těchto úspě-
ších informují jen velmi zřídka. 
Ministerstvo zahraničí to vysvět-
luje tak, že „nemůžeme mít nor-
mální vztahy s Kubou“ vzhledem 
k záležitosti lidských práv. 
Amnesty International tvrdí, že v 
kubánských věznicích je drženo 
72 vězňů svědomí. Toto obvině-
ní kubánská vláda odmítá s tvr-
zením, že všichni byli souzeni a 
shledáni vinnými, neboť jsou 
placeni nepřátelskou mocností - 
USA. Mezinárodní červený kříž 
mezitím přinesl zprávu, že koa-
ličním i silami je v Iráku drženo 

téměř 40 000 lidí, aniž by byli 
obviněni.  
Máme-li prosadit vymýcení chu-
doby a větší globální soudrž-
nost, musí tu existovat cit pro 
spravedlnost a vzájemný re-
spekt. Naše vláda by měla pro-
sadit výměny s národy jako je 
Kuba, a vidět, jak se můžeme 
poučit jeden od druhého. Existu-
je možnost spolupráce v bio-
technologii. Vývoz vakcín z Kuby 
se v minulém roce zdvojnásobil 
a klinické výzkumy v některých 
zemích ustavily Kubu jako světo-
vou jedničku v léčbě a výzkumu 
rakoviny.   
Musíme doufat, že EU odolá 
tlaku USA, navzdory tendenci 
zemí jako je Polsko a Česká 
republika, které se překotně vr-
hají do plnění příkazů Washing-
tonu. Společné prohlášení vyzý-
vající k nezávislému pozitivnímu 
přístupu vůči Kubě při brusel-
ských jednáních podepsalo více 
než 170 poslanců (Britského 
parlamentu; pozn.překl.). Uzná-
vají, že ze spolupráce s Latin-
skou Amerikou se dá mnoho 
získat, ale, jak nám připomíná 
nedávná historie, politikou izola-
ce může být hodně ztraceno.  

Vladimír Sedláček 

BUSH TLAČÍ EVROPU PROTI KUBĚ 
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širšího spektra neprivilegova-
ných vrstev. Tak jasný verdikt o 
historickém místu kapitalismu tu 
ještě nebyl nikdy.  
5. Podíl mezd a platů těch, kdo 
přidanou hodnotu skutečně tvoří, 
se na jejím čerpání trvale snižuje 
už řadu let. Zato globální majet-
ková elita se rekordně obohatila 
právě od svého „vítězství ve 
studené válce“. Rekordní je 
počet rentiérských dynastií, 
hodnota jejichž majetku se za 
tuto dobu zmnohonásobila, aniž 
se o to zasloužily víc, než volbou 
správného burzovního makléře. 
K zachování všech sociálních 
jistot, na něž přistoupila až v 
konfrontaci s výzvou socialismu, 
by přitom vystačil jen zlomek 
toho, co si tato vrstva stačila 
přisvojit nově v posledních le-
tech. Veřejné mínění je však 
vystaveno sílící demagogii, jež 
„sociální stát“ vydává za 
„nepřiměřený luxus“ a šíří po-
plašné zprávy o jeho brzkém 
finančním zhroucení, nedojde-li 
k „osekání nadbytečného tuku“. 
Od pracujících, dál vyvlastňova-
ných novou privatizační vlnou, 
se zároveň žádá, aby sami víc a 
víc „privatizovali“ rizika, jimž je 
vystavuje sílící labilita na trhu 
práce, i všechny náklady jejich 
řešení, jež dosud kryl veřejný 
sektor. Zejména na ty, kdo uplat-
nění na trhu práce teprve hledají 
či se o ně musí nově ucházet, 
sílí tlak, aby je přijali za natolik 
„flexibilních“ podmínek, které jim 
dávají mizivou šanci na stabilní 
existenci. Cílem pravicových 
„reforem“ pracovního práva je 
jeho faktická likvidace v podobě, 
kdy zaměstnancům skýtalo po-
někud rovnoprávnější postavení. 
Právě ve sférách, jež mají pro 
důstojnost a životní perspektivu 
rozhodující význam, je snaha 
oklestit lidská práva až na úro-
veň, kdy se odbory a dělnické 
strany teprve stávaly faktorem 
kolektivní sebeobrany.  
6. Být jen zčásti pravdou neho-
rázná lež o křižovatkách XX. 
století, již antikomunismus vtlou-

ká hlavně těm, pro koho jsou už 
vzdálenou historií, svět by musel 
už dávno opanovat trvalý a spra-
vedlivý mír. Násilí a teror všeho 
druhu však rostou se čtvercem 
času od konce 80. let, kdy se 
globální rovnováhu podařilo 
zvrátit. Ze všech vlivných sil 
současnosti je to pouze marxis-
tická levice, kdo za ta léta nemá 
na rukou jedinou kapku krve. 
Arogance síly, jíž po desítky let 
vázala ruce, vrátila válečné 
zločiny i do Evropy. Státní tero-
rismus v Iráku a Afghánistánu 
přikládá do kotle teroru, který je 
konečnou stanicí zoufalství. I 
bývalé špičky Spojených států 
alarmují, že útok na Írán hrozí 
přerůst v jadernou konfrontaci. 
Podíl na teroristické zahraniční 
politice, do níž jsme vtahováni, 
nemá obdoby v celých dějinách 
české státní samostatnosti i 
historii řady jiných zemí. Prvořa-
dým cílem těchto pirátských 
výprav je ovládnout co možná 
nejvíc ze ztenčujících se energe-
tických zásob planety a pak ji 
tím vydírat ekonomicky i mocen-
sky. Ti, kdo mají hrozbu teroru 
sami nejvíc na svědomí, z něj 
lepí i prolhaná alibi útoku, který 
stupňují na občanská práva u 
sebe doma i v ostatních zemích 
„koalice všeho ochotných“. Den 
co den a před očima celého 
světa, dopouštějí se právě 
„vítězové studené války“ úplně 
všeho, čím se snaží znetvořit 
obraz socialismu : od „revolucí 
na export“ a doktríny „omezené 
suverenity“, vynucované brutální 
vojenskou silou, přes koncent-
rační tábory a věznění tisíců lidí 
bez soudu a bez důvodu, besti-
ální mučení zajatců i civilistů za 
asistence poradců přímo od 
„Velkého bratra“, beztrestnost 
tajných služeb a represivních 
složek při svévolném zadržování 
lidí, ignorování ženevských a 
všech ostatních konvencí, ploš-
ném odposlechu telefonátů a 
sledování elektronické kore-
spondence – až po nárok „rušit“ 
výsledky svobodných voleb a 

všemožně „trestat“ ty, kdo si v 
nich troufli vyhrát bez ohledu na 
přání Washingtonu.  
7. Jen v zemích OECD doléhá 
na desítky milionů lidí stín soci-
álního vyloučení, hrozícího pře-
růst v celoživotní drama. Dnešní 
počet těch, kdo jsou v celém 
světě zbaveni důstojné perspek-
tivy a cítí, že se s nimi jako s 
lidmi vlastně už ani nepočítá, 
nemá obdoby a stále roste. Je 
živnou půdou pro populistické 
demagogy. Mnozí z nich se 
netají sympatiemi k fašismu. 
Řada jiných je jeho věrnou kopií, 
aniž to sami přiznávají. Dopouš-
tějí se stále častějších útoků na 
pokrokové předáky i jiné demo-
kratické síly. Jejich troufalost 
roste úměrně tomu, jak liknavě 
se k nim většinou staví státní 
moc. Na shromáždění, kde se 
otevřeně vyzývá k fyzické likvi-
daci komunistů, neváhají sbírat 
polit ické body i  předáci 
„demokratické“ pravice. O pod-
houbí růstu fašizující pravice se 
jen planě řeční, aniž by se už 
léta podnikly jediný rozhodný 
krok ke skutečnému řešení pro-
blému. Zejména v řadě zemí 
„nové Evropy“, jejichž servilní 
podpora pravicovým pokusům 
na lidech a teroristické zahranič-
ní politice se dává za vzor ze-
mím, kde buržoazie vládne ne-
přetržitě, se i státní reprezenta-
ce, dosazená k moci „barevnými 
revolucemi na export“, mnohdy 
podbízí glorifikaci domácích 
veteránů SS, banderovců, usta-
šovců a jiných Hitlerových spře-
ženců. Sebemenší odpor to 
nevzbuzuje ani z Washingtonu, 
ani z celoevropských struktur, 
prezentovaných jako záruka 
respektování lidských práv. Zato 
právě Rada Evropy, zřízená 
výlučně k jejich ochraně, nevá-
hala přijmout ostudný inkviziční 
pamflet, podněcující ke zpětné-
mu postihu marxistické levice 
tak, jak se antihitlerovská koalice 
vypořádala s nacistickými bonzy. 
Žádná z evropských institucí se 
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reálně nezasadila o zrušení 
jediného z paragrafů, jež plošně 
omezují občanská práva komu-
nistů v řadě bývalých socialistic-
kých zemí. V poválečné Evropě 
nemá obdoby, v kolika státech 
jsou dnes v platnosti paragrafy, 
jež lidi nezakrytě postihují čistě 
za pokrokové smýšlení, nebo 
dokonce hrubě diskriminují radi-
kálně levicové strany a někdy 
jim dokonce i přímo brání se 
ucházet o přízeň voličů. Zato 
aktivizaci fašismu se v podstatě 
nečelí. Na pořad se dostává jen 
v demagogických paralelách s 
komunistickým hnutím, jež bylo 
všude prvním terčem fašistické-
ho teroru a rozhodující měrou se 
zasloužilo o Hitlerův debakl.  
8. Marxistická levice je jediným z 
vlivných proudů dneška, jenž se 
dokázal postavit čelem ke vše-
mu, co se jejím jménem v minu-
losti určitě nemělo stát. I když 
nikdy nebyla, není a ani nebude 
sama, kdo rozhoduje o konkrét-
ních formách politického boje, 
svou dnešní taktiku i dlouhodo-
bou strategii trvale konfrontuje s 
chybami a tragickými zkušenost-
mi minulosti. Zato dědicové 
těch, kdo „studenou válku“ roz-
poutali a léta připravovali mno-
honásobně větší masakr, než k 
jakému se uchýlil Hitler, se za to 
neomluvili nikdy. Z obětí této 
trpké kapitoly se cynicky snaží 
těžit jen politický kapitál. Tristní 
„hrdinové“ terorismu 50. let, 
oslavovaní na antikomunistic-
kých srazech, se dodnes netají 
lítostí, že se jim ho nepodařilo 
dovést až k vyprovokování třetí 
světové války. Demagogie o 
„zločinech komunismu“ žije vý-
lučně z „přepisování dějin“, jež 
většina dnešních generací už 
sama pamatovat nemůže. Ná-
sledky vydává za příčiny, legi-
timní sebeobranu proti teroru za 
jeho viníka. Rozplést předivo 
událostí, jež roztočily bludný 
kruh násilí už po Říjnové revolu-
ci v Rusku, ve 30. letech a zno-
vu po porážce fašismu, a pře-
svědčivě je ukázat hlavně mlad-

ším lidem je jedním z prvořa-
dých úkolů. Jen tak může mar-
xistická levice rozšířit svůj akční 
rádius i tam, kde dosud naráží 
na psychologickou bariéru.  
9. Umlčet, zastrašit a izolovat 
marxistickou levici je jen jedním 
z cílů sílícího antikomunismu. 
Odpor proti neoliberální vlně, 
ústící i v sérii volebních triumfů 
levice především v Latinské 
Americe, se s novou silou proje-
vuje i v rozsahu a zčásti dokon-
ce výsledcích masových protes-
tů ve Francii, Německu, Británii i 
dalších zemích. Tím víc závisí 
pravicové pokusy na lidech na 
udržení fikce, že je diktují okol-
nosti div ne o síle gravitačního 
zákona. Sama myšlenka, že 
„jiný svět je možný“, se má jevit 
buď jako svatokrádež, holé ší-
lenství, planá iluze nebo zahrá-
vání si s ohněm „totalitarismu“. 
Hrozba stigmatizace z toho, že 
„pomáhá komunistům znovu k 
moci“, má udržet v mezích od-
boráře i sociální demokraty, 
jakmile by se rozhodněji postavi-
li za práva pracujících, liberály 
pranýřující totalitní manýry moc-
ných tohoto světa, „zelené“ míří-
cí blíž k podstatě a viníkům 
ekologických pohrom, feministky 
pronikající k jádru toho, co chtějí 
změnit. Pro síly, spěchající dovr-
šit globální třídní revanš, je anti-
komunismus mnohdy už jediným 
nástrojem, jak uvalit embargo na 
pravou podstatu a příčiny pro-
blémů dneška - a hlavně na vše, 
co už prokázalo, že „jiný svět je 
možný“. Není to marxistická 
levice, ale třídní nenávist k ní 
volající často po péči psychiatra, 
co neustále vrací minulost do 
střetů o budoucnost. Pravda o 
emancipačním a civilizačním 
skoku, jaký byli lidé s to vykonat, 
jakmile si začali vládnout sami, 
není zapšklou „nostalgií“. Právě 
teď, kdy jim to krok za krokem 
berou, třeba lidem ukázat, co 
vše jim dokázal dát jen socialis-
mus. Co možná kvalifikovaně a 
srozumitelně to přibližovat hlav-
ně v otázkách, kde se lidé cítí 

ohroženi nejvíc. Lež o socialis-
mu je i rozhodujícím nástrojem 
útoku, vedeného proti zbytkům 
sociálního státu. Chabá a děra-
vá je jejich obrana, když proti lži 
nestaví pravdu o socialismu.  
10. Tlaku pravice třeba podstat-
ně lépe čelit i zbraní, na niž sází 
nejvíc sama – obranou vlastnic-
kých práv. O likvidaci veřejných 
služeb se usiluje i s cílem zmoc-
nit se budov a vybavení a fond, 
jež tvoří jejich materiální zázemí. 
Tento majetek vznikl z velké 
části až za socialismu, jako 
kolektivní investice práce, úspor 
a odložené spotřeby všeho lidu. 
Tím energičtěji je ho třeba bránit 
jak proti zcizení, tak každému 
jinému zneužití k soukromému 
obohacení, jež u státního, obec-
ního a jakéhokoli veřejného 
statku vylučuje i litera buržoazní-
ho práva. Vedle nemocnic a 
poliklinik, penzionů pro seniory a 
domovů důchodců, systému 
státem garantovaných penzí a 
řady dalších aktiv a fondů, hrozí 
dnes hrubé porušení právě 
vlastnických práv, jež staví nej-
výš dnešní legislativa, i v přípa-
dě obecních nájemních bytů, 
dvojnásob v Praze i jiných vět-
ších městech. Práva původních 
majitelů veřejných statků třeba 
bránit neméně energicky, jako 
se o své nároky hlásí restituenti 
soukromých majetků. Pro nový 
zákon o nájemném, hrozící 
skandálně asociálním dopadem, 
hlasovala i sociální demokracie. 
Tím víc je i zde na marxistické 
levici, aby v otázkách, majících 
pro lidi neuralgický význam, 
hájila nekompromisně jejich 
sociální zájmy i vlastnická práva. 
11. Neoliberální revanš ohrožuje 
zájmy a práva drtivé většiny. 
Tím dřív se ho podaří zastavit a 
zvrátit, oč víc se proti němu 
podaří angažovat všech, komu 
chce dál už jen brát. Základem 
svazků, spojujících lidi napříč 
sociálním a názorovým spekt-
rem, může být jen shoda či blíz-
kost zájmů, a ne podobnost těch 
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Homosexuálové jsou v Polsku 
tvrdě potlačováni. Hlavním důvo-
dem jsou silně konzervativní 
názory Poláků. Ke katolické víře 
se jich hlásí více než 90 pro-
cent  a z průzkumů veřejného 
mínění vyplývá, že žádnému 
jinému evropskému národu se 
svazky homosexuálů tolik nepro-
tiví. Přibližně 3000 lidí se zúčast-
nilo 10. 6. sobotního pochodu 
Varšavou, který na obranu svých 
práv zorganizovali právě polští 
homosexuálové. Proti pestroba-
revné demonstraci gayů a lesbi-
ček protestovalo na 150 pravico-
vých radikálů.  
Holohlavé mladíky od účastníků 
homosexuální Přehlídky rovnosti 
odděloval policejní kordon. Až 
na několik vajíček, která letěla 
vzduchem, se shromáždění obe-
šlo bez incidentů. Chtějí legali-
zovat úchylku, Celé Polsko se 
vám směje, Smrt pedofilům, ozý-
valo se ze shluku mladíků, kteří 
se označovali za členy Národní-
ho obrození Polska. Policisté 
zatkli pětici nejagresivnějších. 
Našli u nich petardy a nádoby s 
plynem, řekl novinářům policejní 
mluvčí Dariusz Sokolowski. 
Vloni varšavský primátor a sou-

časný prezident Lech Kaczyňski 
průvod homosexuálů městem 
zakázal. Pochod několika tisíc 
lidí se navzdory tomu konal. Le-
tos radnice s průvodem souhla-
sila, povolila ale také jiný pochod 
katolických organizací, který měl 
poukázat na rizika spojená s 
homosexualitou. Ten prošel 
městem již dopoledne a zúčast-
nilo se ho asi 100 lidí. 
O pár hodin později centrem 
prošel početnější průvod převáž-
ně mladých lidí. Nad jejich hla-

vami vlály duhové vlajky symbo-
lizující toleranci a mír a transpa-
renty, například s hesly: Každý 
jiný - všichni rovni nebo Stop 
homofobii. Lidé v ulicích zalitých 
sluncem tancovali v rytmu hlasi-
té hudby, která se nesla z repro-
duktorů a amplionů. V průvodu 
bylo možné zahlédnout mnoho 
cizinců, kteří s národními vlajka-
mi přijeli například z Německa, 
Spojených států nebo z Francie. 

PROTESTY GAYŮ A LESBIČEK V POLSKU 

bolicky oběsili Bushovu figurínu. 
Podle policejních odhadů se jich 
shromáždilo asi 1200, organizá-
toři uvádějí až 3000 účastníků. 
Od nádraží se později vydali na 
pochod k náměstí Marie Terezie 
a k Votivnímu parku, kde měli 
celodenní kulturní program. Na 
závěr se chtěli připojit k účastní-
kům hlavní demonstrace, která 
se konala až v podvečer kolem 
17.00 SELČ. Již od rána byli 
mezi demonstranty mimo jiné i 
Cindy Sheehanová, matka ame-
rického vojáka, který zahynul v 
Iráku, nebo britský poslanec 
George Galloway. 

Ještě před zahájením hlavní 
demonstrace oznámila agentura 
APA, že shromáždění demon-
stranti poskytují velmi barevný, 
pestrý pohled a nesou řadu 
protibushovských transparentů. 
Rudý kontingent tvořily i Komu-
nistická strana Rakouska a ko-
munistická mládež, která nesla 
o b r o v s k ý  t r a n s p a r e n t 
"Socialismus místo barbarství". 
Na akci nechyběla ani  zelená 
barva, protože k hlavním pořa-
datelům patřila rakouská opozič-
ní strana Zelených, která účast-
níkům rozdávala zelené balónky. 

Nejnápadnější byl demonstrant s 
trojkolkou, který si na ni přimon-
toval nápis Pane Bushi, za-
chraňte, prosím, planetu tím, že 
odstoupíte. Pozornost přitahova-
ly demonstrantky s tričky s proti-
bushovskými nápisy, jako Bush 
Terrorist No.1, No to Bush & Co. 
(Odmítněte Bushe a jeho bandu) 
Další část sloganů se týkala 
války v Iráku, jako "Zastavte 
vraždění". Nechyběly ani tradiční 
symboly - duhový prapor a ame-
rická vlajka přeškrtnutá černým 
křížem ani hesla typu "George 
B u s h  a g r e s o r ,  G e o r g e 
Bush vrah". 
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Vrcholnou schůzku EU-USA ve 
Vídni provázely v tomto týd-
nu četné protesty odpůrců impe-
rialistické politiky prezidenta 
USA George W. Bushe. Celkově 
se jich v rakouské metropoli 
sešlo více než 15.000. Vzhle-
dem k uzávěrám se protestující 
nemohli dostat do bezprostřední 
blízkosti konání schůzky a k 
rozhánění davů byly navíc při-
praveny na dvě tisícovky těžkoo-
děnců. Komunistická mládež 
Rakouska se podílela i na stu-
dentské stávce proti návštěvě 
Bushe 21.6. 
Demonstrace se do odpoledne 
obešly bez násilí, ale nikoli bez 

m e n š í c h 
i n c i d e n t ů . 
Pořádkovým 
silám zřejmě 
unikl aktivis-
ta organiza-
ce Odporem 
za mír, kte-
rému se 
p o d a ř i l o 
dostat na 
s t ř e c h u 
i r á c k é h o 
velvyslanec-
tví, jež se 
n a c h á z í 
naproti hote-
lu, v němž Bush na včerejšek 

přenocoval. 
Muž se po-
kusil rozvi-
nout transpa-
rent, ale 
dříve než se 
mu to podaři-
lo, byl zadr-
žen přísluš-
níky speciál-
ního koman-
da Cobra. 
Jiný transpa-
rent o veli-
kosti 100 
metrů čtve-
rečních se 

podařilo aktivistům téže organi-
zace rozvinout na lešení budovy 
nedaleko Muzea užitého umění. 
Šéfa Bílého domu na něm ozna-
čili za největší nebezpečí pro 
celou planetu, po zásahu bez-
pečnostních sil ale museli lešení 
i s transparentem opustit. 
První z několika plánovaných 
demonstrací začala již před 
summitem kolem deváté hodiny 
ranní u vídeňského Západního 
nádraží a zúčastnili se jí převáž-
ně studenti a školáci. Skandovali 
hesla jako Bushi, táhni domů 
nebo Světový terorista číslo 1 , 
zapálili americkou vlajku a sym-

DEMONSTRANTI VE VÍDNI VYPÍSKALI BUSHE 

ropě a Africe 7. října 2006 – za 
evropskou bezpodmínečnou 
legalizaci a rovná práva pro 
všechny migranty; za uzavření 
všech internačních center v 
Evropě, za zastavení externali-
zace, za konec deportacím; proti 
nejistotě a za přerušení spojitosti 
mezi povolením k pobytu a pra-
covní smlouvou, za rezidenční 
občanství. 

• Chceme mobilizovat proti 
příležitostné práci a rozbíjení 
veřejných služeb a za sociální 
práva a v příštích měsících koor-
dinovat své zápasy v celé Evro-
pě. 

• V lednu 2007 se Světové 
sociální forum (WSF, česky 
SSF) sejde v Nairobi. Růst afric-
kých sociálních hnutí je velmi 
významný pro celý svět. Přípra-
va na WSF bude příležitostí k 

boji proti evropskému vykořisťo-
vání a neokolonializmu. 
V červnu 2007 se bude konat 
zasedání Rady Evropské unie a 
zasedání G8 v Rostocku v Ně-
mecku po jejím zasedání v Pet-
rohradě letos v červenci. Chce-
me využít příležitosti těchto 
podnětů pro všeobecné sbližo-
vání svých zápasů. 
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Diskusní setkání členů KSČM a 
KSM, které pořádala základní 
organizace KSČM č. 310 a Klub 
KSM Litoměřice, proběhlo v pá-
tek 23. června na ÚV KSČM v 
Praze. Účast byla lepší, než po-
řadatelé zprvu čekali, pozitivní je 
skutečnost, že kromě členů KSM 
přišli i jiní mladí a dokonce i zá-
stupce starší generace. V tom je 
dobrý příslib do budoucna, že se 
současné problémy budou sku-
tečně řešit. 
Hlavním bodem diskuse, na kte-
rém byla jednoznačná shoda, je 
skutečnost, že nelze před sebou 
skrývat realitu a tedy je nutné 
přiznat, že volební výsledek je 
značně neúspěšný. V odpověď 
na to, jak postupovat v následu-
jícím volebním období se názory 
mladých různily. Převážně jsme 
se ale v diskusi shodli na tom, 
že strana momentálně nedokáže 
efektivně oslovovat mladou ge-
neraci, navíc se orientuje spíše 
než na systémové změny ve 
společnosti pouze na své vlastní 

zapojení do stávajících struktur, 
čímž se do značné míry stírá 
rozdíl mezi komunisty a sociální-
mi demokraty.  
Několikráte bylo i diskutováno že 
volební kampaň byla naprosto 
nevýrazná a plakáty s heslem: 
Máme řešení, bez toho že by na 
nich bylo napsáno jaké máme 
řešení, nebyla zrovna šťastně 
zvolená možnost. Jedním z nej-
radikálnějších názorů byl názor 
s. Zewela, že KSČM nemá prá-
vo na název komunistická, pro-
tože dávno rezignovala na ko-
munistickou politiku a zájmem 
stranického vedení jsou pouze 
mocenské pozice v ČR a z toho 
plynoucí výhody. Toto vše jsou 
podle diskutujících hlavní kame-
ny, ze kterých byl postaven náš 
volební propad.  
V otázce prosazovaní mladých 
na kandidátky a do struktur stra-
ny vládla jednoznačná shoda, 
tyto myšlenky podpořil ve svém 
vystoupení i jeden ze starších 
hostů setkání, člen strany od 

května roku 1945. Doslova radil, 
aby se mladí nedali odradit, dá-
vali o sobě vědět, obraceli se 
přímo na vyšší stranické orgány 
a nenechali se jen tak odbýt. 
Bez toho nebude cesta mladých 
dle jeho názoru úspěšná. S tím 
souvisí rozhodnutí účastníků 
setkání podpořit snahu základní 
organizace KSČM č. 310, která 
se osobními dopisy obrací na 
příslušné složky a orgány strany 
ve věci práce s mládeží a nabízí 
krom jiného i svou pomoc. Kon-
krétní znění těchto dopisů bude 
ještě mezi účastníky dotvořeno 
pomocí internetové pošty. 
Celkově vyznělo setkání přízni-
vě, nemělo by však být „prvním 
a posledním“, ale naopak mělo 
by být počátkem k rozsáhlejší 
diskusi směrem k podpoře mla-
dých. Bez toho nebude naše 
činnost úspěšná a nezvládneme 
se v budoucnosti dostatečně 
prosadit v celé široké občanské 
společnosti. 

Daniel Rovný 

JAK DÁL PO VOLBÁCH? 

či oněch slov. Umět každý ohro-
žený zájem přesně nazvat a 
ukázat, kdo všechno ho má - a 
kdo vůbec ne, kudy jedině má 
šanci - a kudy ani náhodou, bylo 
vždy největší devizou marxistic-
ké levice. V tom tkví její obrov-
ská převaha – nad každou utopií 
i demagogií. I v tom, že před 
lidmi nikdy nezastírá, čeho je 
reálné dosáhnout už dnes – a 
čeho až za horizontem kapitalis-
mu. Na jak asociální kartu dnes 
sází, nesvědčí o jeho síle. Pod 
povrchem dnešního dění zraje 
konflikt zájmů na ploše i o síle, 
jež nemají srovnání. Stovkám a 
stovkám milionů lidí se bere, co 
už jednou měli. Měli to přede-
vším zásluhou socialismu. Hlav-
ně jeho zásluhou to měli, i když 
žili daleko za jeho hranicemi. V 
tom tkví úplně nový a mimořád-

ně závažný moment, vstupující 
do dialektiky demokracie a soci-
alismu. Jak právě ten zvládneme 
a všestranně využijeme, rozhod-
ne jak o výsledcích kolektivní 
sebeobrany už dnes - tak o tom, 
kdy a jak se znovu prokáže, že 
„jiný svět je možný“.  
12. „Globalizace“ přenáší na 
nadnárodní úroveň rozhodování 
o stále více otázkách, v nichž se 
koncentruje zájmový střet mezi 
kapitálem - a prací, demokracií, 
možnostmi trvale udržitelného 
rozvoje a zachování rovnováhy 
mezi člověkem a přírodou, státní 
suverenitou, národní identitou, 
kulturní svébytností a meziná-
rodním právem. Na tomu odpo-
vídající úroveň třeba pozvednout 
vzájemnou informovanost, ote-
vřený a demokratický dialog i 
koordinaci společného postupu 

všech antikapitalistických sil. 
Rozhodující zájmy mají společ-
né, ať působí v zemích, které 
jsou či nejsou členy těch či 
oněch nadnárodních struktur – a 
liší se v názorech na kteroukoli z 
otázek současnosti i minulosti. 
Blokovat akční jednotu, již vyža-
dují akutní výzvy dneška, čímkoli 
jiným, je luxus, který si už nemů-
žeme dovolit ! Především mar-
xistická levice musí najít sílu, jak 
se sjednotit v celé Evropě – a 
společně převzít podstatně větší 
iniciativu v mezinárodních proti-
válečných a antikapitalistických 
hnutích. K rozhodným krokům 
tímto směrem vyzýváme vedení 
svých stran – i marxistickou 
levici všech ostatních evrop-
ských zemí ! 
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KSM NA VIII. SJEZDU JCP  
Zástupce KSM se 19. května 
2006 zúčastnil mezinárodního 
semináře „Boj mládeže za svo-
bodu a na obranu demokratic-
kých práv“, organizovaného naší 
sesterskou organizací JCP. 
Účastníci semináře svém hovoři-
li o boji proti snahám pravice 
omezovat demokratická práva a 

o antikomunistických útocích ve 
svých zemích. Reprezentant 
KSM přednesl referát o boji KSM 
proti snaze MV ČR ilegalizovat 
naši mládežnickou organizaci. 
Přítomní delegáti byli díky velmi 
rozsáhlé a intenzivní mezinárod-
ní kampani solidarity s KSM o 
případu dobře informováni a 

s velkým zájmem poslouchali a 
v následných osobních rozhovo-
rech si upřesňovali informace o 
posledním vývoji případu. 
V deklaraci, kterou na závěr me-
zinárodního semináře účastnic-
ké organizace přijaly, byla vý-
slovně odsouzena snaha MV ČR 
ilegalizovat KSM v ČR. 
Následně se ve dnech 20. a 
21.5.2006 uskutečnil 8. sjezd 
JCP. Místem jeho konaní bylo 
Porto na severu Portugalska, 
což bylo současně demonstrativ-
ním aktem ukazujícím (úsilí o) 
větší pronikání JCP i na sever 
země, kde má komunistické 
hnutí historicky poněkud slabší 
pozice než na jihu Portugalska, 
který je jeho hlavní základnou.  
JCP je významnou masovou 
organizací jak v rámci Portugal-
ska tak v evropském mládežnic-
kém komunistickém hnutí, má 
asi 10 tisíc členů, které na sjez-

 

S akcemi pro děti, do nichž jsme 
se zapojili, se poslední dobou 
roztrhl pytel. A to je dobře! V 
záplavě špíny a agresivity, které 
rozpoutala ODS svými pučistic-
kými metodami a projevy kolem 
voleb je to něco, co člověku 
zase dodá energii tomu všemu 
čelit.9. června se park za Okres-
ním výborem KSČM v Přerově 
stal oázou smíchu nejmenších a 
bezstarostnosti těch starších.  
Přerovští komunisté připravili 
dětem odpoledne nabité hrami, 
soutěžemi zručnosti a hlavně 
kamarádským ovzduším mezi 
sebou navzájem. Nerozdělovali 
je s vrstevníky najednou ani 
drahost mobilního telefonu ani 
jakou značku oblečení mají na 
sobě. Dělil je pouze počet strefe-
ných plechovek, ulovených papí-
rových rybiček či zručnost, s 
jakou ovládli minikoloběžku. 

Za účast a výkon v jednotlivých 
disciplínách dostávali samozřej-
mě „penízky“, aby si za ně mohli 
rozebrat sladkosti ze stánku, 
který jimi byl doslova obsypán.  
Malí člobrdové byli skvělí, tolik 
zápalu, tolik energie. Běhali od 
jedné disciplíny ke druhé, pomá-
hali sbírat míčky, plechovky. 
Pomáhali, zatím jim ještě v tele-
vizi „nevysvětlili“, že každý dnes 
jede sám za sebe. 
Snad měli hezké odpoledne. My 
určitě. Spokojenost byla u všech 
generací. Akce se zúčastnili 
nejen členové našeho klubu,ale 
samozřejmě komsomolci z Pře-
rova, vedení Peťou Bulko. Lidé v 
KSM noví i ti, které už věk z 
k o m s o m o l u  v y h n a l .  
Pod křídla si akci vzal náš posla-
nec Laďa Mlčák, který tu byl 
samozřejmě s vnukem. On také 
rád podporuje nejmenší, mimo 

takovýchto dnů třeba malé fotba-
listy. Nemluví o tom, ale já bych 
rád jeho nezištné jednání zmínil, 
přestože cyničtí pravičáci budou 
zase vykládat, jak ti proradní 
bolševici zneužívají děti ke své 
propagaci. Je to odrazem jejich 
uvažování. Hlavně, že pak volí 
vyretušovaného Topolánka s 
dítětem v náručí, který se na nás 
šklebí z finálních modrých před-
volebních plakátů neobčanské, 
nedemokratické strany. Jsem 
rád, že my, komunisté, stále i v 
této nenávistné době Kalousků a 
Bursíků umíme dětem rozdat 
trochu radosti. A to jsme jim ani 
nepředvedli žádnou travesty 
show jako skupinka flákačů a 
sobců, kterým říkají Vyvolení a 
kteří moc pěkně ukazují, jaké 
chování dnešní doba odměňuje.  

David Pazdera 

PŘEROVSKÁ OÁZA 
Z DOMOVA    15 

Bojujeme za jinou Evropu, femi-
nistickou, ekologickou, Evropu 
otevřenou, Evropu míru, sociální 
spravedlnosti, udržitelného živo-
ta, svrchovanosti nad potravou, 
Evropu solidarity, respektující 
práva menšin a sebeurčení 
národů. My, ženy a muži ze 
sociálních hnutí napříč Evropou, 
jsme přišli do Athén po létech 
společných zkušeností, bojů 
proti válce, neoliberalismu, všem 
formám imperialismu, kolonialis-
mu, rasismu, diskriminaci a vy-
kořisťování, proti všem rizikům 
ekologické katastrofy. Tento rok 
byl významný tím, že řada soci-
álních zápasů a kampaní byla 
úspěšná v tom, že zastavila 
neoliberální projekty jako je 
navržená Evropská ústavní 
smlouva, Direktiva EU o uvolně-
ní trhu přístavních služeb a zá-
kon o první zaměstnanecké 
smlouvě ve Francii.  
 
Hnutí, která se staví proti neoli-
beralismu, rostou a střetávají se 
s mocí nadnárodních korporací, 
G8 a organizací jako je WTO, 
IMF a Světová banka, stejně tak 
jako s neoliberální politikou států 
a Evropské unie. 
Důležité politické změny, které 
otřásly neoliberální ofensivou, se 
udály v Latinské Americe a v 
některých z nich se podařilo 
lidovým mobilizacím zvrátit pri-
vatizační proces. 
Současná situace je plná příleži-
tostí, ale také dramatických 
nebezpečí. Opozice a odpor 
proti válce a okupaci Iráku odha-
lily strategii Británie a USA jako 
nezdar. Svět stojí před přízra-
kem nové války v Iránu. Despo-
tické rozhodnutí EU zkrátit fondy 
pro Národní vládu Palestiny je 
nepřijatelné a zhoršuje celou 

situaci. Útlak kurdského lidu 
stále ještě nebyl ukončen. 
Konzervativní síly Severu i Jihu 
podporují a povzbuzují "střet 
civilizací" zaměřený na rozdělení 
utlačovaných, což opět vytváří 
nepřijatelné násilí, barbarství a 
další útoky proti právům a dů-
stojnosti migrantů a menšin. 
Ačkoli EU je jednou z nejbohat-
ších oblastí světa, desítky milio-
nů lidí žijí v chudobě buď kvůli 
masové nezaměstnanosti, nebo 
kvůli převádění na příležitostnou 
práci. Politika EU založená na 
nekončícím rozšiřování konku-
rence uvnitř i vně Evropy před-
stavuje útok na zaměstnanost, 
sociální práva a práva pracují-
cích, na veřejné služby, vzdělá-
ní, systém zdravotnictví atd. EU 
plánuje omezení mezd a za-
městnaneckých výhod pracují-
cích a zevšeobecnění příležitost-
né práce. 
 
Odmítáme tuto neoliberální 
Evropu a jakékoli snahy o zno-
vunastolení odmítnuté Ústavní 
smlouvy; bojujeme za jinou Ev-
ropu, feministickou, ekologickou, 
Evropu otevřenou, Evropu míru, 
sociální spravedlnosti, udržitel-
ného života, svrchovanosti nad 
potravou, Evropu solidarity, 
respektující práva menšin a 
sebeurčení národů. 
Odsuzujeme hon na čarodějnice 
a kriminalizaci alterglobálních a 
jiných pokrokových hnutí ve 
východní a západní Evropě. 
Odcházíme z ESF v Athénách, 
když jsme udělali krok kupředu 
směrem k lepší koordinaci mezi 
východními a západními hnutí-
mi, se společným odhodláním 
bojovat za mír, práci a bezpeč-
nou existenci. Budeme prosazo-
vat svůj program evropských 

kampaní a mobilizace k hlavním 
tématům naší společné platfor-
my rozvíjené v sítích ESF. 
Potřebujeme svou práci koordi-
novat, formulovat účinnou strate-
gii pro další období a posílit a 
zvětšit svá hnutí. 
Vyzýváme všechna evropská 
hnutí, aby zahájila širokou disku-
si tak, aby během příštích měsí-
ců všichni spolu rozhodli o no-
vých společných krocích v rámci 
procesu ESF. 
Na programu už jsou některé 
velmi důležité události:  
 

• Chceme mobilizovat za 
úplné stažení jednotek z Iráku a 
Afganistanu, proti hrozbě nové 
války v Iránu, proti okupaci Pa-
lestiny, za jaderné odzbrojení, 
aby byly odstraněny vojenské 
základny v Evropě, a vyzýváme 
k týdnu akcí od 23. do 30. září 
2006. 

• Vyzýváme k mezinárodní-
mu dni akce a mobilizace v Ev-

ZÁVĚREČNÉ PROHLÁŠENÍ SHROMÁŽDĚNÍ 
HNUTÍ 4. EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FÓRA 
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V současné době probíhající 
jednání o vytvoření nové vlády, 
které vede ODS s menšími stra-
nami, může u nezúčastněného 
pozorovatele budit údiv, neboť 
se na první pohled zdá, že se 
Topolánek se svými nohsledy řítí 
čelem proti zdi, kterou mu posta-
vili sociální demokraté a komu-
nisté. Silácké projevy předsedy 
ČSSD Praroubka o tom, že To-
polánkovou vládu tvořenou zá-
stupci ODS, lidovců a zelených 
smete při hlasování o důvěře 
jsou však spíše jen humbukem 
pro veřejnost. Kdo nahlédne ale-
spoň částečně pod pokličku, je 
mu jasné, že Paroubek již něko-
lik hodin po volbách začal ustu-
povat ze svých pozic a Topolá-
nek mu jde při tajných jednáních 
celkem otevřeně vstříc. Je to 
logické, neboť pro dvě nejsilnější 
strany je jejich spolupráce zřej-
mě nejefektivnějším řešením 
situace.  
V principu jde asi o to, že Topo-
lánko-Paroubkovská spolupráce 
v parlamentu dokáže eliminovat 
vliv slabších stran. Je to důleži-
té, neboť z Topolánkova pohle-
du jsou tyto strany nepochybně 
nespolehlivé, kde zvlášť u lidov-
ců si nikdo netroufá předem od-
hadnout, jak se budou chovat, 
neboť jediným měřítkem je jejich 
vlastní zisk a účast ve vládě za 
každou cenu. O Bursíkových 
zelených je pak toho známo ješ-
tě méně, zřejmě se však bude 
jednat o značně „flexibilní„ poli-
tickou sílu, možná v duchu lidov-
ců, která spolupracuje s pravicí i 
levicí, bez ohledu na cíle, jen 
pokud to přinese hmatatelné 
zisky a vládní křesla. Oba koalič-
ní partneři jsou tedy pro ODS, 
má-li vytvořit pevnou vládu, příliš 
nezvladatelní, neboť již zítra mo-
hou zasedat ve vládě sociálně 

demokratické a o ODS neproje-
vit sebemenší zájem. Z hlediska 
Topolánka je tedy situace jasná. 
Paroubek je samozřejmě v ob-
tížnější situaci. Před volbami si 
brousil zuby na premiérské křes-
lo, po volbách vydával prohláše-
ní o bojkotu vlády ODS. Je po-
chopitelně pod vnitřním tlakem 
levicového křídla ČSSD, které si 
nepřeje spolupráci s ODS. Tak-
že na jednu stranu bude muset 
hrát roli pevné opozice, na stra-
nu druhou bude muset jít Topo-
lánkovi na ruku. V okamžiku vo-
lebního propadu KSČM, kdy již 
nikdo nebude ČSSD tlačit k to-
mu, aby zůstala na levicových 
pozicích a byla důslednou opozi-
cí, je úspěšnost Paroubkova 
manévrování mezi svým levico-
vým a pravicovým stranickým 
křídlem, kterému ODS nevadí, 
přímo úměrná tomu, jak velké 
díry dovolí pan Topolánek soci-
álním demokratům navrtat do 
koryt, která se chystá obsadit.  
Otázka teď tedy není o tom, jak 

bude složena nová vláda a jak 
získá podporu v parlamentu, ale 
spíše o tom, kolik prebend pře-
nechá ODS sociálním demokra-
tům. Cena bude zřejmě vysoká, 
neboť jen vhodně rozdělné pre-
bendy mezi sociální demokraty 
zajistí dostatečně silnou pozici 
Paroubkovi a tedy i podporu 
ODS. Lekci tak dostanou voliči 
ODS i ČSSD, kteří si možná 
vzpomenou na události před 
několika lety s tím rozdílem, že 
jména Zeman a Klaus nahradí 
dnes Paroubek a Topolánek bez 
ohledu na to, zda již podpora, 
kterou ČSSD bude ODS posky-
tovat bude veřejná či neveřejná. 
Jedno je ale jisté v každém pří-
padě. Opět vítězí touha po moci, 
kariérismus a peníze. Sametový 
vláček kodrcá dál a naši mocní 
projídají to co ještě zbylo. Bohu-
žel účet nebudou platit oni, ale 
my všichni…      

Daniel Rovný 

SAMETOVÝ VLÁČEK 
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du zastupovalo asi 700 mladých 
aktivistů. Sjezd se nesl ve zna-
mení hesla velké osobnosti por-
tugalského komunistického hnutí 
Alvara Cunhala: „Přeměnit sen 
v život.“ Pokud má být 
v krátkosti charakterizována at-
mosféra celé akce a současně 
základní rys členské základny 
JCP, pak je třeba zdůraznit neu-
věřitelnou energičnost, entuzias-
mus a údernost mladých portu-
galských komunistů. Sjezdu se 
zúčastnil také předseda Portu-
galské komunistické strany 
(PCP) Jeronimo de Sousa, 
z jehož projevu a zejména reak-
cí delegátů bylo zcela zjevné 
velmi úzké propojení PCP a 
JCP, která je stranou podporo-
vána a budována skutečně jako 
škola a masová základna bu-
doucích revolučních kádrů stra-
ny.  
Z početné řady zahraničních 
delegací byly požádány o vy-
stoupení přímo na sjezdu pouze 
3 delegace, a sice zástupce 
Světové federace demokratické 
mládeže, Komunistické mládeže 
Venezuely a Komunistického 
svazu mládeže z ČR. Už tento 
výběr ukazuje pozornost, jemuž 
se zápas KSM za legální exis-
tenci v řadách portugalské levi-
cové mládeže těší. Právě JCP 
se do mezinárodní kampaně 
solidarity s KSM velmi intenzivně 
zapojila. Jak se delegát KSM 
v osobních rozhovorech opako-
vaně přesvědčil, mladí portugal-
ští komunisté případ KSM velmi 
citlivě sledují. Reprezentant 
KSM měl i osobní jednání 
s předsedou PCP de Sousou a 
dalšími členy ÚV Portugalské 
KS, kteří se zajímali o aktuální 
stav konfliktu KSM a MV ČR a o 
v tom čase aktuální předvolební 
vývoj v ČR. (Mimochodem před-
seda PCP de Sousa následně 
přijel osobně podpořit na závě-
rečné předvolební akci KSČM 
do Prahy.) Představitelé PCP 
byli podrobně informováni o 

KSM a o předvolebních antiko-
munistických kampaních v ČR.  
Význam KSM a jeho zápasu pro 
evropské mládežnické komunis-
tické hnutí byl demonstrován 
také výjimečně vřelým ohlasem 
delegátů sjezdu při projevu zá-
stupce KSM. Mladí portugalští 
komunisté vyjádřili svoji rozhod-
nou podporu KSM mj. potleskem 
ve stoje a opakovaným potles-
kem, kterým spolu se skandová-
ním hesel jako „A luta conti-
nua!“ („Boj pokračuje!“) projev 
doprovázeli. Reprezentant KSM 
rovněž poskytl rozhovor pro no-
viny Portugalské komunistické 
strany.  
Sjezd, na němž si JCP vytyčil 
linii dalšího rozšiřování vlivu or-

ganizace, byl zakončen mohut-
ným pochodem večerními ulice-
mi Porta, na němž mladí komu-
nisté pod rudými prapory JCP 
provolávali hesla jako 
„Juventude comunista, marxista-
leninista“ („Komunistická mlá-
dež, marxisticko-leninská“) 
apod.   
Účast na 8. sjezdu JCP, v jehož 
rámci uskutečnil zástupce KSM 
rovněž řadu bilaterálních jedná-
ní, přispěla k utvrzení našich 
tradičně velmi dobrých vztahů 
s portugalskými komunisty a k 
další propagaci KSM a byla po-
tvrzením významného postavení 
KSM v evropském mládežnic-
kém komunistickém hnutí. 

Radim Gonda      

Delegát KSM vystupuje na konferenci 
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NELIDSKÝ SYSTÉM? 

Komunistický svaz mládeže 
(KSM) vyjadřuje plnou solidaritu 
učitelce Základní školy Zárubova 
v Praze 12 Martě Semelové, 
předsedkyni Pražské rady Ko-
munistické strany Čech a Mora-
vy (KSČM) a čestné člence 
KSM. 
Na Martu Semelovou bylo radou 
Městské části Praha 12 podáno 
trestní oznámení pro podezření 
ze spáchání trestného činu, kte-
rého se měla dopustit tím, že 
svými veřejnými projevy a vyjád-
řeními ve sdělovacích prostřed-
cích podporuje a propaguje hnu-
tí směřující k potlačení práv a 
svobod člověka, a to veřejným 
popíráním, zpochybňováním a 
ospravedlňováním komunistické 
genocidy a zločinů proti lidskosti 
ve smyslu paragrafu 261a trest-
ního zákona. Marta Semelová 
byla zároveň odvolána Radou 
Městské části Praha 12 z komi-
se pro výchovu a vzdělávání z 
důvodu ztráty důvěry. Starosta 
Městské části Praha 12 z Ob-
čanské demokratické strany Petr 
Hána požádal současně Českou 
školní inspekci o kontrolu způso-
bu výuky a prověření znalostí 
žáků ve škole, kde Marta Seme-
lová učí na prvním stupni čtvrtou 
třídu. 

Tyto kroky jsou odezvou štvavé 
kampaň proti Martě Semelové 
vedené médii, především dení-
kem Hospodářské noviny a týde-
níkem Respekt. Pod názvy člán-
ků jako „Krásné šibenice Marty 
S.“ či „Co s paní učitelkou, která 
říká, že v padesátých letech 
vládla spravedlnost“ zde vyšly 
lživé hysterické antikomunistické 
články útočící na Martu Semelo-
vou a na její učitelskou práci. 
Kampaň proti Martě Semelové, 
vyvolána zmíněnými médii se 
odrazila i v mnoha vulgárních 
primitivních dopisech, které byly 
doručeny na adresu školy, kde 
učí, a které napadají práci Marty 
Semelové v této škole. 
KSM považuje tento útok za 
součást dlouhodobé antikomu-
nistické kampaně v České re-
publice, kterou symbolizují na-
příklad snaha o ilegalizaci KSM 
ze strany Ministerstva vnitra, 
petice Zrušme komunisty, úsilí 
prosadit zákon, který by krimina-
lizoval komunistické myšlenky, 
hnutí a slovo komunistický jako 
takové, kampaň Dekomunizace, 
která vyzývá k fyzické likvidaci 
komunistů, brutální fyzické na-
padení místopředsedy KSČM, 
antikomunistické demonstrace, 
výzvy ke kriminalizaci KSČM z 

řad Občanské demokratické 
strany a Křesťanské a demokra-
tické unie – Československé 
strany lidové. 
KSM jasně deklaruje, že stojí za 
Martou Semelovou a odmítá 
veškeré ataky na její osobu, kte-
ré nejsou pouze útokem na celé 
komunistické hnutí, ale i na zá-
kladní demokratická práva této 
země. 

Milan KRAJČA 
předseda  

Komunistického  
svazu mládeže 

PROHLÁŠENÍ SOLIDARITY KSM 
S MARTOU SEMELOVOU 

„Soudružka Marta Semelová je 
trestně stíhána za podporu ne-
lidského systému“, přečetla jsem 
si minulý týden v novinách a do-
dávám, že s ní je zastrašována 
spravedlivá touha všech lidí prá-
ce (kam patří také ti, kteří práci 
od kapitálu nedostali, ženy, děti, 
mládež, důchodci, handicapova-
ní) po spravedlivé společnosti, 

ve které nebude těch, kteří si 
přivlastňují práci ostatních a pro 
mamon jsou schopni všeho, ve 
které si každý bude moci vybrat 
práci podle svého zaměření, 
svého talentu, svého „gusta“, 
kdy za svou práci bude odmě-
něn klidným životem na úrovni 
odpovídající jeho potřebám, kde 
se nebude bát myslet, vyjadřo-

vat své myšlenky, pochyby, 
otázky, kde nebude nikdo odpo-
slouchávat jeho telefony, sledo-
vat jeho kroky...  
Podpora nelidskosti je zločin a 
tak se ptám, kdy budou konečně 
souzeni např. ti, kteří pronásle-
dovali Chaplina a Einsteina za 
jejich politický názor? 
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- kteří nechali pod lživou zámin-
kou popravit manžele Rosenber-
govi a další anonymní soudruhy 
po celém světě?  
- kteří shodili neutronové pumy 
na Hirošimu a Nagasaki? 
- kteří vraždili a mučili ve Vietna-
mu ženy a děti 
- kteří podporují národnostní 
konflikty v Africe, východním 
Timoru? 
- kteří nechali zavraždit Aliende-
ho, Che Quevaru? 
- kteří rozbili Jugoslávii, vyprovo-
kovali národnostní genocídy a 
bombardovali civilní cíle? 
- kteří jenom od roku 1991 třikrát 
rozpoutali válku v Iráku? 
- kteří udělali z Afganistánu jed-
no velké rumiště? 
- kteří podporují vražedná ko-
manda v Kolumbii? 
- kteří provokují, vraždí a mučí v 
Palestině? 
- kteří pokrytecky plkají v Bruse-
lu o evropských hodnotách za-
tímco přijímají zákony ve jménu 
vlastních prkenic?  
 
Není snad nelidský ten systém, 
ve kterém je všechno jenom pro 
bohaté, kdy se na člověka dívají  
jako na náhradní díl mašiny na 
zisk? I když nás třeba zrovna 
nebombardují. Stálé zdražování, 
narůstání daní, prodlužování 
pracovní doby, flexibilní formy 
práce, zvyšování důchodového 
věku, rušení státních zdravot-
ních pojišťoven, soukromé vzdě-
lání, drogy, zločinnost ... 
Oficiální propaganda stále hovo-
ří o nelidskosti společnosti reál-
ného socialismu. Mají se o co 
opřít. 
V inkriminovaných 50. letech 
docházelo i ve straně samotné k 
intrikám a snahám jednotlivců 
vyzískat co nejvíc z poctivých 
lidí a případně se jich zbavit hle-
dajíce „rozvraceče“ socialismu. 
Tito „kazatelé pravého slo-
va“ (např. p. Ruml st., Pavel Ko-
hout) se později ve své většině 
ocitli zase na té „správné stra-

ně“. Někteří z nich ještě žijí, proč 
se jich nezeptat, jak to tehdy 
mysleli? Proč nepostavit také je 
p ř e d  s o u d n í  s t o l e c ?  
My se nechceme vrátit zpátky, 
ale ještě důrazněji odmítáme 
dnešní nel idský systém.  
Nesoudíme. Bude soudit sama 
historie. Společenské zákonitosti 
nelze zrušit zákonem buržoaz-
ních zbohatlíků. (Stejně tak jako 
Habsburkům a jejich spojencům 
ve Svaté alianci se nepodařilo 
zastavit nástup kapitalismu v 
Evropě, nepodaří se ani dnes 
zastavit postup vyšších spole-
čenských řádů). „Dobrý člověk 
ještě žije“ a stojí dnes před his-
torickou povinností sjednotit se s 
ostatními a postavit se zákonům 
těch, kteří si staví „paláce z jeho 
slz a jeho potu“. Najděme v sobě 
odhodlání a sílu postavit se re-
akční antikomunistické vlně příš-
tích let vyvěrající z všeobecné 
krize kapitalistického systému. S 
kapitálem není možné se domlu-
vit, nedá se přesvědčit, že jsme 
čistí, spravedliví. Jeho jediným 
zákonem je zisk.  
Znovu důrazně odmítněme chy-
by reálného socialismu, odmín-
těme diktaturu monopolů a dej-

me se do díla vybudování spo-
lečnosti opravdu demokratické a 
spravedlivé. Za pár měsíců bu-
dou v Čechách komunální a se-
nátní volby. Neztrácejme čas. 
Dejme si úkol přesvědčit a získat 
právě ty (nebo alespoň pár z 
nich), kteří stojí na straně kapitá-
lu, i když jsou třeba nezaměst-
naní nebo dělníci. Lidé vědí v 
čem žijí a věřte, že většina z 
nich věří v konec historie, nena-
chází světlo na konci tunelu. 
Není třeba jim ospravedlňovat 
léta socialismu a dokola předklá-
dat, jak jsme si žili tehdá a jak 
dnes. Potřebují vysvětlit možná 
východiska z nelidskosti dnešní-
ho systému, uvěřit ve vlastní sílu 
a možnosti. Pomožme pozved-
nout ty, co přejel „high-tech“ par-
ní válec dnešní propagandy. 
Svou jednotou, odhodláním, pra-
covitostí a osobním příkladem 
zamezme dalším pronásledová-
ním pokrokových lidí, kteří nevá-
hají položit oběti na cestu lid-
skosti. 
 
(Článek věnuji s. Martě Semelo-
vé coby výraz upřímné solidari-
ty) 

Věra Klontza-Jaklová 

M. Semelová na demo proti vyslání vojáků do Afghánistánu, 2004 


