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14. října 2006 pořádá Komunistický svaz mlá-
deže kulturní večer v rytmu Latinské Ameriky, 
od 18.00 v sále radnice Brno - střed, Domini-
kánská 2, součástí bude i uctění památky Che, 
mojito, kulturní program. 

MEZINÁRODNÍ  
KONFERENCE 

OV KSČM Praha 1, 6, 7, Praha - Východ, Mla-
dá Boleslav a Chomutov společně s Komunis-
tickým svazem mládeže pořádají XXI. teoretic-
ko politickou konferenci na téma "K analýze 
úlohy KSČ při budování socialismu", která se 
koná v sobotu 11. listopadu od 9 do 15,30 ho-
din v sále 76, Politických vězňů 9, Praha. 

LATINSKOAMERICKÝ 
VEČER 

KSM PODPORUJE 

V ŘÍJNOVÝCH VOLBÁCH KSM  
PODPORUJE 
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Bosch. Není se co divit, že velká 
fraškovitá soudní show pohřbila 
spravedlnost. Hysterie miamské-
ho prostředí zvítězila nad para-
grafy amerických zákonů, řekl 
Rajdl. Loajalita soudu k politické 
objednávce zavřela oči před 
svědectvím generálů americké 
armády, že v případě pěti Ku-
bánců vůbec nešlo o špionáž a 
zaslepená nenávist proti Fidelu 
Castrovi překonala i jednoznač-
né konstatování někdejšího mi-
nistra spravedlnosti USA Ram-
seyho Clarka: 'Pětice jednala v 
souladu s americkými zákony, 
ale výkonná moc vyvinula tlak 
na justici v zahraničněpolitickém 
zájmu'. Rajdl dále zdůraznil, že s 
vyneseným rozsudkem se zrodil 
právnický paskvil. Padly neuvěři-
telně vysoké, většinou doživotní 
tresty, kterými je zděšena nejen 
Kuba, ale i slušní lidé na celém 
světě. Rajdl přitom ocenil vlnu 
protestů mezinárodního hnutí za 
osvobození pětice. Za její pro-
puštění ze žalářů se berou i no-
sitelé Nobelových cen, nejzná-
mější umělci a rozličné organiza-
ce zvučných jmen. Všem jde 
především o probojování nového 

soudního procesu, nikoliv ale na 
Floridě, zdůraznil Rajdl. 

Světová solidarita s vězně-
nými částečně pohnula ledy. 
Nalezla ohlas v Komisi OSN pro 
lidská práva v Ženevě. Pracovní 
skupina při OSN v květnu 2005 
požádala vládu USA, aby ne-
spravedlivý proces revidovala. V 
srpnu 2005 tříčlenná soudní ko-
mise Atlantského soudu rozhod-
la o zrušení rozsudků nad pěticí, 
ale vláda USA ihned v září po-
dala proti tomu odvolání s tím, 
že rozhodnutí komise musí pře-
zkoumat plénum. Vítězství spra-
vedlnosti bylo zmařeno 9. srpna 
tohoto roku, kdy plénum soudní-
ho tribunálu, dle slov Rajdla, 
využilo floridskou hysterii při 
onemocnění Fidela Castra, a 
zamítlo uskutečnit nový proces a 
rozsudky potvrdilo. To pro český 
výbor na obranu pětice znamená 
zahájit novou etapu zápasu za 
spravedlnost. Proto se výbor 
rozhodl zahájit akci dopisováním 
českých žen s manželkami a 
matkami uvězněných kubán-
ských přátel, oznámil Jiří Rajdl. 
Dnešní svět je strašně lhostejný 
a vzruší ho už jen zlo, které vidí 

v televizi. A lhostejnost je i nej-
větším nepřítelem našich pěti 
kubánských přátel v amerických 
věznicích, dodal k tomu Karel 
Sýs. Oni se 'provinili' ne ve 
smyslu obžaloby, ale 'provinili' 
se tím, že se opovážili postavit 
se proti velmoci, která usiluje o 
to, aby už nikdo se proti ní nedo-
kázal vzepřít. Asi tak jako když 
vezmeme paralelu s Jiřím Dimit-
rovem a jeho dvěma soudruhy, 
tak oni rovněž nebyli vinni ve 
smyslu obžaloby, nezapálili Říš-
ský sněm, ale 'provinili' se tím, 
že se opovážili vzepřít se fašis-
mu dokonce ještě v jeho zárod-
ku! Náš ještě vyšší cíl a možná i 
prostředek k vítězství těchto pěti 
lidí je v tom, abychom bojovali 
proti lhostejnosti mezi lidmi, a to 
zejména v Čechách, kteří jsou 
málo odolní proti propagandě a 
televiznímu vymývání mozků. 
Musíme i obecně bojovat za 
zkulturnění tohoto sprostého 
světa, který zavírá oči před ne-
štěstím druhých, když ho nemů-
že využít pro reklamu a pro svůj 
prospěch. 

Jan Jelínek 
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Světové hnutí Dny solidarity 
s vězněnými kubánskými vlas-
tenci ve Spojených státech ame-
rických - Fernandem Gonzále-
zem Llortem, René Gonzálezem 
Sechwerertem, Gerardem Her-
nándezem Nordelem, Ramónem 
Labaninem Salazarem a Antoni-
em Guererou Rodríguezem, za-
počaly 12. září, tedy v den, kdy 
byly v roce 1998, před osmi lety 
uvrženi do vězeňských kobek. 
Potrvají do 6. října. Novinářům 
to sdělili na úterní tiskové konfe-
renci chargé d'affaires Kubánské 
republiky v ČR Aymée Hernán-
dez Quesada a kubánský konzul 
Alex González García. 

Diplomatka uvedla, že mladí 
kubánští hrdinové byli postaveni 
před soud, který probíhal ve veli-
ce nepříznivých a nepřátelských 
podmínkách vůči nim, což bylo v 
rozporu se samotnými americký-
mi zákony. A přestože jsou ne-
vinní, dostali vysoké tresty až 
dvojnásobného doživotí. Tresty 
si odpykávají odloučeně v nej-
různějších věznicích USA nej-
těžšího typu. Tuto skutečnost 
osvědčily i odborné orgány ze 
struktury OSN, například Komise 

pro svévolné zatčení, jež označi-
la tresty vyměřené pětici za ne-
spravedlivé a vysoké! Komise 
OSN také požádala vládu USA, 
aby tuto situaci řešila. Hernán-
dezová vysvětlila, že akce soli-
darity s kubánskými patrioty po-
trvají do 6. října proto, že v tento 
den uplyne 30 let od zničení ku-
bánského civilního letadla spo-
lečnosti Cubana Aviacion se 73 
lidmi na palubě v Karibiku u ost-
rova Barbados. 

Zahynulo také celé šermíř-

ské juniorské družstvo reprezen-
tantů Kuby, vracející se domů ze 
šampionátu, který vyhrálo. Her-
nándezová zároveň připomněla 
jméno jednoho z nejhorších sou-
časných teroristů naší planety, 
Luise Posady Carrilese, který 
otevřeně přiznal, že je autorem 
tohoto hnusného zločinu. Přesto 
volně žije v USA pod ochranou 
zdejší vlády... Takže 12. září a 
6. říjen jsou dvě význačná data, 
která jasně ukazují dvojí měřít-
ko, jež uplatňuje vláda USA ve 
věci terorismu. Všechno závisí 
na jejich imperiálních zájmech, 
odkryla Hernándezová fari-
zejskou tvář nejen americké jus-
tice. 

Více než čtyři roky vyvíjí čin-
nost v ČR Výbor na obranu ná-
rodních hrdinů Kuby, jehož před-
sedou je básník a publicista Ka-
rel Sýs. Jak prohlásil člen zmí-
něného výboru Jiří Rajdl, zatím-
co jsou Kubánci drženi na sa-
motkách, jež nazývají děrami, 
tak se po Miami na Floridě svo-
bodně procházejí známí protiku-
bánští zločinci, jako je Orlando 

 

SVĚTOVÉ DNY SOLIDARITY  
S PĚTI KUBÁNSKÝMI VLASTENCI 
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Ve dnech 27. – 29. října 
2006 bude v Praze hostit Komu-
nistický svaz mládeže „5. evrop-
skou schůzi komunistických mlá-
dežnických organizací“. Idea 
každoročních konferencí mla-
dých komunistů Evropy vznikla 
v roce 2001 na 15. světovém 
festivalu mládeže a studentstva 
v Alžírsku. Postupně tato setkání 
hostily Komunistický svaz mlá-
deže Španělska, Komunistická 
mládež Řecka, Portugalská ko-
munistická mládež a Mládež 
Komunistické strany Turecka.  

Setkání se uskuteční pod 
heslem „Boj evropské mládeže 
proti útokům na sociální a politic-
ká práva – bojovná ofenzíva pro-
ti antikomunismu! Za důstojný 
život a socialistickou budoucnost 
pro mládež!“ Právě téma antiko-
munismu je jedním z hlavních 
důvodů, proč se konference 
uskuteční v České republice. 
Setkání tak bude totiž také výra-

zem solidarity evropského ko-
munistického hnutí mládeže 
s českými mladými komunisty a 
komunistkami, kteří musí při své 
práci čelit nejen ohromným agre-
sivním antikomunistickým kam-
paním, ale také nebezpečí krimi-
nalizace jejich organizace ze 
strany Ministerstva vnitra České 
republiky. 

Konference se kromě výše 
zmíněných organizací ze Špa-
nělska, Řecka, Portugalska, Tu-
recka a České Republiky hodlají 
zúčastnit také Liga mladých ko-
munistů Británie, Mladí komunis-
té/komunistky z Itálie, Comac 
z Belgie, Hnutí komunistické 
mládeže z Holandska, Komunis-
tická mládež Rakouska, Socia-
listický svaz mladých ze Sloven-
ska, Levicová fronta – Komunis-
tický svaz mládeže z Maďarska, 
Komunistická mládež Polska, 
Revoluční komunistický svaz 
mládeže (bolševiků) z Ruska, 

Norská komunistická mládež, 
Revoluční komunistická mládež 
ze Švédska, Svaz komunistické 
mládeže Jugoslávie. Jako host 
je pozvána také Světová federa-
ce demokratické mládeže, které 
je řada účastnících se organiza-
cí, včetně českého Komunistic-
kého svazu mládeže, členem.  

Setkání bude dalším kro-
kem v procesu sjednocování 
postojů a koordinování aktivit 
komunistické mládeže 
z jednotlivých evropských ze-
mích. Zároveň bude ale také 
protestem proti nové v Evropě 
se vzmáhající vlně antikomunis-
mu, která má konkrétní dopady 
právě na mladé komunisty a ko-
munistky v České republice. 

Milan Krajča, 
předseda Komunistického 

svazu mládeže 

V PRAZE SE USKUTEČNÍ CELOEVROPSKÉ  
SETKÁNÍ ORGANIZACÍ  

KOMUNISTICKÉ MLÁDEŽE 
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Více než dvě stovky odpůrců 
americké protiraketové základny 
v České republice se dnes večer 
sešly v Praze na Karlově mostě 
pod heslem "Světlem proti tmě". 
Akci pořádala iniciativa Ne zá-
kladnám, která zastřešuje odpor 
zatím 39 organizací. Řečníci v 
projevech odsoudili nejen zá-
kladny a americkou válku proti 
terorismu, ale i teroristy, kteří 
podle nich maří životy nevinných 

lidí.  
"Odmítáme teroristické úto-

ky, které se staly před pěti lety 

SVĚTLEM PROTI TMĚ 

 

Přinášíme rozhovor se Zdeň-
kem Štefkem, tajemníkem 
Ústřední rady Komunistického 
svazu mládeže: Iniciovali jste 
před několika měsíci petiční akci 
proti umístění americké vojen-
ské základny v ČR. Kolik máte 
aktuálně podpisů? Zmiňovanou 
petici jsme rozjeli před začátkem 
prázdnin, dalo by se říci, že prv-
ní akce však začala již na závě-
rečné volební akci KSČM na 
Václavském náměstí. Nemohli 
jsme zůstat nečinní v situaci, kdy 
se politici (a vlastně i média) toto 
téma snažili smést ze stolu. 
Jakmile tedy Vojtěch Filip tento 
problém otevřel, zatroubili jsme 
do útoku a petici bezodkladně 
zahájili.  

Jsme rádi, že se při získává-
ní podpisů a vůbec při celé kam-
pani můžeme o KSČM opřít, 
protože takovou míru a prováza-
nost spolupráce si snad ani ne-
pamatuji. Aktuálně máme pod 
petici podepsáno již přes 30 
000 lidí a každý den chodí nové 
petiční archy. 

 
Jsou petice hlavní těžištěm kam-
paně proti základnám? 

Jsou samozřejmě jedním z 
pilířů kampaně. Již jsme ode-

vzdali Poslanecké sněmovně asi 
13000 podpisů a další odevzdá-
me při jednání petičního výboru. 
Nicméně uskutečňujeme i další 
veřejné akce, besedy, účastní-
me se protestních akcí, pořádali 
jsme tzv. spanilé jízdy proti zá-
kladnám a neméně důležitá je 
naše účast v široké kampani Ne 
základnám a na akcích této spo-
lečné iniciativy. 

 
Na to jsem se chtěl zeptat také – 
ta kampaň má přece vlastní peti-
ci… 

Ano, má. Když jsme se spo-
lečně, jako aktivisté desítek or-
ganizací sešli, na zakládající 
schůzce iniciativy, měli jsme již 
jako KSM více než 3 000 podpi-
sů pod petici vlastní a distribuční 
síť zajištěnou po celé republi-
ce… Stopnout „rozjetý vlak“ se 
nedalo a navíc my v petici poža-
dujeme jasné NE základnám, i 
když samozřejmě souhlasíme s 
peticí iniciativy, která požaduje o 
otázce umístění základen refe-
rendum. Takže sbíráme podpisy 
pod petici vlastní… Iniciativa Ne 
základnám je ale určitý feno-
mén, který se ještě v naší zemi 
nestal – cílový požadavek sjed-
notil obrovskou spoustu organi-

zací (cca 40), které by jinak ne-
našly společnou řeč. Překonat i 
určitý antikomunismus, nedůvě-
ru, nepotopit první výhonky spo-
lupráce, to je teď i vedlejší úkol, 
který řešíme a který vyžaduje i 
politiku případných ústupků či 
značné tolerance. 

 
Nezbývá než popřát, aby se 

spolupráce v kampani proti zá-
kladnám úspěšně rozvíjela a 
americké základny se u nás po-
dařilo odmítnout. Děkujeme za 
rozhovor. 

SJEDNOTIT SÍLY PROTI ZÁKLADN Ě 
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ničnosti přednášet projevy, že 
člověku až běhá mráz po zá-
dech. Do toho co chvíli začnou 
desítky a desítky tisíc hlasů 
skandovat PCP, PCP! a mávat 
prapory. Jižanská nátura nutí lidi 
jednou tleskat, pak hned pískat 
a dupat, až se země třese - což 
napoprvé budí dojem, že se sna-
ží vypískat a vyhnat řečníka. 
Však krátce poté vzedmutá vlna 
mávání prapory a souhlasného 
křiku dokazuje, že zlobný pískot 
patřil nějakému neřádstvu, o 
kterém řečník mluvil. Už jenom 
tohle vidět stojí za to. 

 
Chleba, kultura a věda pro 

lidi 
Portugalsko je jednou z 

chudších zemí starého kontinen-
tu. A jako my tu máme často 
problémy zejména s německými 
kapitalisty, u nich jsou to zase 
bohatí Španělé. Skupují podni-
ky, vyhazují dělníky a ničí všech-
no, za co místní bojují. Do toho 
ještě výrobní kvóty EU a podle 
mnohých až zločinná politika 
místních socialistů, kteří si hrají 
na levici, čímž v posledních vol-
bách zmátli voliče, i na pravici, 
za což jim jdou na ruku byz-
nysmeni. Jsem dělník, moje dce-
ra je na univerzitě. Platila 220 
eur školného (přes 6000 korun), 

ale letos to navýšili o dalších 
150 eur (více než 4000 korun). 
Pod touto vládou prostě děti děl-
níků nemohou studovat na vyso-
kých školách, budou odříznuty 
od poznání a kultury, postěžoval 
si Haló novinám odborář António 
Luís Santos. 

Právě proto je festa také dů-
ležitá pro tzv. nižší vrstvu, které 
je buržoazií upíráno právo na 
vzdělání. Na slavnosti jsou totiž 
stánky zabývající se vědami, 
například vesmírem. Uvědomila 
jsem si, že PCP je stranou, kvůli 
které jsme dosáhli velice mnoho. 
Bez ní bychom hůř bránili své 
výdobytky. Nedokázali bychom 
také připravit takovou festu. Je 
to důležité i pro návštěvníky z 
ciziny, protože jiné strany takový 
festival nemohou ve svých ze-
mích pořádat, řekla Haló novi-
nám 19letá studentka malířství 
Ana de Almeida, jejíž matka An-
na je původem Češka a otec 
José Portugalec, který u nás 
studoval. Všichni mluví česky. 

 
Absolutní svoboda pro staré 

i mladé 
Na festival Avante! jdou 

prostě všichni. Staří i mladí, 
zdraví i ti, kteří jsou nemocní, 
ale přátelé je sem přivezou třeba 

na invalidním vozíčku. Jakmile 
se však na pódiu objeví předse-
da Jerónimo de Sousa a další 
lidé z vedení PCP, jako jeden 
muž zatnou pěsti a hrozí všem, 
kteří by jim chtěli upírat některá 
jejich práva. A právě to je důvod, 
proč se socialisté snaží festival 
Avante! zničit. Počínaje naprosto 
nereálnými hygienickými předpi-
sy, které by nesplnila ani labora-
toř pro vývoj jaderných technolo-
gií, po zákon o financování poli-
tických stran. 

Na přípravě festy pracovalo 
měsíce před začátkem 7700 
dobrovolníků, kteří odvedli hod-
ně nad 100 000 hodin práce bez 
nároku na finanční odměnu, 
sdělil Haló novinám člen ÚV 
PCP Jorge Cordeiro, který měl 
na starost informovat zahraniční 
delegace. Ale tento usměvavý 
člověk ani tisíce dobrovolníků 
určitě nepřipustí, aby socialisté 
zničili festival Avante!. Protože 
portugalští komunisté nevítězí 
hrubou silou, ale inteligencí a 
obrovským odhodláním. Roz-
hodně tedy není od věci začít 
uvažovat nad poutí do komunis-
tické Mekky na Západě - třeba 
příští rok. 

Vratislav Vyhlídka 
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Jako každý správný muslim 
by měl putovat jednou za život 
do Mekky, měl by si každý ko-
munista jednou zajet na letní 
festival levicového listu Avante! 
do portugalského Lisabonu, mu-
sí si říct každý, kdo to zažil. Stej-
ně jako každý rok, i letos byla 
festa listu Portugalské komunis-
tické strany (PCP) obrovskou 
demonstrací síly levicových ide-
álů, kdy každý den přicházely do 
areálu v Lisabonu, kde se slav-
nost konala, desetitisíce lidí. Ja-
ko v zemích východního bloku, i 
v Portugalsku je proti komunis-
tům vedena mediální kampaň, 
ovšem lidem práce tu pisálci 
nemohou věšet na nos své po-
hádky o západním ráji, který jed-
noho dne přijde . Oni jsou totiž 
už ten slavný Západ, ale žije se 
jim často tak mizerně, že závidí i 
nám, Čechům, zbytky jistot soci-
alismu, které tu kapitalisté ne-
stihli ještě zničit. Nad hlavami 
jim tedy vlály tisíce rudých vlajek 
a prapory PCP. 

Festival týdeníku Avante! se 
letos konal od prvního do třetího 
září a přijely tam významné 
osobnosti levicových vlád a hnu-
tí z celého světa. Nemohl chybět 
zástupce Venezuely, jejíž slavný 
lídr Hugo Chávez se chystá na 
prosincové prezidentské volby, 
Brazílie, kde Luís Inácio Lula da 
Silva opatrně pokračuje proti 
silné pravici, ale ani Japonska, 
Maroka, Palestiny, Kuby, okupo-
vané Západní Sahary, Libanonu, 
africké Ghany a spousty jiných 
míst, kde levice už dokázala zví-
tězit, nebo dál vede svůj spra-
vedlivý boj. Nebylo tedy těžké 
splynout s masou našinců. 

 
Snad každý pátý tam mluví 

česky 
Festa, jak říkají oslavě míst-

ní, je tedy obrovským zdrojem 
energie pro každého, kdo kvůli 
antikomunismu ve střední a vý-
chodní Evropě začal pochybo-
vat. Pořád se tam tančí, zpívá, 
dobře jí a pije. Dobře se tam dá i 
poklábosit. Pokud má člověk 
štěstí, snadno narazí na místní, 
co mluví česky. Může k tomu 
dojít i náhodou, třeba když se 
přimotáte ke stánku s místními 
dobrotami a snažíte se lovit ang-
lická slovíčka při pokusu popsat 

místní specialitu, která vypadá 
naprosto rajsky, přičemž si uleví-
te slůvkem sakra . Na festivalu 
totiž vypomáhá hodně těch, co 
po karafiátové revoluci z 25. 
dubna 1974 studovali v Česko-
slovensku a přivedli si od nás 
třeba ještě manželku. I jejich děti 
mluví česky. 

Portugalci jsou velmi pohos-
tinní lidé, dokážou skandovat 
jako nikdo na světě a jejich před-
stavitelé z ústředního výboru 
dokážou díky jazykové harmo-

 

FESTIVAL AVANTE! - MEKKA KAŽDÉHO  
KOMUNISTY 

ve Spojených státech," uvedl 
jeden z řečníků. Odsoudil sou-
časně i válku USA proti teroris-
mu, která se podle něj sama 
"mění v teror". Americká vláda 
podle něj zneužívá boj proti tero-
rismu k potlačování demokratic-
kých práv. Vyzval k odporu proti 
terorismu bojem proti bídě a 
beznaději.  
Protiraketová základna by byla 
mimo jakoukoliv kontrolu míst-
ních úřadů. Kdyby se Spojené 
státy rozhodly vstoupit s někte-
rou zemí do války, Česká repub-
lika by se ocitla ve válečném 
stavu s neznámým nepřítelem 
také. Základna také zvýší hroz-
bu teroristických útoků. 

Mezi zúčastněnými nechybě-
li samozřejmě ani členové KSM, 
které podpořili i starší komunis-
té. Asi po hodině se demon-
stranti se zapálenými svícemi, 
loučemi, ale také s prapory a 
tabulemi odmítajícími základnu a 
za zvuku bubnů vydali na Hrad-
čanské náměstí. Na tabulích 
stálo: "Chceme referendum", 

"Ne základnám v ČR", "Žádné 
rakety nejsou mírové" nebo "83 
procent proti základně".  

Přestože, jak se sami organi-
zátoři vyjádřili, magistrát demon-
straci na Karlově mostě nepovo-
lil, přítomní policisté akci pouze 
přihlíželi a průvod doprovázeli 
městem. K tomu přispěli i pří-

tomní poslanci za KSČM, ČSSD 
a SZ. 

U sochy Tomáše G. Masary-
ka demonstranti zpívali písně a 
vyslechli si hudební produkci 
bubeníků.  
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Na první řádné pracovní 
schůzce petičního výboru Sně-
movny se poslanci zabývali dvě-
ma peticemi, ke kterým v po-
slední době přišlo nejvíce stano-
visek občanů. Jde o petici pro-
testující proti dopadům silničního 
zákona a nejpočetněji zastoupe-
ná petice proti umístění americ-
ké raketové základny v České 
republice. Byly projednány za 
účasti zástupců organizátorů 
petic, přizváni byli příslušní re-
sortní ministři, případně přišli 
jejich náměstci. Svá stanoviska 
k možnému umístění základny či 
radaru USA v České republice 

přišel vysvětlit ministr obrany Jiří 
Šedivý, ministr zahraničí Alexan-
dr Vondra je mimo republiku, 
takže ho zastoupil náměstek.  

Zástupci KSM tam předali 
další petiční archy (dva balíky 
byly odevzdány začátkem srpna 
a září) zhruba s 19 tisíci podpisy 
občanů. Komunistický svaz mlá-
deže zahájil petiční akci před 
začátkem prázdnin, poté se ak-
tivně zapojil i do vznikající inicia-

tivy Ne základnám. Celkem už 
jsme posbírali na 32 tisíc podpi-
sů a v akci pokračujeme dál, řekl 
Štefek. Od projednávání ve vý-
boru očekává především více 
informací pro veřejnost. Neoče-
káváme, že přesvědčíme zá-
stupce ministerstev, protože ko-
pou za někoho jiného, prohlásil 
Štefek. Slibuje si však, že pro-
jednávání zaznamenají média a 
informují o něm občany. 

6 ZE ŽIVOTA ORGANIZACE     6 

POSLANCI PROJEDNALI PETICE  
PROTI ZÁKLADNÁM 

Při jednání petičního výboru 
PS PCR dostali k bodu "Petice 
proti základnám USA v ČR" slo-
vo i zástupci Komunistického 
svazu mládeže. Zde je jejich 
vystoupení:  

"Vážený pane ministře, pane 
náměstku, vážené dámy poslan-
kyně, páni poslanci, již více než 
33.000 občanů podpořilo naší 
petici a každý den přichází pod-
pora stovek dalších. Petice po-
žaduje zveřejnění všech infor-
mací o dosavadním jednání o 
umístění raketové základny USA 
v ČR a zásadní odmítnutí po-
dobných projektů Poslaneckou 
sněmovnou PČR. 

Dovolte nám zopakovat ná-
zory občanů, které byste měli 
respektovat, jelikož ani jedna ze 
zde přítomných politických stran 
neměla umístění cizích vojen-
ských základen ve svém voleb-

33000 PROTI ZÁKLADNÁM USA V ČR 
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barbarství, musíme volit socialis-
mus . V projevech vedoucích 
představitelů PCE opakovaně 
zaznívalo, že z komunistického 
programu a základního bodu 
nastolování socialismu nelze 
ustupovat. Výslovně bylo řeče-
no: Pokud bychom měli ustupo-
vat z našich principů, znamenalo 
by to, že už jsme prohráli. Nelze 
než dodat, že pokud by činy 
představitelů PCE i v praxi napl-
ňovaly jejich slova, pak by vý-
znam PCE pro evropské komu-
nistické hnutí jistě vzrostl. 

V částech vystoupení věno-
vaných vnitrostátním otázkám se 
řečníci zaměřili zejména na kriti-
ku krajně pravicové a proameric-
ké politiky Aznarovy Lidové stra-
ny a PSOE a zejména její libe-
rální sociálně-ekonomické politi-
ky. Poukázali také na problémy 
uvnitř koalice Sjednocená levice 
(IU), jejíž politické kroky zejmé-
na na půdě parlamentu v mnoha 
případech přímo popírají pro-
gram a politickou linii PCE. 

 
Solidarita s Miami5 
Velkou část vystoupení, na 

které přítomní obzvláště reago-
vali, zaujala vyjádření solidarity 
se socialistickou Kubou a s ku-
bánskými bojovníky proti teroris-
mu - pěti hrdiny vězněnými v 
USA. Účastníci této akce mezi 
sebou s radostí přivítali i syna 
Ernesta Che Guevary Camila 

Guevaru. Svoji pozornost před-
stavitelé PCE věnovali rovněž 
vojenským základnám v Evropě 
a ve Španělsku. 

Představitelé PCE také tvrdě 
odsoudili agresi Izraele proti Pa-
lestině a Libanonu. V této sou-
vislosti na festivalu rovněž za-
znělo, že vůdce Lidové strany 
Aznar se při agresi Izraele proti 
Libanonu vyslovil dokonce za 
přijetí Izraele do NATO. 

Jinou rovinou seznámení se 
s problémy současného Španěl-
ska byly osobní rozhovory s jed-
notlivými účastníky festivalu. 
Někteří poukázali na přetrvávají-
cí velký vliv katolické církve ve 
Španělsku, hlavně ve školství. 
Působení krajní pravice v medi-
ální oblasti zde zajišťuje napří-
klad rádio COPE, vlastněné ka-

tolickou církví, které vyjadřuje 
militantně fašistické postoje, brá-
ní Frankovu diktaturu a otevřeně 
podporuje Aznarovu Lidovou 
stranu. Toto rádio je tak extrém-
ní, že dokonce i řada církevních 
představitelů se k jeho politické 
linii vyjadřuje kriticky. Pravicová 
média podporující Lidovou stra-
nu ji přitom tlačí ještě více do-
prava. 

 
Chtějí republiku! 
Průběh festivalu ukázal, že 

PCE má značný potenciál 
zejména v mládeži. Jde o to, zda 
se nová vize zápasu za republi-
kánské Španělsko založené na 
přímé demokracii a lidové účasti 
v řadách španělských komunistů 
prosadí proti dosavadnímu kon-
senzu s královským režimem 
postavenému na paktu uzavře-
ném po pádu Franka a ztělesně-
nému zejména postfrankistickou 
pravicí a sociální demokracií. Je 
to výběr mezi dynamickým pro-
pojením komunistického hnutí s 
lidovou iniciativou a vizí nového 
republikánského Španělska na 
straně jedné a přijetím stávající 
role v stávajícím režimu, umístě-
ním těžiště působení strany do 
parlamentu a smířením se s do-
savadní stagnací strany. 

Radim Gonda 
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Ve dnech 15.-17. září 2006 
se v Madridu uskutečnila tradiční 
slavnost KS Španělska (PCE), 
jíž se zúčastnili zástupci velkého 
množství komunistických a levi-
cových politických stran z celého 
světa. Co člověka udeřilo do očí 
již na samém začátku, byla vý-
razná účast zejména mladých 
lidí z celého Španělska. Svaz 
mladých komunistů Španělska 
se jednak aktivně podílel na or-
ganizačním zabezpečení festiva-
lu a vedle toho v jeho rámci za-
jišťoval i svůj vlastní program 
pro mladé představovaný jak 
politickými diskusemi, tak i kultu-
rou hlavně v podání mladých 
zpěváků a skupin od svižného 
rocku až po uvolněný folk. 

 
Vzpomínka na Cunhala 
V průběhu akce probíhalo 

paralelně množství diskusních 
seminářů a setkání, mezi nimiž k 
nejzajímavějším patřila vzpomín-
ková akce věnovaná legendě 
portugalského komunistického 
hnutí Álvarovi Cunhalovi a 
workshop, na němž byla diskuto-
vána situace v Latinské Americe 
se zaměřením na debatu o pro-
jektech ALBA a ALCA. Účastníci 
napadli projekt ALCA (Oblast 
volného obchodu Amerik), který 

je iniciativou vlády USA zaměře-
nou na ekonomickou a politickou 
kontrolu celého amerického kon-
tinentu Spojenými státy. Konsta-
tovali, že se jedná o imperialis-
mus v praxi, proti němuž posta-
vili jako svoji vlastní do reality 
uváděnou ideu projekt ALBA čili 
Bolívarskou alternativu pro Ame-
riku. ALBA je fakticky sebe-
obranným uskupením zemí 
Střední a Jižní Ameriky, které je 
založeno na vzájemné ekono-
mické výhodnosti a současně 
vzájemném politickém respektu. 
Cílem projektu ALBA je zabránit 
ekonomickému vykořisťování 
bohatství patřícího lidu Střední a 
Jižní Ameriky především ze stra-
ny USA a vytvořit autonomní 
blok schopný společně odolávat 
úsilí USA o neokolonizaci Ame-
rik. 

 
Proti základnám 
Mezi řadou seminářů je tře-

ba uvést i seminář o militarismu 
a základnách NATO, jehož téma 
je aktuální zejména v souvislosti 
s jednáními vlády USA a ČR o 
umístění vojenské základny 
Spojených států na naší půdě. 
Zástupce KSČM zde přítomné 
informoval o kampani KSM a 
KSČM proti základně a seznámil 

je s postoji českého a moravské-
ho obyvatelstva v drtivé většině 
odmítajícího základnu USA v 
ČR. 

Hlavní událostí oficiální části 
festivalu byl ústřední mítink, na 
němž vystoupili nejvyšší před-
stavitelé PCE a Svazu komunis-
tické mládeže Španělska. Proje-
vy představitelů komunistické 
strany se nesly ve velmi ofenziv-
ním duchu. Ihned v úvodu řetězu 
vystoupení byla zdůrazněna 
účast člena vedení KSM na fes-
tivalu PCE a byly jednoznačně a 
s rozhořčením odsouzeny kroky 
Ministerstva vnitra ČR směřující 
k rozpuštění KSM, což vyvolalo 
v řadách přítomných příznivců 
PCE silný ohlas a vyjádření soli-
darity s KSM. 

 
Oživili Rosu 
Představitelé PCE ve svých 

vystoupeních zdůrazňovali zá-
kladní nezbytnost principiálního 
odlišení se PCE od španělské 
sociální demokracie (PSOE) a 
kladli důraz na to, že jsou komu-
nisté, že chtějí změnit systém, 
chtějí revoluční změnu, chtějí 
socialismus. Projevy se odvolá-
valy na heslo Rosy Luxemburgo-
vé: Socialismus, nebo barbarství 
a zdůraznily: nacházíme se v 

ŠPANĚLŠTÍ KOMUNISTÉ:  
DYNAMICKÁ SÍLA V MLÁDEŽI 
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ním programu. Spíše naopak. 
Orgány ČR, většina tisku, 

ale i veřejnoprávní televize a 
rozhlas uveřejňují jen 
"neoficiální" neúplné informace, 
případně dávají prostor jen ná-
zorům, které se vyslovují pro 
zřízení základny. Téma základny 
bylo dlouhou dobu tajeno a při-
tom úmysl USA vybudovat v Ev-
ropě (v ČR nebo v Polsku) svou 
protiraketovou základnu byl Vel-
kou Británií zveřejněn a předlo-
žen k veřejné diskuzi již před 3 
roky. 

Ptáme se: Jaké by byly pří-
mé důsledky, které by mělo vy-
budování základny pro život ob-
čanů ČR a pro bezpečnost a 
mezinárodní postavení ČR? My 
říkáme, že není rozhodující, jest-
li by na území republiky byly an-
tirakety i příslušný radarový 
komplex nebo "jen" radarové 
zařízení. Nehledě na to, že jejich 
účinnost je přinejmenším sporná 
a ve stádiu pokusů, neochrání 
zemi před teroristickými útoky, 
spíše naopak – přispěje k zamě-
ření teroristů na Českou republi-
ku. Tvrdíte, že základna by byla 
důležitou součástí boje proti te-
rorismu a zejména proti hrozbě, 
kterou, jak USA účelově vyhla-
šují, pro ně údajně představuje 
představují Írán a KLDR.. Nepří-
znivý vývoj po 11. září však uka-
zuje, že agrese, ničení a zabíje-
ní není cestou, jež by mohla vést 
k vykořenění terorismu. Fakta 
svědčí spíše o opaku. Státní 
terorismus světové imperiální 
supervelmoci USA terorismus 
plodí. Navíc je účelové tvrzení, 
že systém protiraketové obrany 
USA je namířen proti hrozbě, 
kterou pro bezpečnost USA 
představují zbraně hromadného 
ničení Íránu a KLDR. Žádný 
smysl nedává ani tvrzení, že 
americká základna by měla proti 
účelově vykonstruovanému 
údajnému ohrožení ze strany 
Iránu nebo KLDR chránit ČR. 
Většina i zahraničních serioz-

ních analýz se shoduje v tom, že 
hlavním objektem systému pro-
tiraketové obrany USA je Ruská 
federace a ČLR. Tak hodnotí 
tento projekt i orgány těchto ze-
mí.  

Ve skutečnosti je tedy tento 
systém důležitým prvkem celko-
vé vojenské a především jader-
né strategie USA, jejímž základ-
ním smyslem je zabezpečení 
světové hegemonie USA. Důle-
žitou součástí by se stala i zá-
kladna v ČR nebo jinde ve střed-
ní Evropě. 

Ptáme se: Jak by vypadala 
případná smluvní úprava právní-
ho režimu základny zejména z 

hlediska svrchovanosti ČR, o 
rozhodování o odpálení antira-
ket, o kontrolních pravomocích 
orgánů ČR nad dodržováním 
dohodnutého statutu základny 
zejména, pokud jde o zbrojní 
systémy na ní umístěné a ju-
risdikce českých orgánů vůči 
vojákům Armády USA? 
My říkáme, že existující základ-
ny USA na území jiných států a 
příslušníci armády USA jsou 
vyňati z jurisdikce příslušného 
státu a nejsou vydáváni ke stíhá-
ní do jiných států. To dokazuje 
řada velmi závažných případů z 
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minulosti. Nic nesvědčí o tom, 
že v případě základny v ČR by 
byly orgány USA připraveny na 
tomto stavu cokoli změnit. Roz-
hodování o odpálení raket, kont-
role by tedy podléhalo orgánům 
USA. 

Tvrdíte, že základna přinese 
bezpečí, pracovní místa, novou 
krev do ekonomiky. My říkáme, 
že pracovní místa základna trva-
le nepřinese a zakázky českým 
firmám taktéž ne. Zaměstnanci 
budou z bezpečnostních důvodů 
Američané a z týchž důvodů 
nebudou k zakázkám připuštěny 
jiné než Američany prověřené 
firmy. Také zboží včetně potra-
vin se na tyto základny dováží. 
Jediné, co by v této oblasti ame-
rická základna přinesla, je rozvoj 
byznysu prostituce, a o to ČR 
nestojí. Nebo ano?  

Říkáte, že vojenská základ-
na je věc odborná a že občané o 
tom rozhodovat nemohou. My se 
ptáme, proč jste celou dobu o 
připravované základně mlčeli a 

jednání jste vykonávali za zády 
svých občanů! Zda je v zájmu 
ČR a jejích občanů, aby se podí-
lela na realizaci hegemonistic-
kých záměrů amerických 
"jestřábů"? Říkáme: téma cizí 
vojenské základny je zásadní 
věc, o které občané rozhodovat 
musí. Vyložte karty na stůl a 
nechte své voliče se rozhodnout, 
zda tu základny chtějí či ne! 

Lidé chtějí mír, bezpečí, spo-
lupráci mezi národy, státy a kul-
turami, odzbrojení a nikoliv svě-
tové četníky, cizí vojenské zá-
kladny, války, imperiální plány 
na dobytí světa a jejich probíha-
jící realizaci. 

Říkáme a s námi desítky 
tisíc podepsaných a stovky tisíc, 
miliony zatím nepodepsaných - 
nechceme být pěšákem na ame-
rické šachovnici. Americké zá-
kladny jsou hrozbou! Nechceme, 
aby si USA nad územím ČR vy-
řizovaly účty se svými mocen-
skými konkurenty. Americké pro-
tiraketové základny by byly hro-

mosvodem, který by přitahoval 
na naše území protiúdery a tero-
ristické útoky. Nechceme žádné 
cizí vojenské základny na území 
ČR! 

Základny mohou sloužit jako 
nositel útočných prostředků rea-
lizujících agresivní politiku USA. 
Spojeným státům jde o mocen-
skou kontrolu i v Evropě. Ne-
chceme platit svými životy za 
bezpečnost a zájmy vládnoucích 
skupin v USA. Nechceme, aby 
se protiraketové základny a je-
jich okolí staly fakticky výsost-
ným územím USA. Nechceme 
americké ostrůvky na území ČR, 
kde by neplatily zákony ČR, ale 
USA. Žádáme, aby vláda zasta-
vila jednání o protiraketové zá-
kladně USA! O základnách ne-
mohou rozhodovat politici, ale 
jen referendum všech občanů, 
jejichž drtivá většina (83%) vo-
jenskou základnu USA na na-
šem území odmítá! Nerozhoduj-
te o nás bez nás!!! " 

Petiční výbor KSM 

Kampaň KSM proti součásti 
ilegálního amerického protirake-
tového štítu (porušuje smlouvu 
SALT2 – 1972 – proti eskalaci 
závodů ve zbrojení), tj. realizaci 
obrany USA na našem území, 
pokračuje s nezmenšenou inten-
zitou. Znudění pravičáci píšící 
na internetové stránky KSM už 
hlásají, jak to, že prý tu bude 
„jen“ radar a od raket se možná 
ustoupilo, budeme vydávat za 
naše malé vítězství. Je to nao-
pak vítězství velké, na kterém je 
jasně patrné, co zmůže koordi-
novaná práce několika stovek 
aktivistů KSM, KSČM a dalších 
zapojených v iniciativě NE ZÁ-
KLADNÁM. Počet podpisů pod 

petici KSM přesáhl již 30 000. 
Brněnští komsomolci zahájili 

petiční stánky v půli června, spo-
lečně s KSM Praha 12, za vydat-
né vzájemné pomoci mládežníků 
z celé republiky. Speciálním bo-
nusem v těchto našich velkých, 
modrých „metropolích“ jsou mi-
mořádně vulgární výstupy anti-
komunistů, povětšinou jinak vel-
mi solidně vypadajících demo-
kratů ve středních letech. Po-
sledně to byl takový elegán v 
kostkovaném saku, který upro-
střed spousty lidí odpoledne v 
brněnském centru křičel, že ko-
munisty je potřeba věšet, tedy 
poté, co se mě zeptal, jsem-li 
mladý komunista a po mém při-

takání mi sdělili, že je potřeba 
mě zpráskat. Šíření nenávisti 
vůči skupině osob se v naší ze-
mi vykládá různě. To takový pan 
Horváth, spolubojovník na Pros-
tějovsku do Senátu kandidující-
ho Vladimíra Hučína, který mo-
deroval jeho tiskovku, kde nám 
nejdříve nechtěl udělit slovo (to 
nám na ní milostivě udělil pan 
Hučín). Za toto jeho jednání se 
nám omluvil na jednom ze sou-
dů (když žaloval Grebeníčka) 
známý veledemokrat Šinágl. A 
právě u petičního stánku v Pros-
tějově nám začal pan Horváth 
pomlouvat pana Šinágla, jaké 
jsou jeho akce příšerné. Je vi-
dět. že pánové mají skutečně 
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žádným překvapením, stejně 
jako úzké obchodní propojení 
zbrojařských firem. Komunistic-
ká strana Velké Británie na 
svém 49. kongresu v červnu 
2006 vyhlásila boj proti sociální 
politice britské vlády. Program 
Komunistické strany je založen 
na budování antimonopolní de-
mokratické aliance se všemi po-
krokovými silami vedenými orga-
nizovanou pracující třídou. 
Hugo Braun z Komunistické 
strany Německa upozornil na to, 
že v červnu 2007 se uskuteční 
summit G8 na univerzitě v Ros-
toku. Zdůraznil, že G8 zosobňu-
je víc než jen mezinárodní eko-
nomickou instituci, ale také poli-
tický řád kapitalismu. Je proto 
nezbytně nutné,aby komunistic-
ké strany a ostatní členové po-
krokových a občanských hnutí 
protestovali proti samozvané 
diktatuře politiky zemí G8 tak 
efektivně a viditelně jak je to jen 
možné. Dále vyzval jménem Ko-
munistické strany Německa k 
účasti na těchto demonstracích 
a konferencích v Rostoku, kde 
se uskuteční mezinárodní konfe-
rence, věnovaná výměně politic-
kých zkušeností a plánů. 

 Já ve svém vystoupení od-
soudila vojenskou okupací Iráku 
vojsky USA a Velké Británie, 
stejně jako izraelskou agresi 
vůči Libanonu, kde bylo zničeno 
přes 71 000 civilních objektů a 
zabito přes 4500 lidí.Pokud bude 
existovat agresivní vojenský 
pakt, který slouží jako prostře-
dek prosazování vojenských 
zájmů v Evropě a na Blízkém a 
Středním Východě, není možný 
světový mír. Dále jsem informo-
vala o probíhající kampani KSM 
a KSČM proti umístění americ-
kých raketových základen na 
území ČR, kdy se podařilo zís-
kat již přes 20 000 podpisů.  

F.M. Naess z Komunistické 
strany Norska odsoudil účast 
norských vojenských jednotek 
okupaci Iráku a Afgánistánu. 

Zdůraznil, že boj proti imperialis-
mu a jím způsobenými válečný-
mi konflikty je úzce spojen z bo-
jem proti Evropské unii, což se v 
Norsku projevilo již podvakrát 
odmítnutím členství v Evropské 
unii, hnutí Ne Evropské unii je 
zde jedno z nejsilnějších lido-
vých hnutí. V tomto hnutí se an-
gažuje také přes 85% členů 
NKP a její mládežnické organi-
zace. Podtrhl zejména vyhledá-
vání spolupráce s komunistický-
mi stranami Švédska a Dánska, 
stejně jako stále se rozšiřující se 
spolupráci s občanskými sdruže-
ními v Norsku. 

 M. Miguel (Komunistická 
strana Portugalska) v úvodu 
svého vystoupení zmínil nutnost 
sledování vývoje kolem procesu 
přijetí Evropské ústavy, neboť 
přes jasné Ne Francouzů a Ho-
lanďanů pokračují snahy o donu-
cení členských států k jednomy-
slnému přijetí tohoto dokumentu. 
Vlády evropských států, vedené 
sociálně demokratickými a pravi-
covými stranami podporují roz-
voj nadnárodních koncernů. Ra-
da Evropy usiluje o pokračování 
procesu ratifikace ústavy přede-
vším v zemích, kde je záruka 
toho, že bude přijata. Komunis-
tická strana Portugalska kritizuje 
pozici Spojených národů, jmeno-
vitě Radu bezpečnosti, která 
přes zločiny spáchané Izraelem 
v Libanonu, nepožaduje okamži-
té nastolení příměří a stažení 
izraelských jednotek. Současná 
vláda, tvořená sociálně-
demokratickými stranami nejen 
pokračuje v „reformách“ nastole-
ných předcházející pravicovou 
vládou, ale ještě je prohlubuje, 
což vede ke stagnaci hospodář-
ského růstu, nárůstu chudoby, 
privatizace energetiky a spojů 
atd.Avšak banky a velké podniky 
své zisky naopak výrazně navý-
šily, v roce 2005 téměř o 50% 
oproti roku 2004. Komunistická 
strana Portugalska chce svoji 
činnost rozvíjet a upevňovat 

zejména mezi pracujícími a od-
borovými hnutími. PCP tvoří jas-
nou alternativu pro vyřešení sou-
časné krize, způsobené vládní 
politikou. 

H.S. Hedin (Komunistická 
strana Dánska) zdůraznil nut-
nost mezinárodní spolupráce a 
pokračování v odporu proti sna-
ze i přijetí Evropské ústavy. Na 
konferenci KS Dánska, uskuteč-
něné v roce 2005 byla zdůrazně-
na především nutnost odporu 
proti neoliberální politice EU jako 
celku a imperialistickým válkám, 
vedenými Spojenými státy. Je 
nutné vytvořit alternativu k politi-
ce EU a stanovit způsob, jakým 
je možné docílit odklonu od této 
politiky – hospodářsky i politicky. 

H.Ch. Andersen 
(Komunistická strana v Dánsku) 
kritizoval účast více než 1200 
dánských vojáků na vojenských 
akcích po velením USA, stejně 
jako plánované investice do vo-
jenského letectva, které však 
nemá sloužit k obraně Dán-
ska,ale k použití ve válečných 
akcí značně od dánských hranic 
vzdálených. Na druhé straně 
dochází k omezování sociálních 
práv, nárůstu nezaměstnanosti, 
poklesu úrovně zdravotní péče, 
zhoršení pracovních podmínek 
atd. Bezvýhradná podpora politi-
ky USA dánskou vládou způso-
bila i to, že Dánsko bylo jednou 
ze čtyř zemí, které odmítli poža-
davek na okamžité uzavření pří-
měří ve válce proti Libanonu. 
Komunistické strany se musí 
vždy postavit jasně na odpor 
jakýmkoli válkám a imperialistic-
ké politice a novým investicím 
do válečného průmyslu.  

Celá konference se nesla v 
duchu národní solidarity a snahy 
o sjednocení mezinárodního 
pokrokového protiválečného 
hnutí.  

Veronika Sýkorová 
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Ve dnech 9. – 10. září se v 
Helsinkách uskutečnilo meziná-
rodní setkání zástupců levico-
vých stran a občanských sdruže-
ní, věnované tématu boje proti 
neoliberalismu a válce a výměně 
zkušeností s touto problemati-
kou v jednotlivých zemích. Celé 
konferenci předcházela demon-
strace proti mocenské agresi 
USA přímo v centru Helsinek, 
organizovaná mj. Komunistickou 
stranou Finska, které se zúčast-
nilo zhruba 2000 lidí. Následující 
den proběhl seminář, který byl 
velkým přínosem pro mezinárod-
ní spolupráci mezi levicovými 
stranami a protiválečnými hnutí-
mi, zvláště v době rostoucí agre-
se USA a jejich přisluhovačů.  

Jako první vystoupil H. Ma-
hadevan, členem Všeindického 
odborového kongresu a Světové 
federace odborových organiza-
cí.Globalizace, jak zdůraznil, 
znamená integraci kapitálu, 
technologie a informací, bez 
ohledu na hranice států, vedoucí 
k vytvoření jednotného globální-
ho trhu. Důležitou roli v tomto 
procesu hraje Světová banka, 
Mezinárodní měnový fond a 
Světová obchodní organizace. 
Dále uvedl, že WTO nutí své 
členské státy, aby svá pravidla 
pro např. dovoz zboží, podmínky 
kontroly a vědeckých patentů 
přizpůsobila zcela jejím poža-
davkům. Stále se prohlubují roz-
díly mezi tzv. průmyslovými státy 
a zeměmi třetího světa – fakta 
hovoří jasně – 85% světové po-
pulace žije v chudých zemích, 
podíl na mezinárodním obchodu 
je však pouze 25%. Přes 800 
milionů lidí trpí hlady a 325 milio-
nů dětí nechodí do školy. 33 000 
dětí zemře každý den na léčitel-
né choroby. Podle reportáže UN 
jedna polovina světové populace 
dostává mzdu menší než 2 dola-
ry na den. Dále zmínil problém 

diskuze a nedostatečné informo-
vanosti občanů EU v otázkách 
Evropské ústavy a některá fakta, 
která se týkala boje za sociální 
práva, především studentské 
stávky ve Francii, stávka pracují-
cích v USA, jižní Koreji atd. Na 
závěr zdůraznil několik požadav-
ků, jejichž dodržení by přineslo 
významný pokrok ve věci světo-
vého míru a obrany sociálních 
práv – plná zaměstnanost pro 
všechny, odstranění chudoby, 
respektování lidských práv, zá-
kaz privatizace takových odvět-
ví, jako je veřejná doprava, ener-
getika, telekomunikace, vzdělání 
a přírodní zdroje, minimalizace 
nákladů na zbrojení a společné 
světové mírové hnutí. 
Jako další vystoupil G. Toussas 
z Komunistické strany Řecka, 
člen Evropského Parlamen-
tu.Ten zmínil zejména plán USA 
a jeho přisluhovačů, vytvořit si 
vojenskou okupací Iráku a 
Afghánistánu podmínky pro roz-
šíření války do Sýrie a Iránu, aby 
převzaly kontrolu nad energetic-
kými zdroji v těchto zemích. Dá-
le odsoudil zločiny Izraele vůči 
Libanonu a zdůraznil nutnost 
sjednocení antiimperialistických 
sil a hnutí, pro vytvoření silného 
hnutí odporu proti těmto zvěr-
stvům. Pro rozvoj globalizace a 
kapitalismu je důležitá obchodní 
a administrativní koordinace jed-
notlivých členských států, při-
způsobení všeho normám EU a 
neustálé snahy o přijetí Evrop-
ské ústavy. Základní orientací a 
strategií hnutí pracujících je boj 
proti imperialismu a monopolům, 
za práva pracujících a mládeže. 
KKE se na tomto boji bude podí-
let všemi silami.  

T. Eisler z Rudozelené alian-
ce (Enhedslisten) z Dánska zmí-
nil rozhodující roli této organiza-
ce při organizování demonstra-
ce, která se konala 17. května v 

Kodani, které se zúčastnilo přes 
100.000 lidí, převážně ze stu-
dentských a odborových organi-
zací. Odpor proti dánské vládě a 
její politice se začal zvedat 
zejména po válce proti Iráku, 
kdy vláda podporovala a stále 
podporuje USA, což vyvrcholilo 
15. února demonstrací v ulicích. 
Protesty však budou pokračovat, 
neboť přes proklamace vlády je 
sociální situace stále horší. 
Avšak boj za občanská práva je 
internacionální. Omezování soci-
álních práv znamená zisky pro 
kapitál. 

Ch. Kraemer z organizace 
Mezinárodní lékaři pro prevenci 
atomové války (IPPNW) popsal 
stručně historii této organizace, 
která byla založena v roce 1980 
B.L. Harvardem. Zmínil součas-
ně probíhající kongres IPPNW s 
tématem „Válka nebo zdraví“. 
IPPNW zásadně odmítá další 
vývoj atomových zbraní, stejně 
tak jako chemických a biologic-
kých. IPPNW si je vědoma, že 
jaderná energie je alternativou k 
tepelné, avšak současně je roz-
voj tohoto typu energie zákla-
dem pro vojenský vývoj. IPPNW 
jako celek však nestojí proti neo-
liberalismu a globalizaci.  

G. Bottom z Komunistické 
strany Velké Británie zdůraznil 
roli EU v procesu globalizace, 
podporující rozvoj svých nadná-
rodních korporací a přes nega-
tivní ohlasy se neustále snaží o 
přijetí Evropské ústavy. Silné 
státy požadují svět bez hranic, 
kde kapitál, zboží a služby mo-
hou volně cirkulovat bez ochran-
ných tarifů a tím posílí svoji do-
minanci na trhu. . Zdůraznil také 
roli USA jako „světového četní-
ka“ budujícího si své všemocné 
impérium, jehož agresivní politi-
ka stála život již tisíce nevinných 
lidí. Podpora britské vlády není 
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vážně starosti, aby přesvědčily 
mladé komunisty, že právě oni 
jsou naši skuteční, zásadní ne-
přátelé. Nutno podotknout, že 
měl skutečný agitační úspěch. 
Po 20 minutách arogantního 
chování, se mu podařilo pře-
svědčit 2 mladé hochy, na které 
se přilepil, aby se nám ze 7 ar-
chů které jsme tento den posbí-
rali, přišli škrtnout 2 podpisy.  

I jinak chlapíci hýří vtipem. 
Šináglova omluva nám byla za 
neudělení slova a ne za to, že 
nám pan Horváth na chodbě 
před tiskovkou z které nás Šiná-
gl vyhodil („nějak slušně“, jak mu 
tehdy prohodil vrah Paumer z 
mašínovské bandy) na chodbě 
také sliboval, jak nás jednou po-
věsí (oni to věšení tak rádi) a ani 
za to, že na jednom ze soudů 
hrozil soudružce pěstí a křičel na 
ni: „Komunisty je potřeba vymý-
tit“, jak to bylo zachyceno v Jiho-
moravském večerníku České 
televize. Asi tak, jak kdybych 
někoho zastřelil jeho pistolí a 
pak mu poslal omluvný dopis, že 
jsem mu vypotřeboval náboje. 
Koneckonců, u Šinágla se to 
může stát, že na svých webo-
vých stránkách tvrdí, že 
„bouchačky jsme ještě nevytáhli, 
ale noví Mašínové přicházejí.“ 

Něco jiného je v „rudé“ Ost-
ravě, kde se dokonce mladí lidé 
„přiznají“ při podepisování archů, 
že volili KSČM. Vůbec mladých 
lidí je vždycky kolem stánku 
mnoho a Mladá Pravda, časopis 
KSM, je vždy rozebrána. Disku-
ze s lidmi, v tom je všechno... 
Když se lidé ptají, a právě třeba 
uprostřed antikomunistického 
výlevu, zda-li si Mladou Pravdu 
můžou vzít...Rovněž je výborné, 
že o většině akcí bylo předem 
informováno v Haló novinách, 
jako podrobně o petiční štafetě 
po středních a jižních Čechách, 
organizované KSM. Členka šta-
fety Veronika Sýkorová o svých 
dojmech stručně připojila: 

„Situace v různých okresech 
zmíněného regionu byla odlišná. 
V Berouně a Příbrami jsme se 
téměř nesetkali s nezájmem o 
petiční akci a informační materi-
ály jak ze strany občanů, tak ze 
strany okresních výborů KSČM. 
Předem připravené články infor-
mující o nebezpečí umístění 
amerických raketových zákla-
den, stejně jako pohlednice a 
samolepky byly rozebrány ve 
velmi krátké době, čemuž také 
odpovídal počet získaných pod-
pisů. Na akci nás přišli podpořit i 
zástupci strany obou měst. V 
Českých Budějovicích se až na 
výjimky naopak zdálo, že místní 
obyvatelé hrozba umístění rake-
tové základny nijak netrápí, pří-
padně její umístění nedaleko 
nich vřele podporují. Došlo sa-
mozřejmě i na milé antikomunis-
tické výlevy. Četnost těchto pra-
vicových postojů nás velmi pře-
kvapila.  

V turisty přeplněném České 
Krumlově se naše petice těšila 
zájmu především mimo centrum, 
kde téměř každý z kolemjdou-
cích připojil svůj podpis. V men-
ších vesnicích v okolí byl zájem 
hlavně o informace k celé pro-
blematice. Starobylé Prachatice 
a majestátní Písek znamenaly 
cíl štafety. Díky značnému 
zájmu občanů se podařilo v prů-
běhu petiční šňůry nabírat přes 
1000 podpisů.“ 

Souběžně se šňůrou po Če-
chách probíhaly petice v Brně na 
ulici České ústící na Joštovu, jak 
se v Brně říká, U medvídka. Při-
cházeli tam nejenom lidé infor-
movaní Haló novinami, ale hlav-
ně mladí lidé se slovy: „Vy jste z 
KSM? A máte Mladou Pravdu?“ 
Ty jsou fuč, ať jich člověk na-
množí, kolik chce. Mládežníků, 
kteří nejenom že se starají o 
věci veřejné, ale dokonce (nedej 
bože) s námi sympatizují, je 
mnohem více, než by se nám na 
první pohled do našich němec-

kých, česky psaných deníků 
mohlo zdát. Také materiály 
KSČM, jediné v Parlamentu proti 
cizím základnám vystupující 
strany (je otázka, čí zájmy hájí 
strany ostatní), na náš stánek 
rozhodně patří. Nikomu nejsou 
cpány do ruky a část stolu vy-
hrazená petici je viditelně ozna-
čená piketou ukazující (ultra)
pravou tvář Bushovské zahranič-
ní politiky.  

Čelní kandidáti KSČM jsou 
také jedinými politiky, kteří jdou 
mezi lidi podpořit širokou platfor-
mu NE ZÁKLADNÁM (je široká 
asi 83% populace). Akcí se ak-
tivně účastnili předsedové okres-
ních výborů (kteří jinak velmi 
obětavě mnohdy objíždí členy 
strany v jednotlivých okresech), 
poslanci Václav Exner ( mírový 
pochod na Sněžku), v Ostravě i 
Katka Konečná, v Brně pak za-
stupitelé, kandidáti KSČM za 
Brno – střed či na poslední velmi 
úspěšné brněnský kandidát do 
Senátu Dan Borecký. Doufáme, 
že i v Senátu usedne víc lidí, 
odmítajících nejen uskutečňova-
nou obranu impéria na našem 
území, ale i těch, kteří odmítají 
tzv. „reformování“ (seškrtání) 
sociálních práv, aby bylo co sy-
pat do lačných úst korporací po 
prohraných arbitrážích. 
Zvláštní poděkování od nás patří 
jistě ještě dvěma lidem – Mirkovi 
Grebeníčkovi za to, že jsme na 
našich materiálech použili mimo 
stanoviska KSM, vyjádřeného v 
článku místopředsedy Radima 
Gondy, i jeho pregnantní popsá-
ní kroků, které dělaly současné i 
minulé popřevratové vlády pro 
omezení suverenity naší republi-
ky. A pak také Vojtovi Filipovi za 
to, že si vzal tento boj pod svá 
rockerská křídla, i když si doká-
žeme představit, kolik asi staros-
tí musí mít předseda strany, té 
naší v této době obzvlášť. 

David Pazdera 
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Otevřený dopis občanského 
sdružení Vojáci proti válce 
hejtmanům krajů, primátorům a 
starostům měst a obcí v jejichž 
působnosti má být vybudována 
protiraketová základna armády 
USA:  
 

Vážený pane hejtmane, pri-
mátore, starosto.  

Současně s převzetím svého 
úřadu jste také mimo jiné pře-
vzal odpovědnost za zajištění 
bezpečnosti svých spoluobčanů, 
za ochranu jejich životů, zdraví a 
majetku před nebezpečím všeho 
druhu. Je to odpovědná, rozhod-
ně ne jednoduchá a lehká práce. 
Zvláště v otázce, se kterou se 
na Vás v tomto dopise obracíme 
jménem občanského sdružení 
„Vojáci proti válce“. 

 Jedná se o požadavek USA 
vybudovat na území ČR jeden z 
páteřních systémů protiraketové 
obrany USA, včetně radarové a 
raketové základny k sestřelení 
již letících raket a raketové zá-
kladny protivzdušné ochrany 
tohoto systému. Vojenské zá-
kladny tohoto typu mají být po-
stupně rozmisťovány v různých 
částech světa vždy na území 
jiných států mimo území USA.  

Na základě našich odbor-
ných znalostí a dlouholetých 
zkušeností jsme rozhodně proti 
budování jakýchkoliv základen 
cizích ozbrojených sil na území 
České republiky. Převážnou 
částí sdělovacích prostředků a 
některými nezodpovědnými poli-
tiky je tato otázka prezentována 
takto: 

• tento požadavek a problém 
vznikl teprve nyní jakoby „z 
čistého nebe“;  

• takto vybudovaný protirake-
tový „deštník“ by chránil i 
území ČR a její občany;  
- vybudování tohoto 
„deštníku“ je i v souladu se 

závazky ČR k NATO a EU;  

• budování a existence této 
základny armády USA na 
území ČR by přinesla i něko-
lik tisíc pracovních příležitos-
tí pro občany ČR.  
Není to pravda.  
Vy i Vaši spoluobčané jste 

nadále klamáni nezodpovědnými 
politiky a „objektivními“ sdělova-
cími prostředky..  

• Zámysl USA vybudovat v 
Evropě (v ČR nebo v Polsku 
svou protiraketovou základ-
nu byl Velkou Británií zveřej-
něn a předložen k veřejné 
diskuzi již před 3 roky. Tento 
materiál měli zodpovědní 
politici k dispozici. Jeho exis-
tence byla před Parlamen-
tem ČR, před Vámi a před 
občany ČR, kterých se to 
bezprostředně dotýká z hle-
diska ochrany jejich zdraví, 
životů a majetku, tajena.  

• Žádný ze závazků vůči NA-
TO a EU nestanoví pro ČR 
povinnost zřizovat, respekti-
ve souhlasit s budováním 
vojenské základny USA to-
hoto typu na svém území. 
Pokud jde o EU je ČR vázá-
na smlouvami, v nichž je 
zakotven závazek členských 
států Unie vymezovat a pro-
vádět společnou zahraniční 
a bezpečnostní politiku. Se-
parátní jednání vlády ČR 
nebo Polska o této zásadní 
otázce bez konzultace jejich 
stanoviska v rámci EU zřej-
mě není v souladu s tímto 
závazkem.  

• Tento protiraketový „deštník“ 
by nechránil ani území ČR, 
ani její obyvatele. Pro úpl-
nost uvádíme prognózy vo-
jenských expertů EU, že ČR 
ani EU nemá v současné 
době vojenského nepřítele. 
Její vojenské napadení těmi-

to zbraňovými systémy je 
nepravděpodobné.  
Možná by budování této zá-
kladny dočasně přineslo ně-
kolik desítek nebo stovek 
pracovních příležitostí pro 
české občany. Po dokončení 
by byla základna, vzhledem 
ke svému charakteru obsa-
zena pouze a výhradně pří-
slušníky armády USA.  

• Nemáme sebemenší pochy-
by o tom, že tyto dočasné 
pracovní příležitosti by zda-
leka nevyvážily dlouhodobá 
a časově nijak nevymezená 
rizika, jež by existence této 
základny představovala pro 
ČR a její občany, samozřej-
mě zdaleka ne jenom pro 
občany vytypovaných lokalit.  

• O odpálení raket ze základ-
ny na českém území by roz-
hodovaly výlučně USA, bez 
souhlasu vlády ČR, orgánů 
NATO nebo EU. ČR by ne-
měla ani právo kontrolovat, 
zda jsou na základně skuteč-
ně umístěny antirakety. To je 
mimořádně důležité, protože 
sila pro antirakety lze velmi 
snadno upravit pro odpalo-
vání balistických raket na 
pozemní cíle.  

• V případě válečného konflik-
tu by se tato základna nevy-
hnutelně stala jedním z prv-
ních cílů jaderného útoku 

VOJÁCI PROTI VÁLCE 

Z DOMOVA    15 

Nedávno zveřejnilo minister-
stvo práce a sociálních věcí vý-
sledky bezmála ročního průzku-
mu sociologů, který zachycuje 
místa na území České republiky, 
kde žijí v otřesných, pro člověka 
nedůstojných, podmínkách sku-
piny sociálně vyloučených lidí – 
tedy těch, kteří mají dlouhodobě 
prakticky znemožněný přístup 
k příležitostem, které umožňují 
jejich integraci do sociálních, 
ekonomických a politických akti-
vit většinové společnosti. Spo-
lečnost GAC, která zpracovala 
výstupní analýzu rozsáhlého 
průzkumu, vypracovala interak-
tivní mapu lokalit, ve kterých 
vznikla – převážně v posledních 
deseti letech – chudinská ghetta. 

"Před dvěma lety jsem měl 
možnost navštívit východní Slo-
vensko a vidět zde nuzné pod-
mínky, ve kterých žijí místní Ro-
mové. Romské osady na mne 
udělaly hluboký dojem a vryly se 
mi do paměti. Jejich obraz se mi 
nyní živě vybavil při čtení čers-
tvé zprávy týkající se českých 
ghett, kterou vydalo ministerstvo 
práce a sociálních věcí.  

V chudobě žijí na Slovensku 
lidé na více jak 1 500 místech. 
Bydlí v chatrčích daleko od obcí, 
bez základní infrastruktury, čas-
to trpí hladem. Já osobně jsem 

měl možnost navštívit jednu z 
těchto osad u Modravy nad Bod-
vou. Leží uprostřed polí a dostali 
jsme se k ní po bahnité cestě. 
Pohled, který se zde naskytl, mi 
mírně řečeno vyrazil dech, jako 
kdybych nebyl ve 21. století 
uprostřed Evropy, ale v jihoame-
rických slumech.  

Celá osada byla pokryta za-
páchajícím bahnem, které bylo 
směsí výkalů a všelijakých od-
padků, například kostí z prase-
čích nohou. I když bylo velmi 
chladno, rtuť teploměru klesla 
těsně nad bod mrazu, pobíhaly 
tímto bahnem kolem nás polona-

hé děti. Tristní pohled byl i na 
sotva čtrnácti-patnáctileté těhot-
né dívky.  

Osada se skládala z 25 – 30 
chatrčí ze dřeva několika vybi-
tých panelových domů, které 
měly místo vstupních dveří jen 
velké, nekryté díry, chyběla zde 
okna, světla, zábradlí apod. 
Chatrče byly vybaveny velmi 
prostě, měly dřevěné nebo hlině-
né podlahy, postel a jednoduchá 
kamna, elektřina byla do někte-
rých chatrčí vedena načerno 
neodborným připojením přímo 
ze sloupů elektrického vedení. 
To, že do osady nevedla kanali-
zace a vodovod, netřeba snad 
ani dodávat. Aby nebylo pochyb, 
že jde doopravdy o státem uzna-
ná obydlí, byla na těchto 
„barabiznách“ umístěna čísla 
popisná.  

Nyní již vím, že odvrácená 
tvář východního Slovenska se 
stává i českou realitou. Doufám 
jen, že „naše“ česká ghetta, i 
když jich je už více než tři sta a 
žije v nich kolem osmdesáti tisíc 
lidí, ještě těchto rozměrů nedo-
sáhla, a nikdy nedosáhnou." 

Ludvík Šulda 

ODVRÁCENÁ TVÁŘ ČESKÉ REPUBLIKY 
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Nejen politikou živ je člověk 
a o KSM a jejich aktivitách to 
platí dvojnásobně. I když jednot-
livé kluby pracují s dětmi a mlá-
deží po celý rok, hlavní činností 
se stává tato náplň o prázdni-
nách. Již potřetí letos uspořáda-
la ÚR KSM ve spolupráci s OV 
KSČM Praha – východ letní dět-
ský tábor, který se tentokrát 
uskutečnil uprostřed překrás-
ných brdských lesů nedaleko 
Rožmitálu pod Třemšínem. Ve-
doucími a praktikanty byli členo-
vé a sympatizanti KSM, funkci 
hlavní vedoucí pak vykonávala 
středočeská krajská zastupitelka 
Zdenka Hajleková. 

Děti byly ubytovány po dvou 
až třech dle věku a oddílů v pří-
jemných a celkem útulných chat-
kách. Celých čtrnáct dní bylo 
protkáno různými soutěžemi, 
hrami, koupáním, návštěvami 
kulturních a přírodních památek, 
ale samozřejmě i tradičními tá-
boráky, diskotékou, noční 
„bojovkou“ apod. Děti se naučily 
vázat uzly, poznávat květiny a 

stromy, připravovat táborák, vařit 
v přírodě a některé se díky bo-
dování pořádku naučily po sobě 
i uklízet. I počasí nám všem přá-
lo, jen občas se vyskytly dešťo-
vé přeháňky, které znemožnily 
dětmi tolik očekávané přenoco-
vání pod širákem. 

Nejvíce na děti zapůsobila 
patrně noční „bojovka“ a den 
naruby. Při dni naruby si vedoucí 
prohodili s dětmi role a tak se 
děti staly na dvě hodiny vedoucí-
mi a vedoucí dětmi. Vedoucí tak 
měli možnost dětem „oplatit“ 
jejich zlobení a neposlušnost za 
celý průběh tábora, je však třeba 
říct, že jako pro děti tak i vedou-
cí to byla jedna velká zábava. 
Noční bojovka pak byla napína-
vá jak pro děti, tak i pro vedoucí, 
kteří se převlékli za různá straši-
dla. Noční klid uprostřed brd-
ských lesů a v nich žijící zvěř 
(divoká prasata, „vysoká“,..) do-
dávali celé noční hře ještě tajůpl-
nější nádech… Je však třeba 
podotknout, že všechny děti se 
vrátily do tábora bez jakékoli 

vážnější újmy a velmi nadšeny.  
V jednom z parných podve-

čerů přijeli ukázat své umění 
také dobrovolní hasiči z již zmí-
něného Rožmitálu pod Třemší-
nem. Po zajímavém výkladu pak 
dětem v praxi ukázali používání 
hasičských zařízení. Děti měly 
možnost si vyzkoušet, jak se 
hasí nejen hadicí, ale i přímo z 
hasičských stříkaček umístěných 
na vozech, a někteří pořádnými 
proudy zkropily jak své vrstevní-
ky, tak i některé vedoucí. 

Dalo by se o této akci psát i 
hovořit dlouho. Pokud někdo má 
zájem může se podívat na 
webové stránky hute.unas.cz, 
kde je celý průběh tábora 
podrobně zaznamenán a je zde i 
plno věcí z tvorby samotných 
dětí. Zkrátka, jak závěrečné lou-
čení ukázalo - dětem se tento 
tábor líbil a společně s vedoucí-
mi se již těší na příští rok na je-
ho další pokračování. 

Ludvík Šulda 

DĚTSKÝ TÁBOR 

V Ostravě na slavnosti Naší 
pravdy a v Praze na slavnosti 
Halo novin se setkali mladí i sta-
ří, aby společně vyzdvihli úlohu 
levicového tisku v současné me-
diální antikomunistické blokádě. 
KSM měl na obou akcích infor-
mační stánky s peticí proti ame-
rickým základnám. V Ostravě 
zástupkyně KSM Veronika Sýko-
rová zmínila, že jsme nejen čte-
náři, ale i přispěvatelé novin, v 
Praze zase Ludvík Šulda sezná-
mil přítomné s aktuálním stavem 
petiční akce. 

Odhodlání se dále stavět 
proti americkým základnám, lžím 
o nedostatcích současného dů-
chodového systému, nebezpečí 

z "velké" koalice vyjádřili i zá-
stupci KSČM - v Praze Vojtěch 
Filip, v Ostravě Karel Klimša. 

KSM NA SLAVNOSTECH LEVICOVÉHO TISKU 
V PRAZE A OSTRAVĚ 
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nespecifikovaného nepřítele.  

• Samotné antirakety budou 
převážně vybaveny jaderný-
mi hlavicemi, stejně jako ra-
kety nespecifikovaného ne-
přítele. Střet těchto dvou 
raket může mít nedozírné 
následky zejména pro civilní 
obyvatelstvo států, na jejichž 
území by trosky raket do-
padly. Samotní aktéři konflik-
tu by však byli v bezpečných 
krytech.  

• Podstatně by se zvýšilo ne-
bezpečí úderu nespecifiko-
vaných „teroristických sku-
pin“ údajně ohrožujících bez-
pečnost USA proti této zá-
kladně, případně jiným ob-
jektům na území ČR. Zcela 
nepodložený je předpoklad, 
že takový úder by byl zamě-
řen jen proti objektům USA. 
Vzhledem k lokajské politice 
české vlády vůči požadav-
kům USA by útok mohl být 
zaměřen proti nejrůznějším 
citlivým objektům na území 
ČR, jejichž přiměřenou 
ochranu – na rozdíl od něko-
lika objektů USA – není mož-
no spolehlivě zabezpečit.  
Existence této základny by 
vyvolala na území ČR zvýše-

nou aktivitu zpravodajských 
služeb nejen USA, ale i dal-
ších států, především těch 
jež by se existencí základny 
cítily ohroženy. Vznikalo by 
tedy reálné nebezpečí vtaže-
ní občanů ČR do činnosti 
zpravodajských služeb vel-
kých a silných států  

• Celé území základny včetně 
ochranných pásem (a nejed-
ná se o malá území) by pod-
léhalo jurisdikci USA, nikoliv 
ČR. Ze zkušeností z jiných 
zemí, kde jsou umístěny zá-
kladny USA je třeba předpo-
kládat, že z jurisdikce orgánů 
ČR by byly vyňaty i trestné 

činy, jichž by se příslušníci 
armády USA dopustili na 
českém území mimo prostor 
základny.  

 
Vážený pane hejtmane, pri-

mátore, starosto.  
Nenechte se dále klamat ani 

Vy ani Vaši spoluobčané, kterým 
máte zabezpečit ochranu jejich 
zdraví, životů a majetku povrch-
ními polopravdami nebo zcela 
nepravdivými informacemi těch, 
kdo z jakýchkoliv pohnutek zří-
zení základny USA v ČR prosa-
zují. Požadujte nezkreslené ob-
jektivní informace. Zvažujte i 
názory a argumenty odpůrců 
jejího budování. Zeptejte se 
svých spoluobčanů na jejich ná-
zor. O takto závažné otázce mo-
hou rozhodnout pouze samotní 
občané v referendu, které však 
již nyní někteří politici označují 
za zbytečné. Záleží na Vás, zda 
zajistíte pro sebe a své spoluob-
čany maximum objektivních in-
formací. Vyzýváme Vás proto, 
abyste s tímto otevřeným dopi-
sem seznámil členy zastupitel-
stva a všechny spoluobčany. 
Jsme ochotni s Vámi dále v 
těchto otázkách komunikovat.  

Občanské sdružení Vojáci proti 
válce  

gen. v.v. Oskar Marek v.r., plk. 
v.v. Jiří Bureš v. r. , plk. v.v. Bla-

hoslav Zahradníček v. r  
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Pro týdeník Respekt a jeho 
novináře je novinářská etika a 
nestrannost neznámým pojmem; 
jeho redaktoři se oblekli do hávu 
nestoudného a agresivního anti-
komunismu a na tom zakládají 
celičké své „novinářské umění“. 
Mistrem v tomto oboru je přede-
vším Jan Kovalík. 

Tento rádoby novinář 
„zazářil“ již svým antikomunistic-
kým – novinářské eti-
ce  vzdáleným - článkem o Mar-
tě Semelové, předsedkyni Praž-
ské rady KSČM, a jejích politic-
kých postojích, který jí způsobil 
mnoho zbytečných problémů jak 
v jejím zaměstnání, tak i osob-
ním životě. 

Nyní se terčem jeho nesty-
datých „choutek“ stal předseda 
Humanistické strany Jan Tamáš. 
Dle Kovaříka se „zpronevěřil“ 
svým dobročinným aktivitám – 
adopcím „na dálku“ organizova-
ným pod hlavičkou Humanistic-
kého hnutí - tím, že se vrhnul do 
politického života. Jak je možné, 
že až do této chvíle si tohoto 

„spojení“ novináři nevšímali? 
Vždyť Tamáš se v Humanistické 
straně angažuje již od roku 
1997. Nyní má však Tamáš vel-
mi závažný „škraloup“! Jeho 
strana, ale také samo Humanis-
tické hnutí se angažují 
v občanské iniciativě „Ne základ-
nám“, která odmítá umístění 
americké protiraketové základny 
USA i případného radaru na 
území ČR, a v této iniciativě, 
světe div se, spolupracuje i 
s Komunistickým svazem mláde-
že. A to je pro pravicové noviná-
ře, kterých je, bohužel, 
v českých médiích většina, ne-
přijatelné. 

Kovalík ve svém článku 

(Respekt  36/2006) nestydatě 
obviňuje Komunistický svaz mlá-
deže, že je „humanisty“ financo-
ván z příspěvků adoptivních 
„rodičů“, kteří každoročně přispí-
vají na „své“ děti! Ve svém štva-
vém článku se dopouští Kovalík 
vytváření hanebných hypotéz, 
podsouvání polopravd a lží. Ko-
munistický svaz mládeže je sa-
mostatná organizace a není 
v žádném případě financován 
z takovýchto zdrojů! Jeho spolu-
práce s iniciativou „Ne základ-
nám“ se nezakládá na zištných 
důvodech, ale na názorové sho-
dě. Úplně stranou ponechává 
Kovalík fakt, že pro příspěvky na 
adoptované děti existuje speciál-
ní účet a že projekty takového 
typu jsou pod drobnohledem 
kontrolních orgánů státu. Nena-
máhá se ani se zjišťováním dal-
ších skutečností, jeho cílem je 
pošpinit, to mu stačí.  

Další důkaz jeho pohnutek 
nalezneme v článku o kousek 
níž, kde Kovalík tvrdí, že Komu-
nistický svaz mládeže (jím pře-
jmenovaný na „místní bolševi-
ky“) oficiálně proklamuje výzvy 
k leninskému teroru a násilnému 
převzetí moci. Tato, ani podobná 
proklamace se v žádném materi-
álu KSM nevyskytuje. Pokud by 
si je Kovalík skutečně přečetl, 
nemohl by s čistým svědomím 
nic obdobného napsat.  

To on ale nepotřebuje, jeho 
víra je jediná – antikomunis-
mus!   

Ludvik Šulda 

PAN KOVALÍK OP ĚT KUJE VEDLE 
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Kampaň proti umístění ame-
rické protiraketové (nebo jakéko-
li jiné) základny na území České 
republiky běží na plný plyn. Pod 
petice, které proti ní protestu-
jí,  se podepsalo během tří měsí-
ců téměř 40 000 lidí, po celé ČR 
se konají besedy a protestní mí-
tinky. Úsilí aktivistů nepolevuje. 
Stejně tak neusínají ani ti, kteří o 
základnu stojí za každou cenu. 

Většina občanů ČR si dobře 
uvědomuje, co by umístění zá-
kladen na našem území zname-
nalo. Šlo by možná o ochranu 
Spojených států, ale především 
by se jednalo o ohrožení nás, 
občanů České republiky. Česká 
republika by se stala strategic-
kým spojencem USA a úhlavním 
nepřítelem jeho skutečných i 
potencionálních nepřátel. Dema-
gogické výmysly o tom, že tento 
„protiraketový“ deštník má USA 
chránit před „zlými“ Íránem a 
KLDR, jsou rozumným občanům 
k smíchu. Pomineme-li fakt, že 
Írán ani KLDR v tuto chvíli tyto 
úmysly rozhodně nemají a ani 
nedisponují raketami, které by 
mohly zasáhnout území Spoje-
ných států, je podstatná i ta sku-

tečnost, že pokud bude chtít KL-
DR odpálit rakety na USA, je pro 
ni mnohem výhodnější a kratší 
vypálit je směrem na východ a 
ne na západ přes více než půl 
zeměkoule. Logičtější se jeví ta 
skutečnost, že umístěním své 
základny na našem území se 
USA snaží vytvořit předsunutou 
základnu pro strategické útočná 
zbraně v budoucím konfliktu s 
Ruskem a Čínou s výhodou pře-
kvapivého úderu. Protiraketová 
základna může v tomto případě 
zeslabit odvetný úder na USA 
poté, co by napadly Rusko a 
Čínu. 

Toto téma je však na mno-
hem širší diskusi a té se mo-
mentálně věnovat nechci. Na 
této ukázce jen chci demonstro-
vat malost, krátkozrakost či ideo-
logickou zaslepenost těch, kteří 
umístění základny na našem 
území obhajují. Jejich iniciativa 
„Pro základnu“ vznikla jako reak-
ce na iniciativy a petice proti zá-
kladnám. Na svých interneto-
vých stránkách se hned na 
úvodní stránce chlubí, že pod 
jejich petici se ke dni 16. 8. 2006 
podepsalo 2547 občanů. Kromě 

papírové petice mají i její elek-
tronickou verzi, která je však 
právně neplatná, a jak se ukazu-
je, jistě po právu! Tito mladí pra-
vičáci se nepoučili z chyb a ze-
směšnění elektronické petice 
zrusmekomunisty.cz, na které se 
objevovaly jména představitelů 
KSČM, ale i pohádkových posta-
viček. A tak se i na jejich petici 
můžeme setkat se jmény lidí, 
kteří by ji v životě nepodepsali! 
Mohl jsem se o tom přesvědčit i 
já sám při náhodném brouzdání 
po internetu, kdy jsem s úděsem 
zjistil, že se mé jméno i s dalšími 
podrobnostmi o mé osobě na 
jejich petici nachází, a to i přes-
to, že bezpečně vím, že jsem ji 
nepodepsal, neboť 
s rozmístěním jakékoli základny 
na našem území zásadně ne-
souhlasím a z toho důvodu se 
také angažuji na úplně opačné 
straně „barikády“ v hnutí proti 
základnám. Stejně tak bylo v 
petici možné nalézt jména býva-
lých předsedů Komunistického 
svazu mládeže Zdeňka Štefka a 
Josefa Gottwalda. 

Jak je vidět základny tu chce 
jen málo lidí, a tak si její zastánci 
musejí vypomáhat všemi možný-
mi prostředky a falzy. 

Ludvík šulda 

STEJNĚ LŽIVÁ JAKO CELÁ KAMPA Ň 


