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Proti základně USA

• Denně veřejné petiční stánky.
• Materiály (petice, letáky, plakáty) můžete
stáhnout na www.ksm.cz
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O odkazu VŘSR a socialismu
ve 21. století
V sobotu 27. října 2007 se v prostorách budovy UV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1
uskuteční XXIII. pražská teoreticko-politická
konference, věnovaná 90. výročí Velké říjnové
socialistické revoluce a více než rozporuplnému dokumentu „Model socialismu“, diskutovaného v KSČM. Spolupořadatelem je Komunistický svaz mládeže.

K účasti na připravovaných akcích
se můžete přihlásit na e-mailu:
ksm@ksm.cz, telefonních číslech:
721985447, 602151711, nebo na
centrální
adrese: Komunistický
svaz mládeže, Politických vězňů 9,
11121 Praha, kde získáte i bližší
informace!

Den s Che Guevarou
8. října 2007 se uskuteční Den s Che Guevarou od 10 do 17h v prostorách budovy UV
KSČM., Politických vězňů 9, Praha 1.
• Informační kulatý stůl:

• Kubánská emigrace a disidenti
• Politickoekonomická blokáda Kuby
• Boj za osvobození 5 z Miami

• Výstavka o Che
• Společenské setkání

Nová publikace KSM
Při příležitosti blížícího se 90. výročí Velké říjnové socialistické revoluce vydává KSM brožurku, která tuto historicky významnou událost
připomíná. Dočtete se o historickém pozadí
VŘSR, co jí předcházelo i jak probíhala. Nechybí samozřejmě ani kapitoly o mezinárodních souvislostech. Přestože podkladem byly
knihy vydané již dávno, neztrácí dílko nic ani
faktograficky, ani svou atmosférou.
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představovaly jako
agentku
mnoha tajných služeb. Podporována byla Ulissem Estradou Tamařiným učitelem a snoubencem během jejího působení na
Kubě. Ve své v tomto roce vydané knize se vypořádává nesčetnými "pohádkami" o své dceři.
Dne 19. září 1998 byly v
Bolívii vypátrány kubánskou
skupinou vědců ostatky Tamary
Bunke. Na přání matky dnes
Tania odpočívá v Santa Claře na
Kubě, socialistickém Karibském
ostrově: v její třetí vlasti po Arně
osvobozenecké
armády Odolávala a vystupovala vůči gentině a DDR.
(ELN). Když je po dvou letech všem pomluvám, které její dceru
Gerdy Kruss, Junge Welt
odhalena, zůstanou jí dvě možnosti: zanechání činnosti a návrat, nebo účast na ozbrojeném
povstání. Tania si nakonec zvolí
druhou cestu.
Avšak víra Che Guevary v
silnou guerillu na území Bolívie
se nenaplní. Rolníci z hor s
internacionálními bojovníky sice
sympatizují, zůstávají ale nečinní. Když se ukáže ztroskotání
revolučního experimentu v pravém světle, dojde k dezercím a
zradě. Na konci stojí zničení
guerilly.
V DDR se padlá partyzánka
stala rychle legendou. Byly po ní
pojmenovány školy, dětské školky, dělnické kolektivy a základní
organizace FDJ. I když byly po r.
1989 školy přejmenovány, dětské školky zavřeny a kolektivy
rozpuštěny, nebylo jméno Tamary Bunke z vědomí lidí do
dneška vymazáno. I na Kubě je
Taniino jméno vysoce vážené.
Rovněž tak i v Bolívii - ačkoliv
tam Che se svým bojem ztroskotal. Boj guerilly tam konečně
nalezl své pozdní pokračování v
protestním hnutí, díky němuž se
koncem 2005 dostal k vládě
socialista Evo Morales.
Po roce 1989 vedla Tamařina matka Nadja Bunke dlouhý
boj o znovunavrácení dobrého
jména její zavražděné dceři.
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jejichž pomocí je stavěna hráz
třídnímu boji? Jaké organizační
formy musí dělnická třída vyvinout, aby mohla vystupovat proti
internacionalizaci kapitálu? Takové množství otázek - a dosud
tak málo odpovědí.
Ty odpovědi nebudou určitě
nalezeny v příležitostných taktikách, jež jsou vnucovány každodenní politikou. Naopak vyžadují
teoretickou koncepci, schopnou
nabídnout nikoli jen popis a
přizpůsobování se každodenním
povrchnostem, nýbrž jejich hlubší kategoriální zpracování.
5.Garroni má bezesporu
pravdu,
když
zdůrazňuje
"ústřední postavení faktu uvědomění v koncepci dějin". Vzhledem k nepřesnosti a nepřehlednosti empirických dat, s jejichž
roztříštěným množstvím se potkáváme; vzhledem k neprůhlednosti určujících struktur, v jejímž
důsledku se sociální procesy

jeví téměř jako osudově dané;
vzhledem k úhybným manévrům
a klamavým funkcím kulturního
průmyslu - je role uvědomění
pro revoluční hnutí větší než
kdykoli dříve. Uvědomění znamená "usilovat o pojetí", snažící
se postihnout složité zprostředkování pod povrchem bezprostředního zdání. To je důležité
pro třídní hledisko, z něhož se
má boj vést. Do toho je také
třeba zahrnout překonání povrchní zkušenosti a omezených
subjektivních zájmů - z hlediska
všeobecnosti, která je schopna
věci zachytit a vyjádřit v pojmech.
Bez dialektické algebry revoluce bezprostřednost zchudne a
promění se v neutralizující pluralismus subjektivních názorů a
jednání. Na druhé straně by
však algebra revoluce bez aritnemity oněch bezprostředností
zůstala bezpodstatným schema-

tismem.
Královská cesta dialektiky se
pohybuje ve dvou směrech:
individualizující "protagonismus
lidských subjektů" má být překonán pojmovou univerzálností, a
tedy zrušen a současně i uchován (aufgehoben) uvnitř třídního.
Nesmí se ale zapomenout,
že všeobecná platnost pojmu se
uskutečňuje v jednotlivosti existence lidí. "Cesta nahoru a dolů
je táž " (říká Herakleitos). Ale
člověk ji musí projít v obou směrech, nahoru i dolů, aby se dosáhlo dialektičnosti pravdy, jednoty teorie a praxe.
Prof.Dr. Hans Heinz Holz
(Příspěvek do diskuse FAX)

TANIA LA GUERILLERA
Před 40 lety zdolala Tamara
Bunke, přezdívaná "Tania la
Guerillera", s osmi dalšími partyzány Rio Grande nedaleko osady Vado de Puerto Mauricio
ležící v Bolívii. Tvoří zadní voj
guerilly Ernesta Che Guevary.
Jsou vyčerpaní z mnohadenního
usilovného pochodu, pronásledováni vrtulníky dobře ozbrojené
bolivijské armády. Nemají absolutně nic k jídlu. Většina z nich je
bosá nebo nosí jen „boty, které
drží pohromadě pouze díky
provázkům a záplatám" jak později informovaly kubánský deník
Granma. Při zdolávání řeky se
dostávají do léčky. Zrazeni jedním sedlákem, umírají všichni
společně v krupobití střel. Taniina mrtvola je unášena proudem

řeky a může být vyproštěna
teprve o několik dní později.
Revolucionář Guevara je šest
týdnů nato uvězněn a v bolivijské La Higuera a 9.října 1967 na
rozkaz CIA popraven.
Tamara Haydée Bunke Bíder se narodila 19. listopadu
1937 jako dcera německých
komunistických emigrantů v
Argentině. Od roku 1952 do
1960 žila v Německé demokratické republice (DDR), kde byla
aktivní členkou Svobodné německé mládeže (FDJ). Poté, co
se jako tlumočnice seznámí s
Ernestem Guevarou, odchází
na Kubu. Dobrovolně se nechává vycvičit pro revoluční parti- tajné sítě na podporu Che Guezánskou činnost. V Bolívii je varou vytvořené guerilly Národpozději pověřena založením
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VIVA CUBA SOCIALISTA!
SVOBODU 5 KUBÁNSKÝM HRDINŮM!
Pokrokově smýšlející občané České republiky demonstrovali 12. září 2007 před velvyslanectvím Spojených států amerických za osvobození pěti národních kubánských hrdinů, vězněných již devět let v amerických
žalářích. Manifestaci uspořádaly
Komunistický svaz mládeže
(KSM) a Společnost českokubánského přátelství.
Shromáždění
vévodil
transparent s nápisem: SOLIDARITA S KUBÁNSKOU REVOLUCÍ. VIVA CUBA! PRYČ S IMPERIALISMEM, portrét Che Guevary a také prapor Klubu českého pohraničí z Berouna, který
třímal v ruce Jiří Pokorný. Hlavní
projev přednesl Milan Krajča,
předseda KSM, byl přerušován
skandováním Kuba si, Yankee
no, Hanba Bushovi. Na pokřik
provokatéra z druhé strany
chodníku pak zaznělo úderné:
Ať žije mezinárodní solidarita.
Jak řekl ve svém vystoupení
Krajča, tak Gerard Hernadez

Nordelo (odsouzený na dvojnásobné doživotí plus 15 let), Fernando Gonzalez Llort (19 let),
Antonio Guerrero Rodríguez
(doživotí plus 10 let), René Gon-

zalez Sechverert (16 let) a Ramón Labaňino Salazar (doživotí
plus 18 let), byli odsouzeni ve
zmanipulovaném soudním procesu ke krutým trestům, kdy
americká justice hrubě porušila
jejich základní lidská práva.
Zločinem těchto vlastenců je
to, že v Miami na Floridě získávali informace o protikubánských
plánech teroristických organizací, operujících v této oblasti.
Podle Krajči k nim zejména patří
Kubánsko-americká národní nadace, Rada pro svobodu Kuby,
Bratři k záchraně, takzvané Hnutí za demokracii, paravojenská
organizace Alfa 66 a mnoho dalších teroristických skupin s dlouhým rejstříkem kriminálních aktivit, organizovaných a uskutečňovaných proti Kubě z území USA
a třetích zemích v rozporu s platnými americkými zákony a normami mezinárodního práva. Posláním pětice Kubánců bylo tyto
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zločinecké aktivity monitorovat,
předávat o nich informace kubánským úřadům a zabránit tak
podvratným akcím proti Kubánské republice.
Ve svých výpovědích před
soudem USA osočená pětice
popřela, že měla v úmyslu poškodit USA a ublížit jejich obyvatelstvu, což jí bylo podsouváno,
připomněl Krajča. Provinili se
tím, že nechtěli krveprolití. Přesto musí nyní pykat, protože soud
rozpoznal teroristy právě v nich,
nikoliv v těch, kteří osnovali ozbrojené akce proti lidu největšího karibského ostrova. Kubánští
hrdinové byli postaveni před
soud, který probíhal ve velice
nepříznivých a nepřátelských
podmínkách vůči nim, což bylo v
rozporu se samotnými americkými zákony. To bylo uznáno
nejen orgány OSN, ale již i americkou justicí! Neexistují ani svědectví ani důkazy, jež by Kubánce usvědčovaly ze zločinů, za
něž byli nespravedlivě odsouzeni, zdůraznil předseda KSM.
Mnohaleté věznění těchto
mužů, odloučených v žalářích
jen potvrzuje, že USA porušují i
principy mezinárodního a humanitárního práva. Jsou jim upírány
také návštěvy nejbližších rodinných příslušníků.
Krajča ocenil rostoucí hnutí
mezinárodní solidarity s kubánskou pěticí, jež je zároveň i podporou Kubánské republiky, která
je obětí americké genocidní hospodářské blokády, terorismu a
nepřátelských útoků všeho druhu, uskutečňovaných z území
USA, jejichž vláda zcela nepokrytě vyhlašuje záměr zničit její
ústavní socialistické společenské a státní zřízení všemi prostředky. Miliony lidí po celém
světě žádají propuštění Kubánců
na svobodu. Jsou mezi nimi
osobnosti akademického a uměleckého života, nositelé Nobelovy ceny, významné politické

strany a hnutí, odborové organizace. Významnou roli v mezinárodní kampani sehrává také
Světová federace demokratické
mládeže, které je KSM členem.
Petici za osvobození vězněných
Kubánců podepsalo již téměř 10
000 občanů České republiky.
Také zde jasně a otevřeně požadujeme okamžité osvobození
nespravedlivě uvězněných pěti
kubánských hrdinů, prohlásil M.
Krajča.
Právě 12. září 2007 začaly
na celé planetě mezinárodní dny
solidarity s žalářovanými vlastenci. Pětice musí být zproštěna
obvinění a osvobozena. Náš
mezinárodní boj za její propuštění je bitvou za pravdu a proti
terorismu. Jeho cílem je rozbít
zeď ticha, kterou se imperialismus Spojených států snaží postavit okolo tohoto případu, odhalovat manipulace a lži o nestrannosti soudu, který nebyl
spravedlivý. Ať žije socialistická
Kuba! Svobodu pěti hrdinům!,
zakončil vystoupení M. Krajča.
Jiří Rajdl, tajemník českého
Výboru za osvobození pěti kubánských národních hrdinů, vyjádřil přesvědčení, že v kauze
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vězněných nakonec zvítězí právo a spravedlnost. Řečník uvedl,
že lidé v České republice také
dostávají dopisy od vězněných,
svědčící o jejich statečnosti a
odhodlání nepodrobit se ani za
mřížemi nátlaku a beznaději.
Rajdl přečetl shromážděným
úryvek z dopisu od Fernanda
Gonzaleze, který v něm mimo
jiné sděluje: Před pěti lety jsme
napsali poselství americkému
lidu, že jsme nevinní. Řekli jsme,
že pro lásku k vlasti jsme se ujali
naší mise tím, že jsme infiltrovali
teroristické organizace (v USA).
Tyto skupiny měly vládami USA
zaručenou ochranu a beztrestnost k provádění svých vražedných plánů proti našemu národu
z jižní Floridy. Američané stále
nic nevědí o podstatě našeho
boje...kolem našeho případu je
rozestřen plášť mlčení...Proč
jsou orgány USA tak tolerantní a
dovolují teroristické činy proti
naší zemi? Proč nevyšetřují teroristické plány, proti kterým Kuba protestuje a podniká akce,
aby je zastavila?
Jan Jelínek, Haló noviny

nebezpečí
oportunistického
pragmatismu, proti němuž se
musí působit teoretickým vypracováním formových požadavků
socialistické legality.
3. Zkušenost našich dějin,
ale také dialektikou zprostředkované vědomí o struktuáních
protikladech, vlastních každé
sociální výstavbě, nás nabádá,
abychom brali na vědomí, že
třídní boj trvá i za režimu socialismu, zostřován vnějšími hrozbami. Stalin, stejně jako Mao,
vyjádřili tuto stránku historické
dialektiky: i po zřízení socialistických vlastnických poměrů trvá
po dlouhou dobu u mnohých lidí
orientace na před-socialistické
hodnotové představy. "Moment
uvědomění" (Garonni) nepůsobí
jem na straně revoluce, nýbrž
také na straně brzdícího odporu
a
otevřené
kontrarevoluce.
(Jinak by byly takové zjevy jako
Chruščov a Gorbačov vůbec
nepochopitelné. Serafini tento
problém formuloval velmi zřetelně.)
Každá teorie socialistické
výstavby (a my potřebujeme
takovou teorii a nejen kritiku
kapitalismu, abychom mohli
vytyčovat věrohodné cíle) musí
určit novou kvalitu třídního boje
při obraně proletariátem získané
politické moci.
Před revolucí bojujeme proti
existujícímu vládnoucímu politickému systému. Po vítězné revoluci je naším úkolem používat
politické moci k vybudování
společnosti, která bude od ní
(politické moci) konečně osvobozena. Ale je jasné, že tváří v tvář
silnému vnitřnímu a vnějšímu
ohrožení neobejde se státní moc
bez prvků represe.
V takové situaci byl Sovětský svaz mezi oběma světovými
válkami. A tento protiklad se
bude za podobných okolností
opakovat. Na to musíme být
teoreticky připraveni. Není po-

chyb, že svoboda výměny názorů je jedním z předpokladů toho,
aby bylo možno čelit takovým
reálným rozporům, a aby bylo
možno vypracovat v praktické
rovině vhodnou strategii pro
vybudování společenské organizační formy, odpovídající situaci.
Ale stejně tak je jasné, že
frakční mocenské boje ohrožují
labilní stabilitu sotva zřízeného
režimu a nutně - i když to protagonisté nechtějí - slouží protivníkovi.
Jednota
strany
(organizační formy revolučních
sil) je podmínkou její akceschopnosti.
Přitom je samozřejmé, že při
výstavbě nové společnosti se
nabízejí různé možné varianty
řešení problémů. Z toho plyne
možnost nesouhlasných názorů
uvnitř strany. Jen vysoká teoretická úroveň může zaručit, že se
tato různost názorů nepromění v
politické frakcionářství, nýbrž že
se bude rozhodovat na základě
argumentů. Na rozdíl od buržoazního pluralismu, kde jde o
kompromisy mezi zásadně rozdílnými zájmy, jedná se tady
(vzhledem k rozhodnutím, která
je třeba činit) o hledání nejlepší
varianty zásadně stejného pojetí, varianty, která se pak stává
společnou základnou jednání.
Model buržoazního parlamentarismu nedá se už na fázi
výstavby nové společenské
formy přenést.
Bylo vážným nedostatkem s
negativními důsledky, že při
výstavbě socialismu v Sovětském svazu se mocenské struktury, s jejichž pomocí měla být
prosazována diktatura proletariátu, vyvinuly téměř živelně a
proto v byrokraticko-policejních
formách, které neskýtaly prostor
pro prakticky účinnou diskuzi o
otázkách zřízení, takže i vzorná
ústava z r.1936 musela zůstat
bez základu ve skutečném životě.

4. Při prvním pokusu o výstavbu socialismu mohli komunisté, vycházejíce z kritiky kapitalismu, jít takříkajíc bezprostředně a prakticky k postupnému zřizování nové společnosti.
Poté, co tento pokus ztroskotal,
potřebujeme pro ospravedlnění
našich politických cílů více než
jen kritiku nedostatků kapitalismu. Musíme alespoň navrhnout
obecný nárys socialistické společnosti a jejího způsobu fungování, abychom ušli výtce, že náš
"model" byl historií vyvrácen. Ale
pro dialektika je jasné, že nová
kvalita se nechá definovat jen
jako "určitá negace" překonané
organizace. To znamená, že v
předešlých bodech vyslovená
otázka o přechodu k socialismu
předpokládá kritickou analýzu
struktury současného kapitalismu a jeho vnitřních protikladů.
Mazzone právem požaduje
"cestu, která se povznese nad
povrchní, sociálně neurčité jevy,
charakterizující objektivní proces
mezinárodního monopolistického kapitalismu dnešní fáze."
Potřebujeme teorii politické ekonomie dnešního kapitalismu.
Tato teorie se musí ptát, kam to
spěje, když akumulace kapitálu
pokračuje s narůstající rychlostí,
a současně v metropolích kupní
síla mas klesá; když a v závislých zemích narůstá zbídačení,
jímž je dnes už postižena polovina lidstva; když se akumulace
víc a více uskutečňuje ve formě
finančních operací, bez ohledu
na reálnou produkci. To signalizuje nové stadium krize. Jaké
pohybové formy nabyl základní
protiklad kapitálu a práce, v
jakých společenských institucích
se projevuje? Jaký důsledek má
nutně se zostřující protiklad mezi
kapitalistickou ekonomikou a
ekologickými podmínkami k
přežití? Jaké jsou strategie tohoto "zrušení politiky" (Mazzone), s
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všemi chybami a vší nespravedlností, ku kterým došlo v takovém
"boji na život a na smrt" (Hegel).
Rozhodujícím momentem,
momentem obratu je Říjnová
revoluce, v níž se dělnická třída
politicky vítězně prosadila proti
světu nepřátel a nakonec způsobily nezdar tohoto pokusu. Dělnická třída, vedená komunistickou stranou, dokázala, že dokonce v nepříznivých podmínkách může vybojovat skutečný
pokrok. A zbídačení kdysi socialistických států východní Evropy
po kontrarevoluci umožňuje
teprve správně rozpoznat velikost tohoto pokroku.
Gabriele má tedy úplně
pravdu, když považuje za nezbytné bránit "historické dědictví
komunistického hnutí". Ale své
dědictví můžeme uhájit, jen když
s dialektickou výbavou historického materialismu vysvětlíme
objektivní vnitřní protiklady, které
vedly ke zhroucení. Emocionální
solidarita stejně jako morální
předsudky neodpovídají našim
úkolům, i když emocionalita je
organickou součástí naší subjektivity a našeho revolučního elánu, stejně jako morálnost je
nezbytná pro revoluční konání.
Avšak musíme rozlišovat mezi
morálností, týkající se osob, a
mezi neosobními historickými
strukturami, abychom neupadli
do "optiky komorníka" (kterou
opovrhoval už Hegel), pokud
nechceme klesnout tak, že při
hodnocení politického boje bychom používali kategorie soukromého života. Proti uvědomění měšťáka (bourgeois) musíme
prosadit uvědomění občana
("citoyen").
Historicko-materialistická
analýza naší historie jako historie světově-politicky zostřeného
třídního boje zaručuje nám naši
totožnost jako komunistů - totožnost, která zahrnuje Marxe a
Engelse, Labriolu a Gramsciho,
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Lenina, Stalina a Maa, a která,
řečeno jazykem dialektiky, je
totožností i ne-totožností. Jen na
teoretickém základě "kritického
hodnocení" (Gabriele) můžeme
znovu získat sílu, "abychom opět
převzali dlouhodobou strategickou iniciativu"
2. Trvejme pevně na tom, že
Říjnová revoluce nebyla žádnou
historickou chybou, i když se
odehrála za podmínek nezralosti. To, myslím, vyplývá z příspěvku Erose Baroneho. Abychom si
ujasnili, jaký význam má Říjnová
revoluce jako vzor, musíme
přiznat, že kapitalismus ve 20.
století má ještě dostatečné materielní zdroje a možnosti rozvoje produktivních sil, aby i ve fázi
všeobecné krize, do níž vstoupil
první světovou válkou, mohl
dlouhodobě přežívat. Nejde ale
o žádný "konec dějin", jak nám
chtějí namluvit mešťáčtí filozofové historie. A protože dějiny
pokračují dál přes současný stav
všeobecného panství kapitálu,
zůstává naše epocha epochou
přechodu od kapitalismu k socialismu (s odlišnou alternativou
barbarství, jak říkala Roza
Luxemburgová). Protože ale je
kapitalismus ještě i dnes - jako
1917/18 - dostatečně silný, aby
se udržel proti revolučním silám
(s pomocí ideologické manipulace a represivního násilí), existuje
zase jako 1917 možnost, že se
řetěz přetrhne v slabém článku,
tj. v nějaké zemi s nezralými
podmínkami, ale s otevřenými,
vyostřenými protiklady.
Avšak každá revoluce dnes
bude muset svou vnitřní tendencí směřovat k socialistické. V
žádné rozvojové zemi nelze už
zopakovat někdejší buržoazní
revoluce ranného období kapitalismu, jež tehdy uvolňovaly cestu
pro konstruktivní budovatelské
síly. Každá pouze buržoazní
revoluce by zemi, v níž by k ní
došlo, vydala pouze vykořisťova-

telským mechanismům akumulovaného kapitálu imperialistických
mocností. Od r.1945 existuje pro
to dostatek důkazů.
Je pravděpodobné, že také
v budoucnosti "přechodná společnost od kapitalismu k socialismu" (Aldo Serafini) bude se
muset odvážit jako Sovětský
svaz 1917 skoku z "koloniálního"
kapitalismu do socialismu - což
přinese nové protiklady - ekonomické, institucionální, ideologické; takže Serafini správně říká,
že "vylučuje možnost zahrnout ji
do nějakého pojmu." Každá
revoluce, ku které dojde nebo
která dnes ještě musí čelit tlaku
kapitalismu (jako Kuba), je výzvou veškerému světovému
komunistickému hnutí. Nejen k
solidaritě, nýbrž k internacionalistické koncepci třídního boje,
zbaveného všech třídních kompromisů (které - jak Mazzone
trefně říká - jsou vítězstvími
vládnoucí třídy), a zbaveného
"její dnešní labouristické a pacifisticé verze" (Gabriele).
Že zabezpečení revoluce, ať
k ní dojde kdekoli, je možné jen
zřízením "v podstatě socialistického režimu" (Serafini), tj. prostředky diktatury proletariátu,
zdá se mi být samozřejmé.
Aby se ale zabránilo (v tom
obsaženému) nebezpečí deformací (jejichž příklady jsme v
minulosti zažili), potřebujeme
teorii organizačních forem státu
a společnosti v zemích, které
nemohou vyjít ze stupně státního práva v plně rozvinutých
buržoazních
společnostech.
Další rozvinutí buržoazního
právního systému k socialistickému je jedna věc, a vytvoření
socialistického právního systému od před-buržoazního společenského zřízení jiná. Jestliže je
rozhodující, jaké podmínky existují, pak právě tato historická
zvláštnost obsahuje v sobě také
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NE RUŠENÍ ÚRAZOVÉ NEMOCNICE V BRNĚ!
Asi dvě stovky občanů se
sešli na včerejší demonstraci v
Brně, na níž vyjádřili své rozhořčení nad snahou ministra zdravotnictví Tomáše Julínka zrušit
Úrazovou nemocnici Brno, která
patří ke špičkovým zdravotnickým zařízením. Julínkův záměr,
a zároveň rozhořčení demonstrantů, byly ještě umocněny
náhlým odvoláním dosavadního
ředitele brněnské úrazovky Miloše Janečka.
Se zrušením Úrazové nemocnice v Brně vyslovila například důrazný nesouhlas Jihomoravská krajská rada KSČM,
která se svým stanoviskem seznámila i Miloše Janečka. »To,
co předvedl v minulých hodinách
zástupce strany, která má v
názvu slovo demokratická, nemá
s demokracií nic společného.
Stále více se ukazuje, že jde o
likvidaci odborníků, kteří mají
jiný názor, než ministr Julínek a
lobbystické skupiny okolo něho,« ocitoval prohlášení Jihomoravské krajské rady KSČM její
tajemník
Vladimír
Sácký.
Ve vytrvalém studeném dešti se
aktivně zúčastnili demonstrace
na Moravském náměstí vedle
zastupitelů za KSČM, také zástupci KSM, Svazu tělesně postižených ČR, Svazu důchodců
ČR, Komise pro obranu lidských
práv, členové SOS Student,
brněnští mladí sociální demokraté, Sdružení obrany proti drogám či zástupci Masarykovy
dělnické akademie. Pod jejich
společnou peticí za záchranu
brněnské úrazovky se podepsalo již přes 35 tisíc Brňanů.
Demonstraci pečlivě monitorovali i členové ODS. Fotografovali aktéry, aby se mohli vypořádat např. se členy Lékařského
odborového klubu a dalších
profesních organizací, které s
demonstrací vyslovily souhlas.
Předseda brněnského klubu

KSM Pro Brno David Pazdera
zdůraznil: »Jsme tu dnes v době
nejaktuálnější, v době začínajícího útoku na občanská a sociální
práva. Jde o jednotnou politiku,
počítající s nemožností občanů
vyslovit se v tak zásadních otázkách, jako je cizí vojenská základna na našem území, a počítající s rozsáhlým škrtáním sociálních vymožeností rodin, při
bydlení a smozřejmě ve zdravotnictví. Kauza úrazové nemocnice je příkladná ukázka ministra
Julínka k zabezpečení maximálního výprodeje veřejného majetku,« řekl Pazdera.
Kriticky se vyslovili také
pacienti, kterým prof. Janeček
zachránil zdraví či život jako
jeden z mála špičkových odboníků svého druhu u nás. »V listopadu 1989 jsme cinkali klíči proti
totalitě. Ale to, co dnes prožíváme v područí svých šéfů, členů
ODS, je mnohem horší,« zaznělo včera na brněnské demonstraci.
Na adresu odvolání ředitele
brněnské úrazovky řekl mluvčí
ministerstva zdravotnictví Tomáš
Cikrt, že jde o normální manažerskou změnu. »Pan ministr ji
učinil proto, aby jeho záměry
byly naplňovány rychleji. Věří-

me, že teď to půjde podle představ ministerstva,« prohlásil s
jistou dávkou cynismu Cikrt.
Naproti tomu předseda klubu brněnských zastupitelů za
KSČM Pavel Březa vnímá Janečkovo odvolání »jako velmi
hrubé zastrašování kolektivu a
kohokoliv, kdo se dokáže ohradit
proti některým lidem na základě
vlastní úvahy. Jestliže tímto
způsobem budou pracovat dál
tak, aby se lidé báli vyjádřit jakýkoliv názor, protože s nimi bude
naloženo jako s ředitelem Janečkem, pak zde není společnost, která si může říkat, že je
demokratická,« prohlásil na
včerejší tiskové konferenci brněnských komunistů Březa,
podle něhož měl Janeček naprosto jasnou koncepci pro řízení úrazovky.
Nemocnici dál povede dosavadní Janečkův náměstek Petr
Svoboda, nové výběrové řízení
Julínek zatím nechystá. Další
péči by měla převzít jiná zařízení
ve městě. S tím nesouhlasí část
odborníků, vedení nemocnice
ani brněnský magistrát. Julínek
ale i přes odmítavé hlasy na
rušení trvá.
podle HaNo
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KAMPAŇ PROTI ZÁKLADNĚ USA POKRAČUJE
Vláda ČR bude platit z veřejných zdrojů poradenskou firmu,
jejíž jiný klient je finančně zaangažován na tom, aby se projekt
National Missile Defense realizoval… Lidé hovoří v této souvislosti dokonce i o střetu zájmu a
korupci…
Boj proti základně však navzdory tomu nepolevuje. I když
lidé vyjadřují u petičních stánků
už často únavu a beznaděj,
podpisy pod petici přibývají. Pod
peticí KSM proti radarové základně je již o dost více než
130.000 podpisů.
Na desítkách dalších míst
proběhly petiční akce proti radaru. Nesouhlas s výstavbou americké radarové základny vyjádřili
např. občané v Turnově, kde
petiční stánek zorganizoval KSM
společně s KSČM.
Téma bylo nosným i na
tradičních setkáních levice. 1.
září 2007 se uskutečnilo XVII.
setkání levice pod Kunětickou
horou. Ke stánku KSM se hrnuli
návštěvníci podepisovat petici
proti umístění americké radarové základny na území ČR –

během dne bylo posbíráno jen
zde několik set podpisů a shodná petice byla k podepsání v
areálu ještě na jiných místech.
Někteří příchozí se přišli jen
podívat, případně si vzít propagační materiály a s lítostí nám
oznámit, že petici podepsat
nemohou, protože ji už podepsali dříve… Podpisy se získávaly
také v sobotu 25. srpna, kdy se
uskutečnilo na Pomezních Boudách tradiční mezinárodní setkání příznivců levice z České republiky, Německa a Polska.
Proti základnám se bojovalo
také 18. srpna v obci Tvrdonice,
na již XVII. přátelské setkání
Čechů a Slováků na pomezí
obou států. Petiční archy byly k
dispozici i na setkání na Lázku.
Nechyběly ani pochody – v Brně
se uskutečnil pochod za vyhlášení referenda a proti výstavbě
americké vojenské základny v
ČR, v Brdech zase pochod turistický, se startem v Jincích.
Protesty budou pokračovat
samozřejmě i v dalších týdnech.
18. 9. pořádá KSČM v Chomutově demonstraci proti radaru. 21.

9. se budeme podílet na blokádě
proti základně v prostoru Brdy,
22. 9. vyjádříme odpor proti
radaru na slavnosti Halo novin
na pražském Výstavišti a na
slavnosti tisku v Ostravě. Ve
stejný den se koná v Přerově
mírový pochod proti radaru, od
9h na nám. Přerovského povstání, cíl je dětský tábor Čekyně.
Bude to k zastavení jednání o
radaru stačit? Konečný souhlas
musí dát Parlament. Zradí Melčák a Pohanka i tentokrát?

XVII. SETKÁNÍ POD KUNĚTICKOU HOROU
V sobotu 1. září 2007 pořádala Královéhradecká a Pardubická krajská rada KSČM XVII.
setkání levice pod Kunětickou
horou, které se tentokrát neslo
ve znamení vyjádření nesouhlasu s umístěním radarové základny USA na území ČR. Této akce
se tradičně účastnil i Komunistický svaz mládeže.
Stovky účastníků se sjely
mnoha autobusy i automobily do
přírodního areálu, kde v dopoledních hodinách probíhal na

tribuně ozdobené výrazným
heslem „Mír - přátelství - solidarita" a zeširoka obklopené nejrůznějšími stánky pestrý hudební program. Ke stánku KSM se
hrnuli návštěvníci podepisovat
petici proti umístění americké
radarové základny na území ČR
- během dne bylo posbíráno jen
na stánku KSM několik set podpisů a shodná petice byla k
podepsání v areálu ještě na
jiných místech. Někteří příchozí
se přišli jen podívat, případně si
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vzít propagační materiály a s
lítostí nám oznámit, že petici
podepsat nemohou, protože ji už
podepsali dříve…
Brzy se dostavilo i několik
zástupců médií s fotoaparáty a
videokamerami, které přilákala
zástava se znakem KSM, prapor
se srpem a kladivem a vedle něj
další s Leninem, což pro ně bylo
zajímavější než modře psané
heslo nad tribunou, které je
mimochodem natolik obecné, že

Na druhé straně tzv. Strana
Evropské levice akceptovala již
strukturálně Evropskou unii. EU
je ale jen imperialistický svazek,
nic jiného. Není žádným nástrojem úspěšného proletářského a
socialistického internacionalismu, v žádném případě není
výsledkem mezinárodní spolupráce komunistů a komunistek.
Není koneckonců ani žádným
nástrojem mezinárodní mírové
politiky. A neexistuje možnost
EU v takovýto nástroj socialistického a komunistického hnutí
proměnit, neboť my přeci na
žádné čáry nevěříme. Socialis-

mu nebude dosaženo touto
nebo onou transformací kapitalismu a imperialismu, nýbrž revolucemi.
Chceme li ubránit vědecký
socialismus vůči všem utopistickým, idealistickým a surrealistickým deformacím, pak to znamená bránit Marxe, Engelse a Lenina proti Bertinottimu, Biskymu a
jejich přátelům. Znamená to,
bránit revoluční internacionalistický komunismus proti Straně
Evropské levice.
Lenin řekl, že Spojené státy
evropské mohou být za kapitalistických podmínek buď reakční či

nemožné. Všechny prokapitalistické strany, jak konzervativní a
liberální, tak i sociálnědemokratické podporují tuto
reakční evropskou ideu a současnou evropskou realitu.
Strana Evropské levice se
rozhodla pro nemožnou cestu.
My se musíme oproti tomu zasadit za socialistickou budoucnost
nikoliv jen Evropy, nýbrž všech
zemí této planety a za to společn ě b o j o v a t . M a r xi s m u s leninismus je jediným nástrojem,
jak tento úkol úspěšně vyřešit.
Lisl Rizy, rakouská Komunistická
iniciativa

HISTORIE A BUDOUCNOST
KOMUNISTICKÉHO HNUTÍ
Diskuze o historii a budoucnosti
komunistického
hnutí,
poskytuje cenné poukazy na
teoretické úkoly, před nimiž dnes
stojíme. Proč teoretické úkoly?
Není snad praxe třídního boje
důležitější v tomto okamžiku,
kdy kapitalistická třída vede v
celém světě generální útok na
sociální postavení lidu a na jeho
politická práva?
Význam teorie pro důslednou komunistickou strategii je
nepochybný. Roberto Gabriele
právem zdůrazňuje, že "se jedná
o pochopení objektivních faktorů, které podmínily krizi"; a
Alessandro Mazzone žádá, aby
"se pochopilo nejen proč, nýbrž
také čím byla krize podmíněna."
Toto porozumění má podle Stefano G aron ne ho vést k
"změněným formám marxismu".
Jen na základě univerzální
teorie epochy (jež byla zahájena
Říjnovou revolucí) a fáze této
epochy, v níž dnes stojíme, je
třeba navrhovat správnou politic-

kou praxi - tj. praxi, která obsahuje pochopení jejích podmínek,
obsahů i cílů.
Které jsou hlavní problémy,
jimiž se musíme teoreticky zabývat, abychom vytvořili půdu pro
tuto praxi?
1. Buržoazii se podařilo
dosáhnout toho, že pro velký
počet komunistů se jejich vlastní
historie stala něčím cizím, a tím

zničit historickou identitu hnutí
(že se jí to mohlo podařit, je
objektivně otázka ideologické
hegemonie!) My jsme ale komunisté jen potud, pokud se pokládáme za součást a výsledek
dějin revolučního dělnického
hnutí - se vším heroismem, všemi vynikajícími činy, a také se
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NE TZV. STRANĚ EVROPSKÉ LEVICE
Téměř každý den nám vysvětlují buržoazní strany, instituce a média, že bychom měli
vnímat věci v "evropských dimenzích", nikoliv v národních.
My bychom se tímto pokynem
chtěli řídit. Několik politických
stran, tvořících tzv. Stranu Evropské levice, vyhlásilo slogan:
"Ano, my chceme změnit Evropu!". My z rakouské Komunistické iniciativy jsme schopní něco
takového ocenit a můžeme takovýto slogan a takový cíl vědomě
podpořit. Nicméně na základě
tohoto sloganu vyvstávají přinejmenším dvě nanejvýš důležité
otázky, které se této "změny"
týkají, pokaždé, když připustíme,
že má jít o změnu radikální. Tyto
dvě otázky zní: „Jak o změnu
usilovat?“ a „Čeho má být přesně dosaženo?“.
Za další, co to v konečné
fázi znamená, radikálně změnit
Evropu? Od Strany Evropské
levice jsme zaslechli několik pár
klíčových závěrů, i několik cílů
tohoto hnutí např. týkajících se
alternativní bezpečnostní politiky
pro Evropu, založených na odzbrojení, odmilitarizování, respektování mezinárodních právních norem a jasné opozici vůči
atomovým zbraním, týkajících se
dále jiného ekonomického modelu Evropy, ve smyslu "sociální
Evropy" namísto tržního radikalismu a neoliberální politiky,
nebo týkajících se též cíle radikální a participační demokracie...
Tyto cíle jsou čestné, ale
také obtížné úkoly. Chtěli bychom se zeptat: Který druh militarismu má být zastaven, aniž by
byl přitom překonán imperialismus jakožto světový systém?
Jak má být pozměněna neoliberální politika, která reprezentuje
zájmy mezinárodního monopolního kapitalismu, aniž by byla
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přitom společně poražena moc
monopolů? Jak má být změněna
současná
parlamentní
"demokracie", představující
nejvyšší formu kapitalistické
třídní diktatury buržoazie, aniž
by byla přitom uchopena moc
proti vůli a odporu vládnoucích
tříd? K tomuto Strana Evropské
levice našla sotva konkrétní
odpovědi Přesto se snaží ubírat
uvedenými směry. My takovéto
koncepty popisujeme jako idealistické. Idealismus v politické
filozofii a idealistické koncepty
se vyznačují především tou
skutečností, že mají jen velice
málo společného s materiálními
okolnostmi skutečného dění a
proto nemohou být ani zrealizovány.
Pány Bertinottim, Biskym a
jinými je organizována Strana
Evropské levice, převážně pro
idealisty. Je evidentní, že představy vedení Strany Evropské
levice jsou neslučitelné s vědeckým socialismem a s marxismem-leninismem vůbec. Socialismus se nemůže stát výsledkem možných sociálních a demokratických reforem Evropské
unie. Socialismus je přesným
opakem Evropské unie, znamená zrealizování skutečné demokracie, stále trvajícího mír a
opravdově sociálně spravedlivé
společnosti pro většinu lidstva.
Pokud přijmeme koncept Strany
Evropské levice, pak bude zjevně nutné postavit socialismus na
hlavu.
Nechť problematické představy Strany Evropské levice

ilustrují dvě věci:
Na jedné straně chce Strana
Evropské levice, jak se zdá,
nalézt opět novou "třetí cestu"
mezi kapitalismem a socialismem, stojícím na bázi revolučního třídního boje. Pan Baier z tzv.
Komunistické strany Rakouska
zapomněl zjevně na historickou
skutečnost, na jednu opravdu
velmi trpkou pravdu, že právě v
Rakousku se již projevila nedostatečnost
sociálněd e m o k r a t i c k é h o
"austromarxismu", tedy jiné tzv.
"třetí cesty", která vedla k ojedinělé porážce rakouského dělnického hnutí a ke krvavé fašistické
diktatuře.
Sám
otec
„austromarxismu“ Otto Bauer
nakonec k této tezi přistupoval
sebekritickým způsobem, avšak
Baier tuto kritiku nehodlá přijmout.
Jiný příklad. Italští komunisté
z Rifondazione stejně jako komunisté z francouzské strany by
měli mít velmi dobré zkušenosti,
týkající se definitivního ztroskotání tzv. "eurokomunismu", dalšího konceptu údajné "třetí cesty". Být úspěšní v parlamentních
volbách a účastnit se vlády,
prostě jen tak trochu upravovat
kapitalismus společně s nepřáteli socialismu, nic od základů a
trvale nezmění. Výsledkem těchto falešných konceptů jsou jen
nové agrese a represe dnešního
imperialismu. Všechny tyto "třetí
cesty" nenapomáhají cestě k
socialismu, nýbrž pouze jen
udržují kapitalismus při životě.

jej může bez rozpaku použít
většina našich politických stran.
(Nemám nic proti míru, přátelství
a solidaritě, ale je otázkou, s
kým mír, s kým přátelství a s
kým solidaritu. Na transparentu
odpověď nenalézám, tak to snad
mělo být myšleno obecně - mír,
přátelství a solidaritu mezi všemi
a se všemi lidmi. I s buržoazií?)
Každopádně v televizi jsem
záběry z této akce neviděl, tak
snad poslouží záběry z kamer
České televize alespoň k jiným
účelům.
Po poledni došlo i na projevy. Úvodní vystoupení patřilo
poslanci Evropského parlamentu
za KSČM Miloslavu Ransdorfovi.
Při vší úctě ke starším soudružkám a soudruhům musím napsat, že toto vystoupení sklidilo
úspěch především díky tomu, že
mnozí z nich automaticky tleskají, když stranický funkcionář
udělá v projevu pomlku, a nestačí v návalu slov promýšlet jejich
význam. Ve vystoupení Ransdorfa nechyběla zmínka o
„zásadním poselství Evropské
unie vyloučit válku na evropském kontinentu", což je ovšem
ve spojení s odmítáním amerického radaru vytlačování a na-

hrazování amerického imperialismu imperialismem evropským,
tedy v podstatě evropský sociálšovinismus.
Rozporuplně působí také
prohlášení: „Vládě slouhů a
drábů cizího velkokapitálu vedené panem Topolánkem slibujeme jedno: Nenecháme vás v
klidu! Budeme přemýšlet o nových formách boje. A jestliže vy
vnucujete této společnosti třídní
boj shora, my proti tomu postavíme, chcete-li, legální revoluci.
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Postavíme proti tomu REVOLUCI NÍZKÉ INTENZITY, takovou,
která neopustí v žádném případě půdu ústavnosti, ale která
vám znepříjemní život, pane
ministerský předsedo!" Přiznám
se, že jsem to „vnucování třídního boje shora" nepochopil. Je-li
třídní boj objektivní zákonitostí a
hlavním obsahem a hybnou
sílou vývoje všech antagonistických společensko-ekonomických
formací, pak v kapitalismu existuje bez toho, aniž by jej jakákoli
buržoazní
vláda
komukoli
„vnucovala". Miloslav Ransdorf
dobře ví, že na „revoluci vysoké
intenzity", která „opustí půdu
ústavnosti", nejsou v současné
době v naší zemi podmínky. Ale
jeho slova o „revoluci nízké
intenzity"
při
použití proti
„vnucování třídního boje" popírají třídní boj, a tedy i zásadní
principy vědecké teorie marxismu-leninismu. Nehledě k tomu,
že „revoluce nízké intenzity"
není revolucí (hlubokou kvalitativní změnou), nýbrž evolucí
(vývojem, postupnými kvantitativními změnami) nebo reformou
(úpravou, změnou).
Projevy pronesli také staros-
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ta brdské obce Jince Josef Hála,
mluvčí iniciativy „Ne základnám"
Jan Májíček, plavec Pavel Poljanski, který se chystá na protest
proti radaru přeplavat kanál La
Manche, dále Chargé d´affaires
Kubánské republiky Barbara
Montalvo, místopředseda ÚV
KSČM Jiří Dolejš a předseda
poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Za všechny zmíním
Jana Májíčka, který hovořil o
důležitosti spolupráce různých
sociálních hnutí na odpor proti
radaru. „Společný postup je
důležitý, protože proti nám stojí
obrovská síla, obrovská mocnost, která má spoustu prostředků k tomu, aby manipulovala a
prosazovala svoje zájmy." To
jsou pěkná slova, ale jak ve
skutečnosti postupuje iniciativa
„Ne základnám", která bezdůvodně vyškrtla Komunistický
svaz mládeže ze seznamu

svých podporujících organizací,
ačkoli se jednalo mezi podporujícími organizacemi o jednu z
nejaktivnějších v protiradarové
kampani?! Proč se na akcích
KSČM prezentuje iniciativa, pro
jejíž některé představitele je na
demonstracích důležitější místo
odporu k radaru vyslovovat odpor k symbolům světového dělnického a komunistického hnutí?!
Atmosféru levicové (úmyslně
nepíši „komunistické") akce pod
Kunětickou horou podtrhl zpěv
hymny buržoazní České republiky. Tradiční vyjadřování nesouhlasu s rozbitím Československa
zpíváním jeho hymny zřejmě
není dost „evropské", tak i na
akcích komunistické strany pomalu mizí. Zato se ujímá oslovování komunistů „dámy a pánové".
Součástí akce bylo vypuště-

ní 718 balónků. Číslo 718 symbolizovalo kótu, na které má být
radar amerických imperialistů
postaven. „Zlatým hřebem" však
byl přelet letadel s transparenty
proti radaru a seskok parašutistů. O tom, že jej aktéři zorganizovali z lásky ke straně jen za
náklady na palivo lze s úspěchem pochybovat, a o tom, že
peníze investované do této podívané se daly využít účelněji,
není třeba dlouze diskutovat.
Při výše uvedených skutečnostech se ani nelze divit, že
žádný zástupce KSM nebyl
zván, aby na akci promluvil.
Nedopusťme, aby Komunistická
strana Čech a Moravy plně
sklouzla na takové pozice a
uchýlila se k takové agitaci,
jakou prezentovali někteří její
funkcionáři pod Kunětickou horou. Jedna sociální demokracie
naší zemi stačí.

V CHOMUTOVĚ PROTI IMPERIALISMU
V úterý 18. září 2007 se v
Chomutově konala demonstrace
proti základnám amerického
imperialismu v České republice.
Akce pořádané OV KSČM Chomutov se zúčastnili i členové
Komunistického svazu mládeže,
kteří byli díky svému transparentu, praporům a cedulím s hesly
„Proti imperialismu! - Žádný
radar USA!“ nepřehlédnutelní.
O akci informoval článek v Haló
novinách, který přinášíme ve
zkráceném znění:
CHOMUTOV - Jasné ne
americkému radaru na našem
území, jasné ne americkým
vojákům sloužícím na našem
území, jasné ne jednání české
vlády s americkou stranou zaznělo včera na náměstí 1. máje
v Chomutově.

Několik stovek občanů zde
demonstrovalo většinový názor
občanů České republiky ke snahám USA umístit kousek za
Prahou obří vojenský radar.
V hlavním vystoupení místo-
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předseda sněmovního výboru
pro bezpečnost Zdeněk Maršíček (KSČM) varoval, že předsunuté americké základny u nás a
v Polsku mají jediný cíl, obranu

doprava totálně ucpává Prahu. A
to se má do roku 2010 počet aut
v Praze zvýšit oproti stavu na
začátku desetiletí o třetinu. Do
toho všeho chce radnice zvyšovat jízdné, a to rapidně, což se
projeví jen v dalším zvýšení
počtu osobních aut... Zdražování
MHD
je
neekologické!
Vlivem většího počtu osobní
dopravy a zvyšujícího se smogu
se v Praze snižuje imunita obyvatel, jsou více zatíženi civilizačními chorobami, vlivem většího
počtu dopravních nehod klesá i
bezpečnost Pražanů. Zdražování MHD bude mít dopady na
zdraví Pražanů!
V šuplících projektantů jsou
megalomanské projekty, které
mají vyhovět mocné automobilové lobby. Zároveň zvyšující se
počet aut má za následek stále
větší finanční výdaje při odstra-

ňování přímých i nepřímých
dopadů automobilismu, s tím
jsou i minimální škody při dopravních nehodách. Zdražování
MHD je paradoxně ekonomicky
nevýhodné!
Za zelenou a čistou Prahu!
Co tedy navrhujeme my?
Žádné zdražování MHD!
Větší podporu hromadné ekologické dopravě, a to i pomocí
větších příspěvků ze státního i
městského rozpočtu. Pro sociálně slabé skupiny (ženy s kočárkem, důchodce, studenty) a děti
do 16 let již nyní dopravu zdarma či za symbolickou částku!
Skupinové slevy!
Bezautomobilové zóny v
centrech měst, zpoplatnění vjezdu automobilů do vnitřního města pomocí mýta, záchytná parkoviště na okrajích, jinak podzemní
parkoviště!

Systematické řešení přednosti hromadné dopravy před
individuální (nejen vyhrazenými
pruhy)!
Budování cyklotras a cyklostezek, vyznačování cyklistických
pruhů na úkor šíře parkování a
počtu pruhů pro auta, podpora
alternativní eko dopravy (např.
systémem vyhlášeného grantu)!
Veřejný audit hospodaření
Dopravního podniku a veřejná
kontrola všech výběrových řízení!
Strategickou zelenou koncepci rozvoje dopravy na území
širší Prahy zaměřenou na možnost dlouhodobého cíle bezplatné MHD!
Nesouhlasíte se zdražením
MHD? Chcete i Vy zelené a
zdravé město?
Podpořte protesty proti zdražení MHD!

VELKÝ VOLEBNÍ ÚSPĚCH
KOMUNISTICKÉ STRANY ŘECKA
V Řecku se konaly tento
víkend parlamentní volby. V nich
rapidně posílila Komunistická
strana Řecka (KKE), která získala 22 křesel místo dosavadních
12. Absolutně získala 583,654
hlasů proti 436,711 v roce 2004
(8,15 místo 5,89%). Gratulujeme! Přestože volby znamenaly
pokles hlasů pravicové vládnoucí konzervativní strany Nová
demokracie (ND) (získala 41,84
místo 45,36%) i pokles hlasů
socálnědemokratického PASOKu (38,10 místo 40,55%), bude
v Řecku ustavena pravděpodobně opět pravicová vláda.
Předseda vládnoucí konzer-

vativní strany Nová demokracie
(ND) Kostas Karamanlis byl
pověřen sestavením nové řecké
vlády, na něž má třídenní lhůtu.
Účast voličů dosáhla 74 %. Řecký parlament má 300 křesel.
Konzervativci ztratili, a i když
díky bonusu v podobě 40 křesel
pro vítěznou stranu obsadí ve
300členném parlamentu 152
křesel, bude pro ně poměrně
obtížné prosadit zásadní ekonomické a vzdělávací škrty, které
plánují, včetně deformy penzijního systému bez tolerance a
spolupráce sociálních demokra- ně pravicová Lidová ortodoxní
tů. Po několika letech se do výzva (LAOS) s 3,8 % hlasů.
parlamentu dostala ale i extrém-
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PRAHA: 30,- KČ ZA LÍSTEK A 5200 ,- KČ ZA
ROČNÍ JÍZDNÉ?
Už ne o dvacet, ale o plných
50 procent se má zdražit jízdné
v pražské hromadné dopravě.
Jednorázová přestupní jízdenka,
která je dnes za dvacet korun,
by tak od 1. ledna stála rovných
30 Kč. Roční jízdné by se z
4150 mělo zvýšit na 5200 korun.
Nejlevnější nepřestupní lístek by
mohl být dokonce zrušen. Cca
64 procent cestujících jezdí na
předplatné kupony. Jednorázové
lístky si kupuje necelých 12
procent lidí. Návrh na zdražení
jízdného už schválilo představenstvo pražského Dopravního
podniku. Primátor Pavel Bém
zapíral….
Nad návrhem dopravního
podniku mají zasednout pražští
radní v říjnu. Paradoxně právě
Rada, kde sedí i zástupce Zelených, se tak trochu připojila k
tradičnímu Dni bez aut a Týdnu
mobility….
Praha má přitom jízdné už
teď v přepočtu na průměrnou
mzdu dražší než ve Vídni nebo
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Paříži. Naposledy pražský Dopravní podnik zdražoval v roce
2005. Tehdy vzrostly především
ceny jednorázového jízdného z
12 na 20 korun, nepřestupní pak
z osmi na čtrnáct korun. Předplatné kupony zdražily zhruba o
desetinu, roční o 350 korun.
Tehdejší kampaň proti zdražení,
při které jsme získali desítky tisíc
podpisů, úspěšná nebyla. Celkové zdražení od roku 2005 by
bylo tedy na 2,5 násobek, přitom
inflace byla jen pár procent…
Dopravní podnik odůvodňuje
zdražování novou výstavbou,
zvýšeným DPH, nutností obnovy
vozového parku a potřebou
šetřit. Přitom už propustil několik
set zaměstnanců z dvanáctitisícového podniku – celkem má
propustit 800 lidí, čímž má uspořit 350 milionů korun.
Zdražování se netýká jen
Prahy. V Českých Budějovicích
jezdí lidé dráž už od září. V
Olomouci od října zaplatí za
jednotlivou jízdenku místo osmi

deset korun. V Brně podraží
jednorázové jízdenky o dvě
koruny z 13 na 15. Zhruba o
čtyřicet korun pak zdraží i měsíční kupony. Dosavadní zlevněné jízdenky budou stát 10 korun.
Kupony podraží i v Plzni. Poměrně nejvíce podraží jízdenky pro
studenty, žáky a důchodce
(slevové jízdenky zdražily poměrně nejvíce, sleva z běžné
ceny bude jen 50 procent místo
nynějších 60 procent, pozn.
red.). Loni se přitom na činnost
Plzeňských městských dopravních podniků přidávaly z městského rozpočtu miliony korun
navíc. Přesto i tak došlo na jaře
k omezování spojů.
NE zdražování jízdného!
Vlivem deformy veřejných
financí pocítíme od ledna na
svých peněženkách dopady
zvyšování DPH. Na potravinách,
energiích, službách. Obzvláště
těžce ponese toto zdražování
dolní dvoutřetinová většina populace. A do toho přijde zdražování MHD… Zdražování jízdného je asociální!
Známe to všichni.Ø Plné
ulice stojících aut. Přecpané
tepny hlavního města. Smog,
kouř, hluk. Osobní automobilová

území USA, nikoliv území, na
kterých se mají nacházet. Chci
vás také informovat, že v tomto
případě ztratí Česká republika
kontrolu nad částí svého území,
kam nebude českým civilistům
ani vojákům povolen vstup, řekl
Maršíček shromážděným občanům, na které apeloval, aby si
uvědomili, že se jedná o budoucnost našich dětí.
Na demonstraci promluvila
také místopředsedkyně ÚV
KSČM Jana Bystřická. V úvodu
zdůraznila, že předvolební programy žádné strany nehovořily o

cizích vojenských základnách. V
okamžiku, kdy Topolánkova
vláda dostala v Poslanecké
sněmovně důvěru, začaly se dít
věci. Vláda, která získala mandát prostřednictvím dvou přeběhlíků, okamžitě poslala za
oceán světovému četníku
Bushovi avízo, že koaliční vláda
České republiky je připravena
plnit úkoly představitelů USA.
Bystřická dodala, že když na
tuto věc upozorňovala KSČM
před volbami, byla za to kritizována a zesměšňována.
Za iniciativu Vojáci proti válce
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hovořil plukovník Jiří Bureš. Na
náměstí 1.máje vystoupili i poslanci KSČM Josef Šenfeld,
Stanislav Grospič, Václav Exner,
komunistický senátor Václav
Homolka,předseda KSM Milan
Krajča a zástupci Klubu českého
pohraničí a Slovanského výboru.
„Celé centrum Chomutova vidělo, že tu jsme a že s tím, co dělá
vláda kolem radaru nesouhlasíme“, řekl Haló novinám tajemník
OV KSČM Jaroslav Komínek,
který celou akci uváděl.

BLOKÁDA BRD ÚSPĚŠNÁ
Symbolickou blokádou vojenského prostoru Jince v pátek
21. září mezi čtrnáctou a šestnáctou hodinou vyjádřili komunisté Plzeňského a Středočeského kraje svůj nesouhlas s výstavbou radarové základny USA
v Brdech. Akce probíhala v celkem 24 obcích v okolí Brd, z
toho v 9 obcích na území Plzeňského kraje. Symbolická blokáda
měla ve většině obcí podobu
informačních stánků, které,
umístěné většinou u prodejen
potravin, nabízely zájemcům
informační brožury KSČM o
problematice radaru.
Nesouhlas s umístěním
radaru v sousedním vojenském
prostoru dávali najevo zejména
mladí lidé a děti nalepováním
samolepek s přeškrtnutým radarem na svůj oděv. Právě ve
Skořicích přivítali komunisty
místní lidé s transparenty Neprodávejte nás za radar, nechceme
vaše dotace a Žádné rakety
nejsou mírové. Na žádném místě v Plzeňském kraji nedošlo k
žádným incidentům mezi zastánci a odpůrci radarové základny.

Na většině míst symbolické
blokády se proradaroví aktivisté
vůbec neukázali. Ti se soustředili na vesnici Míšov, kde už asi od
čtrnácti hodin se scházeli příznivci radaru, kteří se snažili
nabízet okolojdoucím lidem
oranžové balonky. A mladý muž
ve vojenské polní uniformě americké armády s americkou vlajkou v ruce procházel po okraji
frekventované silnice Spálené
Poříčí - Příbram a gestikuloval

na projíždějící řidiče.
Stovky lidí pak v pátek v
podvečer podpořily odpor komunistů proti stavbě radarové základny v Míšově na Plzeňsku.
Na shromáždění promluvilo
několik politiků KSČM, včetně
předsedy ÚV KSČM Vojtěcha
Filipa. Ten reagoval také na
aktivity přítomných několika
desítek příznivců amerického
radaru. "Líbí se mi, že ti, kdož
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mají hodně peněz, si myslí, že
hluk od letadla nás umlčí. Podle
nejnovějších informací 79 procent občanů ČR je proti cizím
základnám a proti americkému
radaru", řekl Filip a přítomní na
to zareagovali bouřlivým potleskem.
Nevyplnily se obavy z potyček mezi zastánci a odpůrci
stavby radarové základny. Souboj názorů se přenesl do roviny

souboje symbolů. Dva příznivci
radaru vylezli na střechu požární
zbrojnice nalézající se těsně
vedle prostranství, na kterém
probíhal mítink. Přestože místostarosta Míšova je požádal,
aby objekt opustili, protože hrozilo poškození obecního majetku, oni to odmítli. Navíc začali
mávat americkými vlajkami.
Přítomní policisté na žádost, aby
mladíky vyzvali k opuštění stře-

chy, nereagovali. Na střeše se
pak také s příslušnými transparenty objevili příslušníci KSM.
Účastníky manifestace podpořili
v jejich odporu také předseda
německé komunistické strany
Heinz Stehr a také Oskar Marek
z organizace Vojáci proti válce.
Velká část účastníků mítinku
měla na sobě žlutá protiradarová
trička KSČM.

SLAVNOST HALÓ NOVIN 2007
Dopoledne hudba a beseda
s poslanci a senátory, v pravé
poledne projevy, hned poté
tisková konference KSČM a
vzápětí veskrze přátelské setkání čtenářů a redaktorů. Příjemnou atmosféru již šestnáctých
Slavností Haló novin doplnil
odpolední zábavný program,
uzavřený vodotrysky fontány
»tančící« v rytmu zpěvu slavného tria světových tenorů. Oficiálně Slavnost Haló novin začala v
pravé
poledne.
Šéfredaktor

Pavel Šafránek jako »hostitel«
hovořil první. Uvedl mj., že setkání se čtenáři kolektiv redakce
vnímá jako podporu Haló novin,
»které se nikdy nepodřídí snahám dnešních bossů vymývat
mozky našim občanům«.
Kriticky se vyjádřil kTopolánkovu označení vrahů Mašínů
»hrdiny« a vyzval posluchače,
aby se jednoznačně postavili na
odpor fašizujícím tendencím v
naší
vlasti.
Prohlásil:
»Odmítáme plány vlády na
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umístění radarové základy na
území ČR a odsuzujeme, že
vláda občany považuje za póvl,
se kterým se odmítá bavit. Haló
noviny nemají strach z komunistů a nebojí se srpu a kladiva, ani
1. máje a MDŽ,« poznamenal
ironicky na adresu snah některých senátorů.
Šéfredaktor poté na slavnosti přivítal zahraniční hosty - zástupce ambasád Venezuely,
Kuby, KLDR a Ruska, hosty z
Německa. A také poslance české sněmovny a Evropského
parlamentu, i senátory. Hlavní
projev měl předseda ÚV KSČM
Vojtěch
Filip.
Současná vládní koalice neumí
vládnout této republice, řekl
mimo jiné Filip. Bojí se o moc,
bojí se svých vlastních občanů,
proto tady potřebuje americké
vojáky, aby ji chránili, prohlásil.
Připomněl páteční akci komunistů proti radarové základně
v Brdech, kde dokonce létalo
letadlo, aby přehlušilo hlasy lidí.

ve výslužbě Šádek. Po zahrání
české a slovenské hymny promluvil s. Rychter za Klub českého pohraničí. Ten ve svém projevu vyzdvihl sounáležitost Čechů a Slováků. Vzdal hold všem
lidem – bojovníkům, kteří bojovali ve Slovenském národním
povstání a následně proti Banderovcům, aby chránili integritu
a svobodu našich národů. Dále
za národní radu Klubu českého
pohraničí promluvil ing. Karel
Janda. Ten se rozhovořil především
o
historii
střetu
s Banderovci. „Byl to nepřítel
zákeřný a bezohledný, měli
zkušenosti z bojů se sovětskými
partyzány a polskou armádou",
sdělil Janda. Také připomněl, že
„Banderovci našli podporu u
ľuďáckého podzemí i u reakčních sil demokratické strany". To
dokladoval na dobovém článku
tzv. „Svobodného slova" – časopisu Československé strany
národně socialistické, kde byli
Banderovci
charakterizováni
jako ubozí, neozbrojení a otrhaní
štvanci. Dále vzpomněl na velmi
těžké boje v okolí Krasňan. První padlí českoslovenští bojovníci
byli již 16. června, další čtvrtého
července. V Krasňanech padl i
vrchní štábní strážmistr (in memoriam) Ladislav Patočka, který
zde má pomník. Množství dalších pomníčků a pamětních
desek je rozeseto po okolí,
v horách a vesnicích.
Další dostal slovo gen. Šádek – velmi vzácný host. Organizátoři ho jednou požádali, aby
přišel na veřejné shromáždění
KČP v Praze. A on jim odpověděl, že přijde, ale v uniformě. A
od té doby chodí podporovat
všechny akce, na kterých se
utužuje přátelství mezi Čechy a
Slováky. Vyprávěl to, jak osudné
dny bojů s Banderovci prožíval
on. Zrovna se vrátil z fronty
druhé světové války a pokládal
za svojí povinnost, že bude dále

pracovat pro to, abychom žili
v míru a pokoji – ať už
v Čechách nebo na Slovensku.
Byl přeložený do Dolního Kubína
jako velitel roty a netrvalo dlouho, kdy nejen on, ale i další
vojska, dostal rozkaz okamžitě
se přemístit na východní Slovensko. Byli umístěn na čáru obrany, tam kde se bojovalo o Duklu
a jiná místa, aby zabránili přesunu banderovských vojsk, které
se začaly velmi vehementně
přesouvat přes státní hranici.
„Věřte mi, stálo to i životy mých
vojáků, ale i sousední roty a
praporů, které byly v těchto
prostorech umístěny", doplnil
Šádek. Další těžké boje probíhaly v Polsku. Při bojích na Polském území zahynul i generál

Šverčevský. „Vzpomněl jsem si,
že tento generál Šverčevský
spolu s vojsky I. S. Koněva postupoval ze severu směrem na
Prahu v době konce druhé světové války a osvobozoval Prahu." Kromě vzpomínek vznikaly

na
východním
Slovensku
v těch dnech i písně (např.
Pochod SNB), uzavřel s. Šádek své vypravování.
A tím bych uzavřel i svůj
článek. Jsem moc rád, že se
mohu setkávat s takovými
lidmi, jako jsou bývalí pohraničníci, z nichž v letech 1945 –
1989 položilo 184 svůj život při
ochraně hranic Československé republiky.
Jakub Holas
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výročí bojů s Banderovci. Nejprve tedy povídání o Banderovi
a jeho tlupách, kteréžto jsme
převzali z blíže nespecifikovatelného letáčku od slovenských
súdruhov.
Po vyhlášení Ukrajinské
sovětské republiky krátce po
VŘSR (Velká říjnová socialistická revoluce, r. 1917) založila
ukrajinská emigrace v zahraničí
několik nacionalistických organizací. Nejvýznamější z nich byli
„Svaz pro osvobození Ukrajiny"
a „Ukrajinská vojenská organizace" (UVO), jejímiž členy byli
příslušníci Ukrajinské haličské
armády (UHA). V jejím čele stál
bývalý plukovník UHA Eugen
Konowalec. Štáb organizace
sídlil v berlíně. Odtud dával
důvěrníkům v Polsku a SSSR
pokyny pro teroristické a sabotážní akce.
Výsledkem byly těžké národnostní boje a třenice. To vedlo
k vyhrocení
nesnášenlivosti
Ukrajinců a Poláků. Střediskem
ukrajinského nacionalizmu ve
východní Haliči byl Ľvov. Po
rozpadu
Rakouska-Uherska
vypukla i na východní Haliči
revoluce a Dmitro Vitovskij vyhlásil Ukrajinskou haličskou
republiku. Roku 1928 vznikla
díky vlivu výzvědné služby
v Německu „Organizace ukrajinských nacionalistů" (OUN). Do
čela této organizace byl určen
Eugen Konowalcov. Páteří ukrajinského nacionalismu se stala
Řecko-katolická církev. V roce
1933 uzavřela OUN dohodu
s NSDAP, ve které se zavázala
ke všeobecné spolupráci. Pod
vedením nacistické špionážní
služby usilovala OUN o odstranění vlády sovětů na Ukrajině a
podporovala agresivní politiku
Německa proti Polsku a Československu. Vedoucí místo ve
vedení OUN zaujal Andrej Melnik. V Podkarpatské Rusi byla
vyhlášena autonomní vláda
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v čele s Andrejem Brídym. Nacionalistické živly využili situace a
nastolili fašistický režim. Organizace
SÍČ
vznikla
právě
z iniciativy OUN. Srážky vyvrcholili ozbrojeným povstáním
proti československé vojenské
posádce v Chustě. Při napadnutí
Polska osvobodili hitlerovci Stefana Banderu, který si ve vězení
odpykával doživotní trest za
účast při atentátu na polského
ministra vnitra. Bandera začal
znovu
intenzivně
pracovat
v OUN. Po vpádu hitlerovských
vojsk do SSSR byla Ukrajinská
legie v čele s Banderou začleněná do německé armády a operovala ve směru na Ľvov.
Velící německý generál slíbil
představitelům OUN, že za dobití Ľvova jmenuje ukrajinskou
vládu. Nicméně nakonec bylo
všechno trochu jinak. Samostatnou Ukrajinu po třech dnech
němečtí fašisté rozehnali, vedoucí představitele OUN a legií
popravili, jiné včetně Bandery
převezli do koncentračních táborů. Ze zbytku příslušníků legie
vznikla divize SS „Galizien".
Zbytky Ukrajinské milice přecházeli i se zbraněmi do lesů, kde
se z nich a dalších skupin vytvářely oddíly Ukrajinské národní
sebeobrany. Tyto oddíly se formovali do UPA. Nepříznivý vývoj
na frontě donutil hitlerovce
k tomu, že koncem roku 1942
propustili Banderu na svobodu
s úmyslem použít ho k dalšímu
organizování ukrajinského nacionalistického hnutí. První ozbrojené útoky jednotek UPA byly
namířené proti Polákům žijícím
na Ukrajině, ale jejich hlavní
útok se soustřeďoval proti sovětským partyzánům a nastupujícím jednotkám Rudé armády.
Bandy UPA verbovali do svých
oddílů deklasované živly a zločince. Banderovské sotně terorizovali a vraždili polské obyvatelstvo, vypalovali celé vesnice.

Koncem roku 1945 vpadli
banderovci do prostoru Dukelského průsmyku a do povodí
řeky Ondava. Přepadli následující obce: Nová Sedlica, Zboj,
Ulič, Kolbasov.
V těchto obcích zavraždili na
18 lidí a obce vypálili. V dalších
asi třiceti přepadnutých obcích si
banderovci zbraněmi vynucovali
konání veřejných shromáždění,
na kterých útočili na KSČ.
S ozbrojenými přepady rozvíjela
OUN na našem území činnost
své civilní sítě. Na naše území
pronikly sotně BURLAK, CHROMENKO a BRODYČ. Všechny
tyto skupiny byly vyzbrojené
lehkými zbraněmi.
Před největším vpádem
banderovců do ČSR byla
v úseku Dukelský průsmyk až po
sovětskou hranici rozmístěna
zvláštní stíhací skupina Československé
Lidové
armády.
K zajištění této úlohy ministr
vnitra nařídil, aby 1 000 příslušníků pohraničních útvarů Sboru
národní bezpečnosti bylo odesláno na Slovensko a aby se
urychleně
přikročilo
k zformování pohraničního pluku
SNB Slovensko. V čase největšího nasazení se bojů v celé
republice zúčastnilo 6087 příslušníků Československé Lidové
armády, 5623 příslušníků Sboru
národní bezpečnosti a 3700
bývalých partyzánů a vojáků
bojujících ve Slovenském národním povstání. Na celém území
státu se dařilo postupně zlikvidovat pronikající skupiny banderovců a zbytky rozbitých sotní.
Tolik tedy k samotným banderovcům. A přímí účastníci
těchto bojů, již jako „staroušci",
přijeli právě na pietní akt do
Varína. Vedle pomníku rudoarmějce nastoupili zástupci jednotlivých poboček Klubu Českého
pohraničí s klubovými prapory.
Na tribuně byl přítomen i generál

»Tomáš Klvaňa sice tvrdí, že
demonstrace a aktivita lidí proti
radaru oslabily, ale my víme, že
je to jinak, počet lidí, kteří jsou
proti radaru, se zvýšil ze 60 na
79 procent,« zdůraznil Filip.
»Považuji to za úspěch
KSČM, KSM a těch, kteří proti
totální ztrátě suverenity České
republiky vystupují,« řekl. Filip
zdůraznil, že hlavním cílem
politiky KSČM před nadcházejícím sjezdem je boj za mír, protože bez míru se nedá budovat
žádný stát. Musíme si uvědomit,
že máme zázemí v Evropě, do
které tato vláda vráží klín kvůli
americkým zájmům. Pozastavil
se i nad vládní reformou veřejných financí. Podotkl, že současná vládní koalice existuje jen
díky dvěma zrádcům.
»Jak dlouho si jako občané
necháme líbit, že tady budou
vystupovat recyklovaní politici,
kteří budou přestupovat z jedné
strany do druhé, budou zrazovat
program, zrazovat občany. Proč
není možné připravit zákon o
ztrátě mandátu,« ptal se.
Nejen politice byla věnována

Slavnost Haló novin. Dopoledne
se jako vážky nad jezírkem
Křižíkovy fontány vznášel po
parketu mladičký pár Klárka
Šebetková a Michal Šajtár z
Taneční školy v Chebu v doprovodu dechovky Krajanka. Michalův motýlek a bělostná košile
zvýrazňovaly lehkost a čistotu
ideálů, za nimiž přišlo několik
tisíc lidí. Během slavnosti se o
dobrou náladu příznivců deníku
staraly hudební skupiny, vystoupení ruského folklorního souboru, dívčí taneční skupiny Dance
step a řada dalších.
K Slavnosti Haló novin tradičně
patří rozličné stánky - například
Komunistického svazu mládeže
(KSM), Slovanského výboru ČR,
Společnosti česko-kubánského
přátelství nebo stánek Milana
Havlíčka z nakladatelství Orego,
který právě nabízel novotou
zářící knihu Johna Reeda Deset
dní, které otřásly světem. U
stánku přátel Kuby lidé hojně
podepisovali petiční archy proti
mnohaleté genocidní blokádě
tohoto ostrova americkými piráty. Právě nyní na podzim začne

Valné shromáždění OSN projednávat rezoluci za zrušení zločinné blokády. Také aktivisté z
KSM sbírali podpisy na petici
proti tomuto barbarství. Podpisů
přibývá i na petici za propuštění
pěti kubánských národních hrdinů ze žalářů USA. Jak nám řekl
Jiří Rajdl z českého výboru za
jejich osvobození, celosvětová
kampaň za propuštění Gerarda
Hernandeze, Fernada Gonzaleze, Antonia Guerrera, Reného
Gonzaleze a Ramóna Labaňina
sílí.
Živo bylo též u společného
stánku německých přátel z Německé komunistické strany, Die
Linke a Svazu vyhnaných nacisty-Svazu antifašistů. V Německu
opět zvedají hlavy stoupenci
nacismu a petice, která ve stánku byla podepisována, žádala
zákaz Nacionální strany Německa.
V 16 hodin vytryskly k modré
obloze gejzíry vody Křižíkovy
fontány v rytmu písní světových
tenorů José Carrerase, Plácida
Dominga a nedávno zesnulého
Luciana Pavarottiho.

NÁVŠTĚVA RAKOUSKÉ
KOMUNISTICKÉ MLÁDEŽE U KSM V PRAZE
Ve středu 5. 9. proběhlo v
Praze setkání členů Komunistického svazu mládeže se dvěma
zástupci Komunistické mládeže
Rakouska (KJÖ), naší sesterské
organizace v Rakousku. Soudruhy ze zahraničí jsme seznámili s
politickou
a
sociálněekonomickou situací v České
republice. Mluvili jsme o současné vládě, jejích škrtformách, o
výsledcích posledních parlamentních voleb, dále o rasismu
a pokračující fašizaci české

společnosti a přirozeně i o rozpuštění KSM a o aktuálním vývoji v této kauze. Oni pak též
hovořili o těchto problematikách.
V mnohém se naše země shodují, v něčem se však liší.
V Rakousku například není
Komunistická strana Rakouska
(KPÖ) v tamním parlamentě –
Národní radě; ve volbách do
Národní rady Rakouska v roce
2006 dosáhla výsledku 1,01 %.
V těchto volbách ztratila doposud vládnoucí koalice konzerva-

tivní Rakouské lidové strany
(ÖVP) a Aliance za budoucnost
Rakouska (BZÖ), která vznikla
odštěpením od nacionalistické
Svobodné strany Rakouska
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(FPÖ), většinu v parlamentu. Z
voleb roku 2006 vzešla velká
koalice Sociálně demokratické
strany Rakouska (SPÖ) a ÖVP,
dohromady mají 133 mandátů z
celkového počtu 183. Přesto ale
nacionalistická FPÖ získala 21
mandátů (11,04 %) – oproti
volbám v roce 2002 si polepšila
o 3 křesla – a BZÖ 7 mandátů
(4,11 %). I přes značnou sílu
konzervativních a nacionalistických uskupení v rakouské Národní radě se tamní komunistické hnutí nepotýká tak často s
fašistickými a neonacistickými
útoky jako u nás. Když jsme jim
například vyprávěli s jakými
útoky agresivních živlů se denně
setkáváme, nestačili se divit.
Samozřejmě, že se s naší myšlenkou mnozí lidé neztotožňují
ani v Rakousku, ať už proto, že
jí vůbec nerozumí, či z důvodu
vlastního sobectví a zájmu pouze o vlastní majetek, avšak slušnost jim nedovolí útočit na člově-

PROTI NEONACISMU

ka z důvodu jeho přesvědčení.
Také rakouská mládež přemýšlí
trochu jinak než ta česká, je prý
převážně
levicově-liberální.
V otázce rasismu jsem se shodli,
že ten se vyskytuje v obou našich zemích, avšak Češi v něm
Rakušany spolehlivě předčí,
přece jenom v Rakousku si
obecně zakládají na větší politické „korektnosti“.
V neposlední řadě jsme
porovnali i struktury a orgány
našich organizací a vzájemně
jsme se informovali o naší činnosti. Rakouské soudruhy jsme

také zapojili do mezinárodních
antifašistických aktivit.
Tato téměř pětihodinové
povídání bylo velmi přátelským a
přínosným setkáním pro obě
strany.
Opět jsme dokázali, že ačkoli jsme z různých národů,
máme rozdílné jazyky a částečně i zvyky, naše smýšlení, naše
velká společná myšlenka nás
bude vždy stmelovat a nikdy nás
nerozdělí.
ms4

DOPIS SOLIDARITY KSM
S MAĎARSKÝMI KOMUNISTY
Drazí soudruzi z Maďarské
komunistické dělnické strany,
jménem Komunistického svazu mládeže (KSM) České
republiky vám zasílám mnoho
vřelých bojovných pozdravů.
Od Levicové fronty – Komunistické aliance mládeže, naší
sesterské organizace v Maďarsku, jsme obdrželi informace o novém útoku proti vaší
straně. Chtěli bychom vyjádřit
naši úplnou a hlubokou solidaritu.
Chápeme tento krok nejen
jako antikomunistický a protidemokratický útok proti vaší
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straně, maďarské dělnické
třídě a lidu, ale také jako součást kampaně proti mezinárodnímu komunistickému hnutí,
která se zaměřila i proti naší
organizaci. Rádi bychom vás
ubezpečili naší plnou podporou vašeho boje za socialistické Maďarsko.
Ať žije Maďarská komunistická dělnická strana!
Ať žije mezinárodní solidarita!
Milan KRAJČA,
předseda Komunistického
svazu mládeže

Další 2 akce neonacistů se
konaly v uplynulém měsíci. Za
tiché asistence policie beztrestně vyřvávali rasistická hesla.
Pod dohledem Policie ČR, jejích
těžkooděnců a vrtulníku si v
sobotu dalo v Kladně sraz asi
200 příznivců krajní pravice.
Akci pořádali Autonomní nacionalisté Střední Čechy. Pochodovali centrem města na Náměstí
Jana Masaryka. V projevech
kritizovali současnou vládu i
vlády
minulé
a
zejména vyjadřovali odpor proti etnickým menšinám jako původci
"všeho zla".
Neonacisté pochodovali se
státními a černými vlajkami a
tabulemi s hesly Zastavte demokratickou diktaturu. Cestou křičeli hesla Nic než národ či Práce,
kázeň, odvaha a řadu dalších.
Pořadatel akce Jiří Bunda

informoval novináře, že nacionalisté na tento typ akcí zvolili
novou taktiku s oblečením.
Podle jeho slov doporučují černé
oblečení bez symbolů, aby nedávali záminku k zásahům policie. Jednotné oblečení má také
ztížit monitoring členů pravicového hnutí ze stran antifašistů.
Asi 80 členů a příznivců
krajně pravicového hnutí Národní korporativismus zase demonstrovalo 28. 9. v Bruntále. Úřady
zde na stejný den zakázaly demonstraci Komunistického svazu
mládeže proti radarové základně.... Akce neonacistů byla
oficiálně namířena proti komunismu. Pravicoví
extremisté
zhruba hodinu pochodovali na
bruntálské náměstí, kde jejich
vůdci přednesli proslovy.
Průvod pravicových radikálů
sledovali antifašisté podobně

jako v Kladně, kde se antifašisté
setkali také v neděli, pod heslem Kladenská alternativní mládež proti fašismu a rasismu z
Vodárenské ulice na Náměstí
Svobody. Mladí
antifašisté během asi šestikilometrové
trasy skandovali hesla proti
fašismu a nacionalismu.

POHRANIČNÍCI STÁLE ČILÍ… A MAJÍ NA CO
VZPOMÍNAT
Možná trochu netradiční
nadpis článku z pietního aktu,
nicméně to je asi ten nejzásadnější dojem, který ve mně akce
pohraničníků zanechala. Jak
tedy probíhala vzpomínka na 60.
výročí bojů s Banderovci u památníku ve Varíně na Slovensku, kterou uspořádal Klub českého pohraničí? Nabízím vám
pohled mladého komunisty...
Na srazu u autobusu v Brně
bylo veselo. A nikomu ani nevadilo, že pršelo, ba spíše naopak.
Všichni jsme se naskládali pod
střechu trafiky a jak už to na
všech komunistických akcích
bývá, soudruzi utvořili malé

diskusní kroužky a řešili aktuální
politické otázky, k čemuž neodmyslitelně patří kolující láhev
dobrého vínka a obláčky cigaretového kouře.
V autobuse se zpívalo, což
je dnes také malá raritka. A
zpívalo se moc krásně, protože
soudružky očividně chodily zpívat do sboru a hlavně vyrůstaly
v době, kdy veselé písničky
provázely každý krok socialistického člověka.
První zastávka nás čekala
ve Strečně, kde byl památník
padlým francouzům, kteří se
účastnili Slovenského národního
povstání proti nacistům. Kratičká

přestávka a jelo se dál, za hlavním cílem naší cesty – na náměstí ve Vravíně, kde se u pomníku konal pietní akt k 60.

