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• Denně veřejné petiční stánky.
• Materiály (petice, letáky, plakáty) můžete
stáhnout na www.ksm.cz
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Pietní akt 17. listopadu 2007
v Brně
17. listopadu od 18.30 do 20:00h se uskuteční
pietní akt v areálu Kounicových kolejí v Brně k
připomínce nacistických zločinů na českých
vysokých školách 17. listopadu 1939.

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!

Solidarita s maďarskými
komunisty

Nová publikace KSM

Komunistický svaz mládeže pořádá v České
republice kampaň solidarity s Maďarskou komunistickou dělnickou stranu, jejímuž předsednictvu hrozí dva roky vězení.
Mezinárodní kampaň můžete podpořit podpisem internetové petice na adrese:
http://1917.solidnet.org

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.

ného pozorovatele převratných
společensko – politických dějů.
Šmeral se ale ani v této pro
něho nesmírně složité situaci
nevzdává.
Jako člen Socialistické rady
byl čelným organizátorem generální stávky 14. října roku 1918,
při níž měla být v rámci lidových
demonstrací vyhlášena Československá socialistická republika. Tato akce vyvolala´represivní opatření ze strany
rakouského vojska a policie. V
letech 1919 – 1920 stát v čele
marxistické levice československé sociálně demokratické strany. Po návštěvě sovětského
Ruska, kde hovořil přímo osobně i s Leninem usiloval o prosazení internacionální linie v československém dělnickém hnutí.
Významně se zasloužil o odtržení marxistické levice od sociální
demokracie a založení KSČ v
roce 1921 i o její vstup do Komunistické internacionály. Patřil
k hlavním organizátorům velké
prosincové stávky v roce 1920,
během níž vojsko na mnoha
místech střílelo do dělníků. V
první polovině 20. let řídil činnost
KSČ a vedl i redakci Rudého
práva. Velmi často právě v tisku
vystupoval proti sociální demokracii, kterou obviňoval z podílu
na buržoazní podobě nově
vzniklé republiky. Ačkoliv Šmeral
netajil svůj obdiv vůči Sovětskému svazu, dostával se nezřídka i
do rozporů s linií Moskvy. Ve
velkém a silném Sovětském
svazu viděl především oporu pro
příští časy.
Šmeral to ovšem nikdy ve
své veřejné politické činnosti
neměl snadné. Jednak komunisté byli za 1. republiky obviňováni
jako veřejní škůdci, kteří stále
chystají revoluci a nekriticky
obdivují SSSR a Stalina (což
byla pravda jen z části). Ale
Šmeral trpěl i tím, že měl dost
mohutnou a zavalitou postavu.
Významný prvorepublikový poli-

tik a Šmeralův protivník stojící
na opačném politickém pólu Jiří
Stříbrný o něm napsal, že na
jeho zevnějšek si účastníci proletářských schůzí dlouho nemohli zvyknout: „Šmeral činil
dojem opravdového blahobytníka a požitkáře. Rozhodně nevypadal jako typický proletář. Vypadalo to tak, jako by sama
příroda se proti němu spikla. V
třiceti letech totiž hodně ztloustnul, líce mu červenaly, takže
spíše vypadal jako dobře živený
venkovský farář.“
I s tímto se Šmeral musel
umět vypořádat a nebylo to vždy
jednoduché. Známý prvorepublikový písničkář Karel Hašler
podrobil posměchu Šmerala v
jedné ze svých písniček s názvem Jak věšeli buržousta: „Byla
velká demonstrace na Václavském náměstí …. Náhle povstal
povyk pustý, v bolševické rodině. Neboť člověk hrozně tlustý
tlačil se tam mezi ně. Sotva
zjevila se v davu ta postava
obtloustlá. Národ spustil velkou
vřavu, oběste ho buržousta.
Oběsit ten špalek masa byla
práce nemalá. V tom však kdosi
vzkřik: u ďasa! Vždyť věšíte
Šmerala. Sundali ho bez odkladu, kdos mu na omluvu řek. Co
tu demonstruje z hladu, když má
břicho samý špek?“
Když už mu jeho oponenti
nestačili argumentačně, dokázali
jej skandalizovat pomocí osobních urážek. Antikomunismus
byl stejně jako dnes rozšířen
četně i v době první republiky.
Dějiny se tedy, jak je patrné, po
určité době znovu opakují. Např.
tričko s nápisem zabij komunistu, posílíš mír či občasné volání
po zákazu KSČM jsou toho
jasnými důkazy. Ve 20. a 30.
letech patřila KSČ u nás mezi 3
– 4 nejsilnější politické strany.
Což mohou ilustrovat asi nejlépe
výsledky voleb v Československu mezi lety 1921 – 1938.
Ve 2. polovině 30. let byl Šmeral

pověřen prací v aparátu Kominterny v Moskvě a většinu času
trávil v SSSR. Do své vlasti ale
pravidelně zajížděl, např. na
přednášky o životě v SSSR. Po
Mnichovu se vrátil do SSSR již
natrvalo. Šmeral také publikoval
texty, v nichž varoval před rozpínavostí fašismu a jeho nebezpečím pro svět. Vyzýval ke sjednocení všech antifašistů bez rozdílu národnosti a politického přesvědčení. Zemřel následkem
těžké nemoci ve svém moskevském bytě 8. května 1941. V den
jeho pohřbu se mu dostalo velké
pocty. Jeho rakev nesli k hrobu
Jiří Dimitrov, Palmiro Togliati,
Wilhhelm Pieck, Dolores Ibarruri
a další čelní představitelé mezinárodního dělnického a komunistického hnutí.
P. S. : Po roce 1989 byla z
rodného domu Bohumíra Šmerala v Třebíči odstraněna jeho
busta a zrušena v něm i pamětní
síň. Novému režimu se jeho
osobnost nehodila do jeho ideologické výbavy. To nic nemění
na tom, že Bohumír Šmeral byl
významným politikem, inteligentním a statečným člověkem a
antifašistou. Dokázal hájit své
názory i proti většině a nebál se
bojovat za svoji pravdu. Musel
během svého života podstoupit
mnoho politických i osobních
soubojů se svými oponenty.
Nutno dodat, že většina dnešních politiků napříč stranami mu
nesahá ani po kotníky. Snad i
proto jeho jméno zmizelo z
učebnic dějepisu a nebývá připomínán většinou ani jako významný meziválečný politik,
kterým bezesporu byl. Proti
Šmeralovi jsou většinou dnešní
politici pouhými trpaslíky, kterým
jejich veřejné politické funkce
slouží jen k vlastnímu ekonomickému zajištění a jejich pracovní
výkony výrazně zaostávají za
pobíranými příjmy a dalšími
četnými požitky.
Miroslav Pořízek
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odvážně odsoudil antisemitismus studentů v tzv. hilsneriádě.
Masaryk, který tehdy žádal revizi
známého polenského procesu a
odmítal tvrzení, že šlo o rituální
židovskou vraždu, se stal terčem
hysterické kampaně i na univerzitní půdě. Šmeral tehdy proti
antisemitismu studentů a na
obranu Masaryka jednoznačně
vystoupil ve studentském časopise. Riskoval tím hodně, ale
zároveň dokázal svoji odvahu a
schopnost hájit svůj názor veřejně a proti většině. Masaryk na
tuto Šmeralovu odvahu, kdy se
jej veřejně zastal nikdy nezapomněl. Ostatně dnešní zuřiví
antikomunisté by nejraději popřeli i ten fakt, že Masaryk udržoval přímé i zprostředkované
styky i s mnoha umírněnými
komunistickými politiky a to i v
době, kdy již byl prezidentem.
Ani tehdy tyto styky nepřerušil.
Mezi ty, se kterými udržoval
styky přirozeně patři i Šmeral.
Masaryk se setkával s levicově
smýšlející inteligencí velmi často, pravidelně s nimi hovořil o
aktuálních otázkách doby (např.
komunisticky orientovaní spisovatelé Vladislav Vančura, Ivan
Olbracht a další).¨
Šmeral se ovšem také dokázal mýlit ve svém odhadu politického vývoje v tehdejší monarchii
a to i v době již probíhající 1.
světové války. Během ní dokonce zastával názor, že monarchie
bude existovat dál a nevznikne
samostatný český stát. V této
velmi složité době na rozdíl od
většiny tehdejších vůdců sociální
demokracie prosazoval a obhajoval internacionální charakter
dělnického hnutí a stavěl se
velmi důrazně i proti nacionalismu. Do něho zahrnoval i české
emancipační hnutí. V době, kdy
zuřila 1. světová válka se staví
za loajalitu vůči Vídni, nedovolí
dokonce ani radikálnější publicistiku v Právu lidu, jehož byl
šéfredaktorem.

Novým císařem Karlem je
mu dokonce nabídnuto ministerské křeslo a to opakovaně. Tyto
nabídky ovšem Šmeral pokaždé
odmítl. Odpor proti Vídni byl v
této době již velmi silný a to
včetně veřejných vystoupení v
podobě stávek. Pád carského
režimu v Rusku v roce 1917
posiloval revoluční úmysly i v
mnohých částech tehdejší monarchie. Válka tento radikalismus ještě posilovala. Šmeralova
opatrnost v této době byla využita i jeho mnohými spolustraníky,
kteří jej neváhali veřejně obviňovat pomluvami nejhrubšího zrna
(jako přisluhovače umírající
monarchie), čehož využíval i
bulvární tisk. Často i k útokům
nejen vůči němu, ale i celé sociálnědemokratické straně. Žádné
z obvinění ovšem jeho odpůrci
(např. František Modráček, Rudolf Bechyně) nedokázali doložit
konkrétními fakty. Šmeral veřejně promluvil ještě na prvních
válečných oslavách 1. máje, kdy
doslova prohlásil: „Co chceme,
aby tyto těžké doby přinesly?
Naším cílem je, aby z převratu
této světové války vzešla podstatná revoluční přeměna trvajících politických a hospodářských
poměrů. Slovo revoluční používám a plně si uvědomuji jeho
významu.“ V této době Šmeral
kromě jiného též důrazně intervenuje za propuštění politických
vězňů – tehdy Karel I. Poprvé
přislíbil všeobecnou amnestii.
Šmeralovy názory na rakousko –
uherskou monarchii jsou asi
nejlépe vyjádřeny v jeho vlastních slovech pronesených v roce
1915 na jednání mezinárodní
socialistické konference ve
Stockholmu: „Jsem pevně přesvědčen, že rakouská říše nepomine, že zůstane a já jsem toho
názoru, že ve chvíli nebezpečí
pro rakouský stát, je třeba aby
alespoň část českého národa a
jeho zástupců se hlásila k tomuto státu. Není – li možno pro tuto

politiku získat většinu našeho
národa, považuji za svou povinnost sám s jednotlivci, třeba i v
nepatrné menšině, provádět tuto
politiku, aby byl rakouskému
státu podán důkaz, že v době
jeho ohrožení nebyl český národ
v táboře velezrádců.“ Slova nad
kterými by se dnes pohoršil
skoro každý však byla vyslovena
v době natolik složité, že je nelze jednoznačně odsoudit, ani je
zjednodušovat. Šmeral byl se
svým názorem na trvání monarchie i po skončení války sice v
menšině, ale rozhodně jej nelze
považovat za kolaboranta nebo
dokonce za zrádce českých
zájmů. Nikoliv, Šmeral zastával
v této věci (samostatnost českého státu) umírněnou pozici.
Ostatně po válce si užil díky
těmto názorům mnoho útoků a
musel se na čas stáhnout z
veřejného dění do ústraní. V
srpnu roku 1917 byl nazván
Viktorem Dykem „politickým
chytrákem bez ducha“ a
„Čechem bez češství“. Byl dokonce obviňován i ze styku s
tajnou policií. Je v této době také
často napadán a skandalizován
v tisku. Zvláště aktivní v tomto
směru byl tisk agrárnický a národně socialistický. Brzy vyšlo
najevo, že Šmeral je pouze
zástěrkou v útocích proti sociálně demokratické straně. Šmeral
v dané době posloužil jako příhodný obětní beránek a hromosvod útoků na celou stranu. V
září 1917 Šmeral složil všechny
své funkce – předsedy výkonného výboru, předsedy poslaneckého klubu i šéfredaktora Práva
lidu. Se Šmeral se potom přirozeně nepočítalo ani při formování nového státu v roce 1918, ani
při dělbě moci v něm. Jeden z
nejpovolanějších a nejzkušenějších politiků této na významné
události bohaté doby je odsouzen pouze do role nezúčastně-
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PROHLÁŠENÍ KOMUNISTICKÉHO SVAZU
MLÁDEŽE K POCHODU NEONACISTŮ
Mladí národní demokraté,
organizace úzce propojená s
neonacistickým hnutím Národní
odpor oznámila na sobotu 10.
listopadu 2007 pochod Prahou.
Tento pochod se má konat v
době 69. výročí Křišťálové noci
– antisemitském pogromu, uskutečněném hitlerovským fašismem v Německu. Židé byli vedle
odpůrců fašismu – komunistů,
socialistů a stoupenců dalších
demokratických a antifašistických sil, hlavním terčem fašistického teroru německého nacismu.
Provokační akce českých
neonacistů není ojedinělá. V
posledních měsících jsme svědky vzrůstající aktivity fašistického hnutí, jehož součástí jsou i
neonacisté. Organizace krajní
pravice jako Národní odpor, Národní korporativismus, Národní
čest, Vlastenecká fronta organizují své pochody a demonstrace
v řadě regionů České republiky.
Národní strana před několika
dny deklarovala založení svých
polovojenských jednotek. Do-

chází k častým fyzickým útokům
fašistů proti jejich politickým odpůrcům, mládeži a menšinám.
Vše je přitom do značné míry
tolerováno současnou mocí.
Nárůst aktivit fašistického
hnutí jde ruku v ruce s odbouráváním demokratických práv a
svobod, prováděným současnou
politickou mocí, a postupnou
fašizací České republiky. Ta má
odraz v nové vlně antikomunismu, reprezentované např. rozpuštěním Komunistického svazu
mládeže Ministerstvem vnitra,
opakovanými snahami o zákaz
Komunistické strany Čech a Moravy, brutálními fyzickými útoky
na komunistické představitele,
snahami o ničení památníků
antifašistického vítězství.
Nárůst fašistického hnutí a
probíhající fašizace České společnosti souvisí s prohlubující se
krizí české společnosti, vzrůstající chudobou velké části obyvatelstva, nezaměstnaností, probíhajícím drastickým zdražováním
základních potřeb, s destrukcí
sociálního systému a dalších

zbytků sociálních výdobytků z
období socialistického Československa. Rostoucí pozice fašismu souvisí se samotným systémem, neboť fašismus samotný
je nejreakčnější podobou kapitalismu, ke které vládnoucí třída
sahá, k udržení své moci. Boj
proti fašismu tedy musí být i bojem proti kapitalismu.
Evangelický pastor a oběť
hitlerovského fašismu Martin
Niemoller napsal:„V Německu
nejprve přišli pro komunisty, ale
já jsem neprotestoval, protože
jsem nebyl komunista. Pak přišli
pro Židy a já jsem neprotestoval,
protože jsem nebyl Žid. Pak přišli pro odboráře a já jsem neprotestoval, protože jsem nebyl odborář. Pak přišli pro katolíky a já
jsem neprotestoval, protože
jsem nebyl katolík. Pak přišli pro
mě a v tu dobu již nezbyl nikdo,
kdo by se za mě postavil.“
Komunistický svaz mládeže
proto vyzývá všechny demokratické a antifašistické síly ke společnému aktivnímu boji proti neonacismu, fašismu a fašizaci.
Fašismus není názor, ale zločin!
Neprojdou!
Milan KRAJČA,
předseda Komunistického svazu
mládeže
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SOLIDARITA S MAĎARSKÝMI KOMUNISTY
Na demonstraci před Velvyslanectvím Maďarské republiky v
ČR vyjádřili za asistence policie
občané protest proti soudnímu
procesu, který probíhá u Městského soudu v Székesfehérváru
s celým předsednictvem Maďarské komunistické dělnické strany
(MKDS). Její předseda Gyula
Thürmer a šest dalších členů
předsednictva byli letos 21. září
obviněni z urážky na cti na veřejnosti, neboť prý charakterizovali
rozhodnutí budapešťské soudní
stolice v roce 2005 jako politický
rozsudek. Podle trestního zákoníku jim hrozí odsouzení až na
dva roky žaláře.
Maďarští komunisté se hájí
tím, že jen využili svého práva
na názor, garantovaný maďarskou ústavou v článku 61. Jak
řekl ve svém vystoupení na
demonstraci, uspořádané KSČM
a KSM Milan Krajča, předseda
KSM, z celého světa zní jasný
nesouhlas s tímto antikomunistickým útokem. Také Komunistická strana Čech a Moravy a
Komunistický svaz mládeže patří
k těm, kteří otevřeně stojí na
straně maďarských komunistů,
prohlásil a jeho slova doprovázelo skandováním Ať žije mezinárodní solidarita.
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„odpovědnosti za nastolení a
provádění organizovaného násilí
v Československu“ a „zavádění
všech forem poúnorového teroru“. Ačkoli význam potlačení
třídních nepřátel nelze podceňovat, je ze zásluh KSČ v době,
kdy stál v jejím čele soudruh
Zápotocký, třeba vystihnout
např. zavedení všelidového
vlastnictví výrobních prostředků
a odstranění vykořisťování, vytvoření Jednotných zemědělských družstev a intenzivní rozvoj zemědělství i průmyslu v
prvních dvou pětiletých plánech,
omezení vlivu církve, provedení

měnové reformy a zrušení přídělového systému a zapojení Československa do Rady vzájemné
hospodářské pomoci a Organizace Varšavské smlouvy. V
době, kdy byl předsedou vlády
nebo prezidentem ČSR Antonín
Zápotocký, neexistovala v lidově
demokratickém Československu
nezaměstnanost,
školství
a
zdravotnictví bylo bezplatné a
tedy dostupné všem a fungoval
kvalitní systém sociálního zabezpečení. O vymoženosti této
doby v současnosti přicházíme
rychleji, než si je většina z nás
ochotna připustit.

Následníkem Antonína Zápotockého ve funkci prezidenta
ČSR se stal Antonín Novotný,
který nechvalně proslul svým
subjektivismem,
bezkoncepčností a nedůsledností v uplatňování leninských principů, způsobil závažné chyby v řízení politiky strany a státu ve 2. polovině
50. let a v 60. letech a usnadnil
nástup kontrarevolučních pravičáckých sil, které způsobily
politickou krizi v letech 1968 –
1969 a vážně ohrozily důvěru
občanů v socialistické zřízení.
Leopold Vejr

BOHUMÍR ŠMERAL

Krajča dále upozornil, že
proces představuje bezprecedentní vměšování do vnitrostranického života MKDS. Má za cíl
oslabit tuto stranu a podporovat
v jejím rámci sektáře a reformisty. Je součástí antikomunistické
primitivní politiky, neštítící se

zhanobení hrobů známých osobností, jako byl János Kádár.
Soudní proces je podle něj politickou odvetou současné moci v
Maďarsku za referendum, iniciované MKDS proti privatizaci
nemocnic. V něm se proti privatizaci systému zdravotní péče
vyslovily téměř dva miliony voličů! Proces je porušením základních občanských a demokratických práv, což KSČM i KSM
odsuzují a projevují maďarským
komunistům své sympatie a
solidaritu. Atak na MKDS vnímají jako součást protikomunistického tažení a zákeřné politiky,
projevující se v Evropské unii!
Ta zasáhla i Českou republiku
permanentními útoky na KSČM
a oficiálním rozpuštěním KSM
českým ministerstvem vnitra,
připomněl Krajča. My, komunisté
v České republice, společně s

Koncem října jsme si kromě
jiného připomenuli výročí narození významné osobnosti dělnického hnutí a levice dr. Bohumíra
Šmerala. Narodil se 25. října
roku 1880 v Třebíči. Ta byla na
přelomu 19. a 20. století významnou baštou dělnického
hnutí západní Moravy. Ostatně
přízvisko rudá Třebíč bývalo
ještě dlouhá léta po 2. světové
válce obvyklé a hodně používané, nejen místními. Šmeral se
stal čelnou osobností našeho
dělnického hnutí a významným
prvorepublikovým politikem. I
proto by jeho jméno rozhodně
nemělo zapadnout mezi různými
výročími, která si právě vždy na
podzim připomínáme.
Třídní původ Bohumíra Šmerala přitom vůbec nenasvědčoval tomu, že z něj vyroste čelná
osobnost dělnického hnutí, nejprve sociální demokracie, později KSČ, ani to že se stane
jedním ze zakladatelů KSČ při
jejím vzniku v roce 1921. Šmeral
se narodil v rodině, která patřila
k třebíčské honoraci. Jeho matka Růžena přinesla do manžel-

ství slušné věno, jeho otec byl
učitelem na měšťanské škole.
Mladý Bohumír Šmeral už ve
svých šestnácti letech vstoupil
do třebíčské Dělnické besedy. V
tehdy dvanáctitisícovém městě
byl průmysl velmi rozvinutý a
tedy i dělnictvo tvořilo velmi
silnou a početnou společenskou
a sociální skupinu, která měla
nemalý vliv. Protestní vystoupení dělníků a stávky byly v době,
kde Šmeral vyrůstal a dospíval
ve městě dost časté. Dělníci
vystupovali především za lepší
pracovní a sociální podmínky,
ale také proti monarchii a jejím
institucím a byrokracii. Gymnazijní léta Bohumíra Šmerala se
nesla ve znamení častých a
ostrých sporů s otcem, ale i se
školou. Už tehdy dokázal jasně
formulovat své názory a prosazovat je. V této době jej poprvé
zaujaly myšlenky marxismu a
zde lze datovat počátek jeho
pozdější komunistické orientace.
Na tyto jeho názory měla vliv
významná událost – ještě než
odešel studovat práva do Prahy,
měl možnost poznat činnost

sociálně demokratické strany,
která ve městě vznikla na konci
19. století zásluhou Josefa Hybeše. V Praze se Šmeral kromě
studia věnoval již hodně a aktivně také společenskému dění a
politice. Byl například redaktorem Studentského sborníku.
Nutno zmínit, že velmi ostře a
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imperialistů bojovali raději proti
„kultu osobnosti“, haněli nejslavnější revoluční tradice hledáním
chyb a „omlouváním se za minulost“, vyvolávali rozkol v socialistické soustavě útočnou kritikou
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„ideologie maoismu“ a pokoušeli rální tajemníky KSSS Nikitu
se skloubit socialismus s kapita- Sergejeviče Chruščova a Milismem a socialistickou demo- chaila Sergejeviče Gorbačova.
kracii s demokracií buržoazní v
Leopold Vejr
procesu „přestavby a otevřenosti“. Za všechny jmenujme gene-

PŘED 50 LETY
ZEMŘEL ANTONÍN ZÁPOTOCKÝ
Před 50 lety, dne 13. listopadu 1957, zemřel v Praze na
infarkt soudruh Antonín Zápotocký, československý politik a
státník, činitel čs. revolučního
dělnického hnutí, prezident ČSR
v letech 1953 – 1957, hrdina
socialistické práce a držitel Řádu
Klementa Gottwalda. Antonín
Zápotocký se narodil v Zákolanech u Kladna 19. prosince
1884. Jeho otec Ladislav Zápotocký - Budečský (1852 - 1916)
byl jedním z prvních průkopníků
socialismu v Čechách a zakladatelem českoslovanské (nikoli
„československé“) sociální demokracie v r. 1878.
Vyučený kameník Antonín
Zápotocký působil v sociálně
demokratickém hnutí od r. 1900,
v letech 1907 - 1911 byl krajským tajemníkem soc. dem.
strany a odborové organizace na
Kladně, od r. 1911 redaktorem
soc. dem. listu „Svoboda“. V
letech 1914 - 1918 bojoval jako
rakouský voják na frontách 1.
světové války.
V roce 1919 byl Antonín
Zápotocký jedním ze zakladatelů
marxistické levice v sociálně
demokratické straně. V roce
1920 se stal jedním z delegátů
II. kongresu Komunistické internacionály v Moskvě. V době
prosincové generální stávky v r.
1920 stál v čele kladenských
pracujících, za což byl v letech

1921 - 1922 devět měsíců vězněn. Od roku 1921 byl členem
KSČ a jejího výkonného výboru,
od r. 1924 až do své smrti členem ústředního výboru, v letech
1922 - 1925 ústředním tajemníkem KSČ, 1925 - 1938 členem
politbyra KSČ a poslancem
Národního shromáždění a mezi
lety 1929 a 1939 generálním
tajemníkem Rudých odborů.
Roku 1928 byl zvolen členem
výkonného výboru Rudé odborové internacionály. Jako odborový
funkcionář usiloval o sjednocení
roztříštěného československého
odborového hnutí. V r. 1932 se
významně podílel na organizaci
mostecké stávky.
V roce 1939 byl soudruh
Zápotocký zatčen gestapem při
pokusu o ilegální přechod hranic
do Polska a v letech 1940 - 1945
byl vězněn v koncentračním
táboře
SachsenhausenOranienburg. Po porážce fašistické imperialistické agrese byl v
letech 1945 - 1950 předsedou
Ústřední rady odborů, 1945 1953 poslancem Národního
shromáždění, 1945 - 1954 členem předsednictva a od r. 1954
politbyra ÚV KSČ. V roce 1948
byl nejprve náměstkem předsedy vlády a poté do r. 1953 předsedou vlády. 21. března 1953 se
stal prezidentem republiky –
následníkem prvního dělnického
prezidenta soudruha Klementa

dalšími demokratickými silami
požadujeme okamžité zastavení
soudního procesu proti maďarským komunistickým představitelům a ukončení antikomunistické kampaně v Maďarsku. Perzekuce vedení maďarských komunistů je poslední epizodou neustále narůstajícího honu na čarodějnice proti těm, kteří předsta-

mi volbami, jež se mohou uskutečnit v blízké budoucnosti.
Podle Thürmera je dost trapné,
že druhé zasedání soudu v Székesfehérváru se uskuteční 6.
listopadu, právě v předvečer 90.
výročí VŘSR.
Jan Jelínek, Haló noviny

SVOBODU PĚTI KUBÁNSKÝM HRDINŮM!
Projev Milana Krajči, předsedy Komunistického svazu
mládeže, na demonstraci za
osvobození 5 kubánských
hrdinů, pořádané Společností
česko-kubánského přátelství a
KSM před velvyslanectvím
USA v Praze.
Socialistická Kuba již téměř
50 let vzdoruje snahám USA
izolovat ji a je inspirací nejen pro
lid Latinské Ameriky. Latinskou
Amerikou a Karibikem se po
mnoha pro Kubu osamělých
létech, kdy samotná držela
zvednutou pochodeň s bezplatnou zdravotní péčí a vzděláním

Gottwalda.
Soudruh Antonín Zápotocký
se zasloužil o vítězství československého pracujícího lidu v
únoru 1948 a o vybudování
socialismu v ČSR. Byl autorem
řady politických statí, projevů i
několika románů, ve kterých
zachytil
počátky dělnického
hnutí v českých zemích a zápas
o vytvoření revoluční dělnické
strany („Vstanou noví bojovníci“;
„Bouřlivý rok“; „Rudá záře nad
Kladnem“; „Rozbřesk“). V současném „oficiálním“ hodnocení
A. Zápotockého převládají antikomunistické
žvásty
o

vují jedinou skutečnou alternativu vůči kapitalistickému systému
vykořisťování, útlaku a válek,
zdůraznil předseda Krajča, který
v závěru připomněl slova předsedy MKDS G. Thürmera, že s
pomocí justice se kapitalistické
síly v Maďarsku pokoušejí zničit
komunistickou stranu před novým referendem a parlamentní-
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pro všechny a s vymoženostmi
světové úrovně na poli kultury,
sportu a vědy, žene vlna progresivních změn. Velká lidová vítězství ve Venezuele, Bolívii, Ekvádoru a Nikaragui jsou jasným
potvrzením správnosti cesty,
kterou se Kuba v druhé polovině
minulého století vydala. Cesty
boje proti imperialismu, za národní nezávislost a socialismus.
Vše, čeho Kuba dosáhla,
bylo navzdory snahám imperialismu USA ji izolovat a zničit.
Vedle zločinné blokády byly
použity všechny špinavé metody
- infiltrace, sabotáže, terorizmus,
atentáty, ekonomický a biologic-

ký boj i neustálé lži v médiích
mnoha zemí. Celkem zahynulo
při teroristických činech proti
Kubě téměř 3500 Kubánců a
více než 2000 jich má trvalá
zranění. Proti takovým krvavým
útokům se Kuba musí bránit.
Dnes je tomu přesně 9 let co
byla ve spojených státech uvězněna pětice Kubánců. Těchto
pět Kubánců bylo následně ve
zmanipulovaném soudním procesu odsouzeno k vysokým,
krutým trestům v soudních procesech při porušování základních lidských práv. Jsou to:
• Gerardo Hernandez Nordelo odsouzený na dvojnásobné
doživotí plus 15 let vězení
• Fernando Gonzales Llort
odsouzený na 19 let
• Antonio Guerrero Rodríguez odsouzený na doživotí plus
10 let
• René Gonzales Sehweret
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odsouzený na 16 let
• Ramón Labaňino Salzar
odsouzený na doživotí plus 18
let
Jejich „zločinem“ se stalo, že
v Miami na Floridě získávali
informace o protikubánských
plánech teroristických organizací, operujících v této oblasti, k
nimž patří zejména: Kubánskoamerická národní nadace, Rada
pro svobodu Kuby, Bratři k záchraně, tzv. Hnutí za demokracii,
paravojenská organizace Alfa 66
a mnoho dalších teroristických
skupin s dlouhým rejstříkem
kriminálních aktivit, organizovaných a uskutečňovaných proti
Kubě z území Spojených států a
třetích zemí v rozporu s platnými
americkými zákony a normami
mezinárodního práva. Jejich
cílem bylo tyto aktivity monitorovat a získané informace předávat kubánským úřadům a zabránit tak podvratným akcím proti
Kubánské republice.
Všech pět Kubánců proniklo
mezi kubánskou opozici v Miami, kde se seznámili s plány
vojenských útoků proti kubánskému lidu. Tyto získané informace
předávali
kubánským
úřadům a hatili tak zrůdné projekty. Provinili se tím, že nechtěli
krveprolití. Ve svých výpovědích
osočení popřeli, že měli v úmyslu poškodit Spojené státy a ublížit jejich obyvatelstvu, což jim
bylo podsouváno. 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 totiž 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 samotnou americkou
justicí. Neexistují ani svědectví
ani důkazy, jež by Kubánce

usvědčovaly ze zločinů, za něž
byli nespravedlivě odsouzeni.
Nyní je těchto pět Kubánců
vězněno odloučeně v nejrůznějších věznicích USA nejtěžšího
typu. Navíc jsou jim upírána i ty
nejzákladnější lidská práva, jako
je například možnost návštěv
jejich nejbližších rodinných příslušníků.¨
Mnohaleté věznění pětice
Kubánců jen potvrzuje, že Spojené státy porušují nejen základní lidská práva, ale také základní
principy mezinárodního a humanitárního práva. Politickou motivace v pozadí pokračujícího
věznění Pětice je více než zřejmá.
Přátelé revoluční Kuby v
mnoha zemích světa, i přímo ve
Spojených státech amerických
reagovali na skutečnost, že
předpojatý a politicky zmanipulovaný federální soudní tribunál v
Miami odsoudil těchto pět kubánských občanů k nespravedlivě drastickým trestům odnětí
svobody za údajnou trestnou
činnost, kterou nespáchali, rozhořčenými protesty, adresovanými příslušným nejvyšším americkým ústavním činitelům s požadavkem na jejich osvobození.
Rostoucí hnutí mezinárodní
solidarity s nespravedlivě vězněnou pěticí kubánských občanů je
zároveň podporou Kubánské
republiky, která je objektem
americké genocidní hospodářské blokády, terorismu a nepřátelských útoků všeho druhu,
uskutečňovaných proti ní z území Spojených států, jejichž vláda
zcela nepokrytě vyhlašuje svůj
záměr zničit její ústavní socialistické společenské a státní zřízení všemi prostředky. Miliony lidí
po celém světě tak dnes stojí na
straně pětice Kubánců. Jejich
propuštění požaduje řada osobností společenského, akademického a uměleckého života, nositelé Nobelovy ceny, významné
politické strany a hnutí, odboro-
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vé organizace. Významnou roli
v mezinárodní kampani sehrává
také Světová federace demokratické mládeže, které je Komunistický svaz mládeže členem.
V České republice se na
podporu pětice Kubánců vedle
Společnosti česko-kubánského
přátelství, jí ustanoveného Výboru za osvobození pěti kubánských hrdinů a Komunistického
svazu mládeže postavila řada
dalších organizací hnutí i osobností. Petici za osvobození vězněných Kubánců podepsalo již
takřka deset tisíc občanů a občanek České republiky. Na demonstracích, přednáškách i
kulturních aktivitách se stále
více obyvatel naší země dozvídá
pravdu o případu pětice Kubánců, ale i o realitě socialistické
Kuby a boji národů Latinské
Ameriky a Karibiku proti imperialismu USA.
Také dnes zde jasně a otevřeně požadujeme okamžité
osvobození nespravedlivě uvězněných pěti kubánských hrdinů.
Právě dnešním dnem začínají
po celém světě mezinárodní dny
solidarity pěti kubánskými hrdiny. Následující týdny budou
v mnoha zemích světa vyplněny
aktivitami vyjadřující odhodlání
udělat vše pro osvobození pěti
kubánských
bojovníků
proti
terorismu. Pětice musí být
zproštěna obvinění a propuštěna.
Náš mezinárodní boj za
propuštění těchto pěti hrdinů 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, a
žádat okamžité osvobození této
pětice Kubánců.
Ať žije mezinárodní solidarita!
Ať žije socialistická Kuba!
Svobodu pěti hrdinům!

politických kombinacích a ve
velkorysém politickém podvádění, ani neprošla školou dalekosáhle vypočtených prohnaných
kompromisů. Ruská buržoazie,
která ještě včera vyhledávala
kompromis s carem svrženým
únorovou revolucí (1917), nedovedla, když se poté dostala k
moci, vymyslet nic lepšího, než
ve všem hlavním pokračovat v
politice nenáviděného cara. Není
pak divu, že lid neviděl podstatný rozdíl mezi politickou cara a
politikou buržoazie, že nenávist
vůči carovi přenesl na Prozatímní vládu buržoazie.
2.) V čele Říjnové revoluce
stála dělnická třída Ruska zocelená v bojích, která prošla v
krátké době dvěma revolucemi
(v letech 1905 – 1907 a v únoru
1917) a v předvečer třetí revoluce získala autoritu vůdkyně lidu
v boji za mír, půdu, svobodu a
socialismus.
3.) Dělnická třída Ruska měla za
revoluce tak významného spojence, jakým je rolnická chudina,
která tvořila převážnou většinu
vesnického obyvatelstva. Tím,
že existoval svazek dělnické
třídy a rolnické chudiny, bylo
určeno i chování středních rolníků, kteří dlouho kolísali a teprve
před říjnovým povstáním se
doopravdy přiklonili k revoluci a
připojili k rolnické chudině.
4.) V čele dělnické třídy stála
taková v politických bojích vyzkoušená strana jako strana
bolševická. Jedině taková strana
mohla tak dovedně spojit v jeden
všeobecný
revoluční
proud
různá revoluční hnutí, jako všeobecně demokratické hnutí za
mír, demokratické rolnické hnutí
za zabrání statkářské půdy,
národně osvobozenecké hnutí
utiskovaných národů za národnostní rovnoprávnost a socialistické hnutí proletariátu za svržení buržoazie a za nastolení diktatury proletariátu.

5.) Říjnová revoluce vzplanula v době, kdy první světová
imperialistická válka byla ještě v
plném proudu, kdy hlavní buržoazní státy byly rozštěpeny na
dva nepřátelské tábory, byly
zaměstnány vzájemnou válkou a
vzájemně se oslabovaly, takže
neměly možnost vážně zasáhnout do „ruských věcí“ a aktivně
zakročit proti Říjnové revoluci.
Velká říjnová socialistická
revoluce byla počátkem světové
socialistické revoluce. V Sovětském svazu vyústila ve výstavbu
socialistické společnosti a v
přechod ke komunistické společnosti a položila tak základ pro
uskutečnění socialistických revolucí na celém světě. Po rozbití
fašistické imperialistické agrese
ve druhé světové válce využila
řada národů slabých míst v řetězci imperialistických států,
vzniklých díky vítězství Sovětského svazu, a uskutečnila lidově demokratickou revoluci. V
průběhu této lidově demokratické revoluce dobyla dělnická třída

těchto zemí politickou moc a
zahájila ve svazku s rolnictvem,
inteligencí a ostatními pracujícími a za vedení strany dělnické
třídy výstavbu socialismu.
Rozpad prvního státu socialismu – Svazu sovětských socialistických republik – a světové
socialistické soustavy nezpochybnil platnost vědecké teorie
marxismu-leninismu. Imperialistická reakce nedosáhla dočasného vítězství ve většině bývalých socialistických států, dokud
stála v čele těchto států generace takových znamenitých komunistických politiků, jakými byli V.
I. Lenin, J. V. Stalin, M. I. Kalinin, V. M. Molotov, G. Dimitrov,
K. Gottwald, A. Zápotocký či W.
Pieck. Kontrarevoluční převraty
za pomoci zrádců v socialistických státech mohla zorganizovat
až poté, kdy vrcholoví představitelé světového komunistického a
dělnického hnutí rozvrátili důvěru pracujících v socialismus tím,
že místo proti útočným plánům
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PROČ ZVÍTĚZILA VELKÁ ŘÍJNOVÁ
SOCIALISTICKÁ REVOLUCE
Sociální revoluce je kvalitativní změnou ve vývoji společnosti, která se uskutečňuje přechodem od přežilé společenskoekonomické formace k nové,
vyšší společensko-ekonomické
formaci. Nejvyšším typem sociální revoluce je revoluce socialistická, která na rozdíl od dřívějších revolucí uskutečňuje nejhlubší změny v životě společnosti, tj. likvidaci moci buržoazie
a nastolení diktatury proletariátu
a tím i odstranění vykořisťování
a vytvoření předpokladů pro
socialistický rozvoj společnosti.
Reformisté a pravicoví revizionisté, kteří po pádu světové
socialistické soustavy vystupují v
komunistických a dělnických
stranách stále otevřeněji, odmítají nebo snižují historickou nevyhnutelnost socialistické revolu- revoluční
avantgarda
může připravenosti lidových mas.
ce. Na druhou stranu levičáčtí revoluci uskutečnit v libovolné
První vítěznou socialistickou
radikálové se domnívají, že chvíli, bez ohledu na stupeň revolucí byla Velká říjnová socialistická revoluce v Rusku, která
zvítězila v tehdejším hlavním
městě Petrohradu 7. listopadu
1917 (25. října starého pravoslavného kalendáře), kdy byl
dobyt Zimní palác a zatčena
buržoazní Prozatímní vláda.
Příčiny vítězství Velké říjnové
socialistické revoluce shrnul
soudruh Stalin ve znamenité
knize „Dějiny všesvazové komunistické strany (bolševiků)“, která
vyšla v Moskvě v roce 1938 a
stala se tehdy nejrozšířenější
marxistickou
knihou.
Hlavní příčiny vítězství socialistické revoluce tedy byly tyto:
1.) Říjnová revoluce měla
proti sobě v ruské buržoazii
nepřítele poměrně slabého,
špatně zorganizovaného a politicky málo zkušeného. Ruská
buržoazie nebyla zkušená v
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NA PODPORU KLUBU ČESKÉHO POHRANIČÍ
V sobotu 13. října 2007 se v
Praze v budově ÚV KSČM konalo celostátní setkání členů a
sympatizantů Klubu českého
pohraničí u příležitosti 15. výročí
založení tohoto vlasteneckého
sdružení. Členové KSM se zúčastnili protestního pochodu
proti umístění radarové základny USA na území ČR, kterým
byla akce zakončena, a o kterém takto informovaly pondělní
Haló noviny:
Na závěr setkání se obránci
suverenity naší země vydali na
protestní pochod z pražské ulice
Politických vězňů k hlavnímu
nádraží k pomníku Sbratření,
aby tím demonstrovali rozhodný
odpor proti chystanému rozmístění radarové základny USA v
brdských lesích u Míšova. Nesli
historické prapory a zástavy
KČP se symboly, vyjadřujícími
jejich přihlášení se věrnosti k
odkazu Chodů, strážců nedotknutelnosti hranic české země.
Čelo průvodu stovek lidí tvořili
mladí z Komunistického svazu
mládeže s transparentem NE
ZÁKLADNÁM USA! Cestou se
ozývalo: Naše vláda radar ráda,
kvete nám tu modrá zrada. Místo zbraní, štítů, statisíce bytů.
Kdo je George Bush? Je to

terorista. Kdo je Tony Blair? Je
to terorista. Co jsou jejich války?
Jsou to pěkný svinstva. Kdo je
zastaví? Jenom komunista!
skandovali mládežníci. Kdo se
bojí referenda? Topolánek,
Klaus a Benda.
Demonstraci zahájil Milan
Richtr, místopředseda Národní
rady KČP: Je symbolické, že se
scházíme před sochou Sbratření. Budeme se vždycky bratřit s
těmi, kdo budou usilovat za mír
a sociální pokrok. Ne radaru, ne
americké vojenské základně v
naší zemi!
Po něm promluvil předseda
středočeské krajské rady KČP
Jiří Pokorný z Berouna a vzpomněl slova Knížáka, zastánce
radaru, pro kterého by, jak se
tento pseudoumělec nechal
fantasmagoricky slyšet, byla prý
atomová smrt příjemnější nežli
žít v socialismu. Pokorný poukázal na pohrdání národem, který
prý nemá o protiraketové obraně
ani ponětí, ke kterému se arogantně snižují Topolánek, Parkanová, Vondra, Schwarzenberg, Klvaňa, Bursík a další
dobrodruzi. Ale v Brdech lidé
nejsou hlupáci, řekl Pokorný.
Brdský lid je vzdělaný a statečný. Nepřestávejme proti servil-

nosti vlády protestovat. Nepřipusťme rezignaci. Jeho řeč byla
přerušována voláním: Hanba
vládě. Základny tu nechceme!
Pryč se zrádci. Referendum! Ať
žije mír!
Němec Gerd Hommel řekl:
Připojujeme se k odporu proti
americkému radaru a zároveň
proti přítomnosti německých
vojsk v Afghánistánu. Většina
českého národa odmítá radar.
Ale vláda je k jeho tužbě hluchá.
Co je tohle za demokracii?! Byl
jsem tři týdny v Ruské federaci.
Z rozhovorů s ruskými občany
jsem se dozvěděl, že drtivá
většina Rusů je proti přítomnosti
raket v Polsku a radaru v ČR,
protože je považují za ohrožení
své vlastní suverenity. Proto
stůjme při sobě. Poslední slovo
musí mít národy a občané. Imperialistické područí nechtějí! Ať
žije mír!
Polka Barbara Krygier shromážděným pověděla: Nám,
Polákům, i vám, Čechům a Slovákům, je žádoucí klid a mír. Ale
zakoušíme provokace. Na našich územích máme mít americké základny. Rusko je jimi obkličováno. Ale my chceme spolupráci mezi národy nejen Evropy,
nýbrž celého světa. Přejeme si
žít a ne riskovat smrt, nechceme
ztrácet svoje syny ani v Afghánistánu, Iráku, ani v Íránu či v
jiných zemích. Ne válce, ne
základnám, ne raketám!
Jan Jelínek, Haló noviny
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VZNIK ČESKOSLOVENSKA OSLAVILI
PROTESTEM PROTI RADARU
Na náměstí Míru v Plzni si
připomenulo 89. výročí vzniku
samostatné Československé
republiky několik stovek komunistů a sympatizantů. Kromě
historického data se však řečníci
věnovali i možné stavbě americké radarové základny v Brdech.
Zakladatelé našeho státu věděli
to, na co mnozí dnešní politici
zapomínají. Především viděli
potřebu spolupráce malých
středoevropských slovanských
národů. V neposlední řadě hledali záruky bezpečné cesty
národa a státu nejen na západě,
ale i na východě, řekl na shromáždění europoslanec Jiří
Maštálka (KSČM).
V narážce na to, že proti
stavbě radarové základny hlasitě protestuje Rusko, uvedl: Malý
stát v centru Evropy si nemůže
pěstovat velké nepřátele. Na
adresu těch, kteří považují boj
proti americkému radaru za
prohraný, pak dodal: Ještě jsme
neprohráli. A prohrát nemůžeme. Máme za sebou silnou zahraniční oporu, konstatoval a
vzpomněl diskusi o americkém
protiraketovém deštníku, která
proběhla za účasti českých,
ruských, amerických a britských
expertů v Evropském parlamentu.
Předložili jsme návrh zákona
o jednorázovém referendu o
umístění radarové základny na
našem území. V Poslanecké
sněmovně byl zamítnut. Předložíme jej znovu. Nenecháme se
zahnat do kouta, prohlásil na
mítinku poslanec, předseda
Středočeské krajské rady KSČM
Stanislav Grospič. Připomněl, že
stejně jako za první republiky
komunisté volali po obraně této
republiky, neváhali spolu s ostatními občany bojovat a položit

své životy za její samostatnost ,
i dnes právě komunisté vnímají
hlas lidí této země, hlas lidí
nejen z Podbrdska a obou našich krajů, ale i z celé republiky,
kteří nechtějí, aby naše zem
ztratila suverenitu, aby byla
podvázána USA, kteří nechtějí,
aby tu byl umístěn radar. Tuto
vůli lidí vnímáme jako závazek
vydržet v boji proti umístění této
základny .
Posla nec Ka rel Šid lo
(KSČM) vyjádřil přesvědčení, že
se nakonec podaří prosadit, aby
lidé dostali demokratickou šanci
rozhodovat o své budoucnosti.
Svůj názor opírá o to, že o referendu a problémech ČR s radarovou základnou se nehovoří jen
v ČR, ale i na úrovni Evropského parlamentu. To je určitá záruka toho, že agresivní politika
administrativy USA neprolomí
střední Evropu a nebude mít vliv
na to, jakým způsobem budeme
do budoucna hájit svoji národní
totožnost, dodal.
Poslanec Václav Exner
zmínil kuriózní situaci, kdy v
současné ČR přestaly platit
některé sociální vymoženosti
předválečného Československa.
Osmihodinovou pracovní dobu
jsme zrušili se Zákoníkem práce. Dnes na hlavní a vedlejší
úvazky můžete pracovat třeba
26 hodin denně. Zemědělská
půda se vrátila v restitucích a
privatizaci znovu do soukromých
rukou, federální stát byl hlasováním ve Federálním shromáždění
v roce 1992 rozbit. Je to veliká
ostuda, že dnes se naše pravice
hlásí k Masarykovi spíše jako k
určitému symbolu než k tomu,
co opravdu v naší zemi prosadil,
konstatoval poslanec.
Proti stavbě radaru se vyslovil také Milan Krajča, předseda
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Komunistického svazu mládeže.
Všem je jasné, že vybudování
základny není v zájmu lidí této
země, ale v zájmu imperialismu
Spojených států. Protože tato
základna může sloužit pouze k
přípravě nového kola válek.
Takových válek, jako byla válka
v Jugoslávii, v Afghánistánu a
jako byla válka proti Iráku a jeho
okupace, která krvavě trvá do
dneška, řekl.
Na závěr akce přečetla místopředsedkyně ÚV KSČM Jana
Bystřická provolání účastníků
akce, v němž odsuzují snahu
vlády prosadit výstavbu americké základny bez referenda.
Občasnými výkřiky nesouhlasu s řečníky a antikomunistickými transparenty se projevovala skupinka asi dvaceti mužů ve
věku mezi 15 až 25 lety. Do
diskuse s některými z nich se
zapojily členky Plzeňského krajského zastupitelstva za KSČM
Hana Benediktová a Ivana Hrubá. Snažily se vyvrátit některé
jejich až naivní názory. Například jeden z mladíků tvrdil, že
umisťování radaru v ČR není
zbrojení, protože tento radar je
ten samý, který je na letišti v

16. dubna 1917 (všechna data v
tomto článku jsou uváděna dle
současného kalendáře), kdy po
únorové buržoazně demokratické revoluci organizace bolševické strany, které za carismu pracovaly nelegálně v nejtěžších
poměrech, vystoupily z ilegality
a přikročily k otevřené politické a
organizační činnosti.
Po příjezdu do Ruska přednesl Lenin proslulé dubnové
teze, které narýsovaly jasnou
revoluční linii přechodu od buržoazní revoluce k revoluci socialistické. V červenci byl na Lenina
vydán zatykač. Vůdce bolševiků
se nejprve skrýval v Rusku, pak
ale musel uprchnout do Finska.
To mu umožnil strojvůdce, bolševik Jalava, který jej vzal na
lokomotivu jako topiče a v pohraniční stanici jej uchránil před
kontrolou dokladů tím, že odpojil
od kontrolovaného vlaku lokomotivu a odjel „nabírat vodu“.
Tajně se Lenin vrátil do
Petrohradu 20. října. 6.listopadu
v noci se dostavil do paláce
Smolného, sídla ústředního
výboru bolševické strany, a
osobně se ujal řízení povstání.
7. listopadu Rudá garda a revoluční vojska obsadila nádraží,
poštu, telegrafní úřad, ministerstva a státní banku. Bylo uveřejněno
provolání
bolševiků
„Občanům Ruska“, ve kterém
stálo, že buržoazní Prozatímní
vláda je svržena a státní moc
přešla do rukou sovětů.
Prozatímní vláda se ukryla v
Zimním paláci pod ochranou
chovanců důstojnické školy a
úderných praporů. V noci na 8.
listopadu vzali revoluční dělníci,
vojáci a námořníci Zimní palác
útokem a Prozatímní vládu zatkli. Ozbrojené povstání v Petrohradě zvítězilo.
8. listopadu 1917 byl Lenin
zvolen předsedou nové ruské
vlády - Rady lidových komisařů.
V čele Ruské sovětské federativ-

ní
socialistické
republiky
(RSFSR) stál do roku 1922, kdy
vážně onemocněl. Pod vedením
Lenina a jeho spolupracovníků
dokázala Komunistická strana
Ruska (bolševiků) vytvořit nový
státní aparát, potlačit odpor
vykořisťovatelů, ukončit účast ve
světové válce, vytvořit Rudou
armádu a porazit zahraniční
interventy i domácí kontrarevoluci, zahájit elektrifikaci Ruska,
obnovit
rozvrácené
národní
hospodářství
prostřednictvím
Nové ekonomické politiky a
vytvořit mnohonárodní socialistický stát – Svaz sovětských
socialistických
republik
(vyhlášený na I. celosvazovém
sjezdu sovětů 30. prosince
1922). Lenin přirozeně neřídil
první stát dělníků a rolníků osamocen – k jeho blízkým spolupracovníkům patřili např. J. M.
Sverdlov, J. V. Stalin, M. I. Kalinin, F. E. Dzeržinskij, M. V.
Frunze, G. K. Ordžonikidze či V.
M. Molotov. Leninova manželka
N. K. Krupská byla významnou
sovětskou politickou pracovnicí,
pedagožkou a organizátorkou
sovětského školství. V čele sovětského státu však na sebe
strhávala moc i řada rozvracečů,
jakými byli např. Trockij, Kameněv, Zinověv, Bucharin a Rykov,

které často označoval za zrádce
již Lenin, avšak konečné zúčtování s těmito nepřáteli lidu provedl až po jeho smrti Stalin.
4. dubna 1922 byl generálním
tajemníkem
ústředního
výboru Komunistické strany
Ruska zvolen J. V. Stalin. Geniální vůdce světového proletariátu Vladimír Iljič Lenin zemřel v
Gorkách u Moskvy 21. ledna
1924. Lékařská zpráva konstatovala, že základem nemoci byla
silná skleróza mozkových cév,
způsobená nadměrnou duševní
činností. Bezprostřední příčinou
smrti byl výron krve do mozku.¨
Soudruh Stalin o Leninovi po
jeho smrti řekl:
„Lenin byl zrozen pro revoluci. Byl skutečně geniem revolučních výbuchů a největším misterem revolučního vedení. Nikdy
se necítil tak volně a radostně
jako v době revolučních otřesů.
(…) Ve dnech revolučních obratů doslovně zářil, stával se jasnovidcem, předpovídal postup
tříd a pravděpodobné zákruty
revoluce, viděl je jako na dlani.
Marně se neříká v našich stranických kruzích, že »Iljič umí
plavat ve vlnách revoluce jako
ryba ve vodě«“.
Leopold Vejr

16 HISTORIE

VELKÁ ŘÍJNOVÁ SOCIALISTICKÁ REVOLUCE
- ŽIVOTNÍ DÍLO V. I. LENINA
První socialistickou revolucí
v dějinách lidstva byla Velká
říjnová socialistická revoluce v
Rusku před 90 lety, v roce 1917.
V čele revolučních lidových mas
stála dělnická třída vedená bolševickou stranou – tehdy nazývanou Sociálně demokratická
dělnická
strana
Ruska
(bolševiků), SDDSR(b) – a v
čele této strany stál její hlavní
organizátor a jeden ze zakladatelů, Vladimír Iljič Lenin.
Vladimír Iljič Lenin, vlastním
jménem Uljanov, se narodil v
Simbirsku (dnešním Uljanovsku)
v roce 1870 v rodině pokrokového školního inspektora Ilji Nikolajeviče Uljanova. V Simbirsku
vystudoval klasické gymnázium
a v roce 1887 byl přijat na právnickou fakultu v Kazani. Mezitím
jej postihla smrt jeho otce v roce
1884 a poprava staršího bratra,
revolucionáře Alexandra Iljiče
Uljanova, který se zúčastnil
atentátu na cara Alexandra III., v
roce 1887. Ještě v roce 1887 byl
Lenin z právnické fakulty vyloučen a poslán do vyhnanství. Po
roce se sice směl vrátit, ale dostudovat mu bylo umožněno
externě až v roce 1890. Na jaře
a na podzim 1891 složil externě
státní zkoušky na právnické
fakultě petrohradské univerzity,
v lednu 1892 se stal advokátním
koncipientem a v březnu obhájcem u samarského okružního
soudu.
V roce 1893 přesídlil Lenin
do Petrohradu a stal se uznávaným vůdcem petrohradských
marxistů. Roku 1895 spojil
všech asi dvacet marxistických
kroužků v Petrohradě ve „Svaz
boje za osvobození dělnické
třídy“. V prosinci 1895 byl Lenin
carskou vládou zatčen, obviněn
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Ruzyni .
Shromáždění v Plzni se měl
původně zúčastnit také předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip, jak
bylo také v tisku a na plakátech
avizováno. Nicméně na poslední
chvíli musel odjet s parlamentní
delegací do zahraničí.

Možná shodou okolností,
možná ne, v tu samou dobu jako
mítink KSČM probíhal v Plzni
poblíž náměstí Republiky půlhodinový mítink premiéra Mirka
Topolánka. Podle našich informací se jej zúčastnilo jen asi
třicet lidí. Doprovod premiéra se
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snažil získat přízeň kolemjdoucích rozdáváním malých čokolád. Příliš to nezapůsobilo, možná pro to, že nebyly příliš chutné. Tak jako nechutná je politika
jeho vlády.

K JUBILEU ŘÍJNA A TZV. MODELU SOCIALSMU
Hlavně příspěvkem do celostranické diskuse k materiálu Socialismus pro 21. století byla již
XXIII. teoreticko-politická konference, kterou u příležitosti 90.
výročí VŘSR uspořádaly v Praze
OV KSČM Praha 1, 6 a 7, Praha-východ, Mladá Boleslav,
Chomutov a ÚR KSM. Úvodní
projev a téměř třicet diskutujících shodně odmítli teorie systémového selhání přeměn, zahájených Říjnovou revolucí v Rusku.
Socialismus porazila dezerce od
toho, co mu dávalo nepřemožitelnou sílu, bylo konstatováno na
konferenci, jejíž účastníci podpořili kritické stanovisko k materiálu

Socialismus pro 21. století .
V něm konstatují, že k materiálu
by měla zaujmout stanovisko
nejen každá územní, ale i co
možná nejvíce základních organizací KSČM. Jen tak lze skutečně vyjádřit kolektivní poznání
strany a demokratickou vůli k
otázce, od níž se odvíjí charakter strany. Na konferenci také
zazněl požadavek, aby z programu VII. sjezdu KSČM byl materiál stažen. Protože, jak bylo konstatováno, jinak hrozí, že zkomplikuje úsilí o prohloubení jednoty a akceschopnosti strany v boji
za mír, multipolární svět a obranu sociálních a demokratických

práv, vybojovaných zásluhou
dřívější síly a příkladu socialismu.
Konference zaslala rezoluci
solidarity vedoucím představitelům Maďarské komunistické
dělnické strany, jimž hrozí uvěznění na základě vykonstruovaných obvinění.

ŠKOLNÉ OPĚT HROZÍ
z protistátní činnosti a propuštěn
až v roce 1897. Do roku 1900
pak znovu pobýval ve vyhnanství a v květnu 1900 byl ještě
jednou uvězněn za ilegální návštěvu Petrohradu. Poté se
uchýlil do emigrace v západní
Evropě. V roce 1903 se účastnil
II. sjezdu ilegální ruské sociální
demokracie, který se konal v
Bruselu a Londýně, a na kterém
byl přijat program a organizační
řád strany. Leninovi přívrženci,

kteří na sjezdu dostali při volbách většinu (rusky „boľšinstvo“)
hlasů, se od té doby nazývali
bolševiky, Leninovi odpůrci, kteří
obdrželi
menšinu
(rusky
„meňšinstvo“), pak menševiky.
Do Ruska se Lenin vrátil v
listopadu 1905, ale protože revoluce byla tehdy potlačena, musel
v prosinci 1907 znovu uprchnout
do ciziny. Do Ruska se vrátil až

Studenti, zvedněte hlavu a
poslouchejte. Vláda místo větších investic do vzdělávání,
navzdory svým slibům z roku
2006, že nezavede školné, ho
připravuje zhruba na rok 2010.
Studenti by prý měli platit tzv.
odložené školné, což je již jednou navrhovaná verze modifikovaného australského modelu. Tento návrh aspoň obsahuje
první verze Bílé knihy terciárního
vzdělávání, kterou ministerstvo
školství představilo koncem
září v Senátu.
Není divu. Vždyť autoři toho-

to návrhu školného jsou titíž jako
autoři poražených návrhů za
posledních 15 let. Petr Matějů
(dříve poslanec, poté Sociologický ústav AVČR a ISEA, nyní
ředitel analyticko-koncepčního
odboru ministerstva školství),
Simona Weidnerová (ISEA,
dříve asistentka poslance Petra
Matějů, Simona Weidnerová,
nyní poradkyně na ministerstvu
školství. Stojí za povšimnutí, že
N a
s t u d e n t y
jejich spolupracovník byl i Radim se mimo dalších formulářů a
Valenčík (dříve KSČM, nyní výběrčích připravují i bankovní
Vysoká škola finanční a správní ústavy. Ty zajistí systém půjček
a ISEA)...
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na vzdělání. "Výhodné půjčky"
na cokoliv, které na nás číhají v
každých novinách, na každém
rohu, tak doplní dalším možným
příjmem pro své nenasytné
akcionáře.
A nyní k tomu modelu školného. Ten modifikovaný australský model školného má vypadat
velice jakoby sociálně, jakoby to
ani klasické školné nebylo. Pravdou je, že skutečn dokonce
i někteří sociální demokraté a
ani někteří bývalí či současní
členové KSČM (a vlastně i předkladatelé návrhu z roku
1994 Urbánek a Botlík a z roku
2002 P. Matějů) nenavrhovali a
nenavrhují klasické školné, ale
vycházeli z australského modelu
HECS - Higher Education Contribution Scheme. Ve skutečnosti se snaží ale lidi oblbovat
tím, že každý bude platit až z
toho, co mu vzdělání vynese (až
dosáhne průměrné mzdy...),
každý bude platit podle toho,
kolik mu vzdělání vynese, každý
bude platit přímo tomu, kdo mu
vzdělávací služby poskytl.
Ale už na první pohled neřeší základní problém – rozdílnou
finanční situaci studentů chudých a studentů bohatých (resp.
jejich rodičů). Je lhostejné, jestli
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má student chudý splácet školné
po vystudování a dosažení určitého platu nebo rovnou tím, že si
půjčí od banky či jiného subjektu. Vždy bude proti tomu, kdo
má finance hotově při sobě (a
třeba si tedy nemusí při studiu
ani přivydělávat) v nevýhodě,
bude diskriminován. V každém
systému, který je založen na
jakémkoliv placení si studia.
Chudý bude diskriminován i
přímo po studiu, byť by dosáhl
určité výše platu (našel uplatnění v oboru atd., což není zase
tak jednoduché). V čase, kdy si
má hledat byt, v podmínkách
kapitalismu splácet hypotéky a
další půjčky by se zatížil ještě
další splátkou, na rozdíl od jeho
bohatšího kolegy.
K dokreslení toho, jak je
studium náročné i bez školného,
zejména pro chudé, uvedeme již
jednou zde zveřejněnou statistiku starou několik let. Sociologický ústav Akademie věd České
republiky provedl výzkum, kolik
stojí studenty jejich studium.
Posluchače veřejných vysokých
škol stojí měsíc studia v průměru
tři a půl tisíce korun. Jejich kolegy ze soukromých vysokých škol
o poznání více, někdy až o pět a
půl tisíce korun.Vyplynulo to z

výzkumu, který do částky zahrnul jak poplatky spojené se studiem, náklady na knihy a pomůcky, tak výdaje spojené s
bydlením, stravováním a dopravou. Jak ze studie Sociologického ústavu Akademie věd České
republiky dále vyplynulo, pětina
studentů veřejných a zhruba
čtvrtina posluchačů soukromých
vysokých škol uvedla, že výdaje
spojené se studiem značně
zatěžují rodinný rozpočet. Více
než polovina studentů soukromých škol se domnívá, že by
nedostatek peněz mohl být příčinou předčasného odchodu ze
škol. Mezi studenty veřejných
škol mají tyto obavy více než
dvě pětiny lidí…
Jediný model získání dalších
zdrojů pro VŠ, který můžeme
podpořit, je zvýšení rozpočtu
této podkapitoly. Kde na to vzít?
Jak zajistit, aby lidé vrátili státu
investice do jeho vzdělání? Progresivní daní z příjmu. Jestliže
vysokoškoláci (ale i středoškoláci, protože u nás neplatí automaticky vysokoškolák = vyšší příjem, srovnejte si řadu oborů…)
dosáhnou nadstandardních
příjmů, pak ať platí nadstandardní daně a z nich se jistě na vzdělání dalších prostředky najdou.
A veřejné mínění? CVVM
již 23.12.2004 napsalo: Lidé
chtějí bezplatné školství.
Drtivá většina občanů (90
%) souhlasí se zachováním
bezplatného státního školství,
proti je 8,1 procenta. Vyplývá to
z včera zveřejněného šetření
Centra pro výzkum veřejného
mínění (CVVM). Mezi prioritami
většiny lidí je také zavedení
doživotních trestů za opakované
závažné trestné činy (88,7 %) a
plná zaměstnanost (80,6 %).
Přidejte se ke kampani proti
školnému! Podpořte iniciativy
studentů proti školnému, podpořte iniciativu SOS student.
NE školnému. Postavíme se
mu a porazíme ho! Společně!

ní autonomie nebo identity různých subjektů, které ji tvoří.
Naopak, dochází k tomu v rámci
silného a trvalého nástupu komunistické a revoluční strany
KKE, silně zakotvené v dělnické
třídě, s velkou péčí o organizaci
a přítomnost v sociálních konfliktech, se silnými antikapitalistickými a antiimperialistickými rysy,
jasně nepřátelské vůči NATO a
EU, vytvářející alternativu jak
pravici, tak i umírněnému levému středu. Strana charakterizovaná linií strategické opozice k
aktuálnímu rozložení moci, zbavené ponoukání k účasti v každé
vládě, kde je to jen možné a k
alternování, silně se angažující v
obtížném procesu rekonstrukce
a koordinace komunistických a
dělnických stran na světové
úrovni.
Obdobná diskuse by v rámci
EU mohla proběhnout, údaje
máme k dispozici, o jiné komunistické straně, a to o portugalské. Kdežto velmi odlišný se
nám zdá být vývoj dalších stran,
které historicky pocházejí z eurokomunistického proudu (ve
Španělsku, v Itálii a ve Francii) a
které v průběhu let, ve jménu
inovace nebo mutace, postupně
modifikovaly svoji revoluční a
antagonistickou podstatu, rozpustily vlastní identitu a autonomii, přijaly do své strategie a
identity teze o nutnosti usilovat o
účast v každé vládě, když to
bude jen možné, a doporučení
pocházející ze sociálnědemokratického odkazu, a které nejenže
šly vstříc volebním propadům a
dramatickým oslabením jejich
třídního a sociálního zakotvení,
ale které dnes čelí nebezpečí
rozpuštění nebo samorozpuštění.
Když se pokusíme objektivně zhodnotit krátké eurokomunistické období s odstupem 30
let, různé itineráře, které poznamenaly historii pěti největších

komunistických stran západní
Evropy (situace ve východní
Evropě, která zčásti zahrnuje
německý případ, vyžaduje odlišný přístup), vystupuje jeden
element na povrch. Tedy, zatímco historie komunistického hnutí
v Itálii, ve Španělsku a Francii je
v posledních desetiletích celkově a převážně poznamenána
krizí, úpadkem a v některých
případech samorozpuštěním, v
případě Řecka a Portugalska,
aniž bychom propadali nekritickému triumfalismu, nebo předkládání nějakých modelů, převažuje element strategické pevnosti a komunistické identity,
sociálního a třídního zakotvení
ve
společnosti,
organizační
pevnosti, nepochybného antiimperialismu a udržení nebo zvětšení volebních výsledků kolem
(8-10 %), o kterých se stranám
hlásícím se jen symbolicky ke
komunismu v dalších citovaných
zemích může jen zdát.
Ve Francii získala Francouzská KS 2 % hlasů v posledních
volbách a dnes jedna významná
část vedení naznačuje rozpuštění do nové levicové nekomunistické formace na základě německého modelu Linke. Je třeba
připomenout, že Linke má nepřenosné zvláštnosti, nakolik je
vyjádřením procesu sjednocení
dvou nekomunistických politických formací, s nepokrytě socialistickou nebo sociálnědemokratickou inspirací (jako je WASG
Lafontaineho a postkomunistické
PDS), mimo jiné i projevem dvou
geopolitických skutečností, které
ještě před 15 lety byly dvěma
státy příslušejícími ke dvěma
proti sobě stojícím blokům. V
tomto spojování je sbližování
sociálnědemokratické
levice,
které má ale málo co do činění s
obrodou komunistické strany,
což je věc zcela jiná.
Ve Španělsku Sjednocená
levice (Izguierda Unida), definu-

jící se jako eko-socialistická, se
velmi obtížně zachytila kolem 5
% a více než polovička vedoucích představitelů je nepřátelská
obnově KS Španělska a opustila
jakýkoli odkaz na komunistickou
autonomii. V Itálii dvě strany,
které se symbolicky odvolávají
na komunismus (PRC a PdCI),
by se měly sjednotit v jedné
straně a předložit projekt komunistické autonomie a jednoty na
pokrokových
programových
základech a ne podřízenosti
subalterní logice účasti ve vládě
a alternování. Ještě dnes by
pravděpodobně mohly počítat s
volebním potenciálem kolem 7-8
% (tedy v bezpečí před případnými volebními limity), což by
nevylučovalo širší dohody v
rámci levice, při zachování vzájemné autonomie, i se silami
socialistické levice nebo jiné
povahy. Pokud by naopak měly
rozpustit vlastní autonomii v
cosa rosa federativního typu, při
programových a identifikačních
sociálnědemokratických rysech,
první krok směrem k větší integraci-rozpuštění (jak to otevřeně
předkládá Demokratická levice
Mussiho a významní exponenti
Rifondazione
a
Zelených),
nejenže by odstranil jakoukoli
komunistickou autonomii, ale
není vůbec řečeno, že by saldo
bylo pozitivní i v úzce volebním
rámci. Což nemůže být v žádném případě jediný metr pro
hodnocení strategického projektu na dlouhé období.
Říkám to bez nějakého požadavku na absolutní pravdu, že
zásadní vysvětlení je třeba hledat v odlišném politickém, strategickém a identifikačním profilu a
odlišných kapacitách a odhodlanosti vedoucích funkcionářů,
které v těchto desetiletích charakterizovalo komunistické strany v těchto různých zemích.
Fausto Sorini, Strana komunistické obrody Itálie
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PROČ JE DŮLEŽITÝ VZESTUP
ŘECKÝCH KOMUNISTŮ I PRO NÁS
Protože je tak popřena teze,
že - v evropském kontextu komunistická a revoluční síla,
která odmítne sociálnědemokratické a adaptační ponoukání,
jakož i nevyhnutelnost podílet se
na každé vládě, pokud to jen
trochu volební výsledky dovolují,
je nevyhnutelně předurčena k
úpadku a odsunutí na okraj dění.
Pojďme k výsledkům. Pravicová
Nová demokracie (dosavadní
vláda) ztratila hlasy i křesla, ale
zachovala si absolutní většinu
(152 míst ze 300) a bude pokračovat jako vládnoucí strana.
V minulých volbách tato
strana získala 45,4 % hlasů, což
jí přineslo 165 křesel v parlamentu. Nyní získala 41,8 %
hlasů a získala 152 křesel v
parlamentu. PASOK (sociální
demokracie), další pól bipolárního systému, který vedl vůči vládě politiku alternativní opozice
(zcela v rámci neoliberální a
euroatlantické logiky Evropské
unie), nejen nezachytil širokou
nespokojenost lidu, ale ztratil víc
než 2 % hlasů ze 40,6 na 38,1,
spadl ze 117 na 102 křesla v
parlamentu, což je nejhorší výsledek v jejích dějinách.
Propad dvou největších
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stran (což signalizuje potíže v
dynamice bipolárního systému)
byl minimálně absorbován stranou LAOS, což je xenofobní
formace extrémní pravice, která
s 3,8 % (+1,6) překonala limit
pro vstup do parlamentu a získala 10 křesel.
Především vzrostl počet
hlasů dvou formací nalevo od
PASOK: Komunistická strana
Řecka (KKE), nárůst 2,3 % hlasů, a levicová eko-socialistická
koalice SYRIZIA (+1,8 %). SYRIZIA postoupila z 3,2 na 5 %,
tedy ze 6 na 14 křesel. Skok v
křeslech se vysvětluje také nedávno modifikovaným volebním
zákonem, který požadoval PASOK a který zdůrazňuje proporční charakter. SYRIZIA strhla na
sebe nespokojenost některých
sektorů střední třídy, které v
minulosti hlasovaly pro PASOK,
jak je vidět z hlasování v aténských bohatých čtvrtích, kde
počet hlasů odevzdaných pro
koalici SYRIZIA silně překonal
celostátní průměr a kde KKE je
na minimální hranici.
KKE dosáhla 8,2 % hlasů a
získala 22 křesel v parlamentu, v
minulých volbách to bylo 5,9 % a
12 křesel, a získala tak ve fázi

odlivu nejlepší výsledek od roku
1990 a dosáhla i na historické
maximum z tzv. hrdinské fáze,
jež následovala po pádu režimu
černých plukovníků, (kdy překonala hranici 9 %). KKE získala
nejlepší výsledky v městských
aglomeracích (Atény, Pireus,
Soluň), kde v mnoha případech
získala mezi 10 a 15 % hlasů a v
dělnických a lidových čtvrtích
15-20 % hlasů.
Došlo ke zdůraznění silné
sociální polarizace a diverzifikace hlasů koalice SYRIZIA vzhledem k hlasům KKE, a to v rámci
celkového a komplexního vzestupu nalevo. To vše je mimořádně důležité alespoň ze dvou
důvodů:
1) Protože současná situace
je pro komunisty a evropské
levicové alternativní síly více
nepříznivá než v 80. letech.
Dnes se celý kontext EU radikálně přesunul doprava. A to dvojnásobným způsobem zdůrazňuje hodnotu řeckého volebního
výsledku.
2) Protože na rozdíl od toho,
co se odehrává v Itálii s tzv.
cosa rosa - Rudá věc - kde perspektivy rekonstrukce autonomní komunistické strany se základem v masách jsou stále více
nejasné, v řeckém kontextu
celkový vzestup levice probíhá
bez rozpouštění nebo ohrožová-

POKLES ÚROVNĚ VZDĚLANOSTI
Začal i akademický školní
rok, pro vysokoškoláky a stále
více lidí si uvědomuje, že honba
za stále vyšším počtem studujících vysokoškoláků jako jedinným
kritériem
spolu
s
"tranformacemi"
školství na
kapitalistické principy přináší
pokles celkové úrovně vzdělanosti. Mnoho vysokoškolských
pedagogů a vědců se před několika týdny připojilo k výzvě,
která varuje právě před poklesem úrovně vzdělanosti v naší
zemi. Podle ní se v řadě škol
stále snižují požadavky na znalosti a dovednosti.
Osobnosti, které svůj podpis
připojily, mají obavu zejména ze
špatného směřování nebo výkladu školské reformy. Někteří však
ze současného stavu viní také
nedostatek financí nebo povrchnost médií.
V textu, který sestavil Jindřich Bečvář z Matematickofyzikální fakulty Univerzity Karlovy, a pod který se podepsala asi
stovka osobností, se uvádí, že
dnešní absolventi škol mají podstatně horší všeobecný rozhled,
než generace jejich rodičů. Výrazně poklesla chuť pochopit
přírodovědné i společenské jevy,
vyznat se v historii, literatuře a
výtvarném umění, píše mimo
jiné Bečvář. Mnozí dnešní maturanti mají vážné problémy s
vyjadřováním i s pravopisem, se
základními početními úkony,
nejsou schopni řádně porozumět
psanému textu, sepsat smysluplný odstavec, neznají základní
historická fakta, nemají ponětí o
nedávném vývoji naší společnosti. Tzv. počítačová gramotnost je často chápána pouze
jako úspěšné zvládnutí počítačových her, brouzdání po internetu
a v lepším případě pochopení
základů jednoho textového editoru, stojí v dokumentu.

Výzva varuje, že máme-li
obstát v Evropě i ve světě, musíme pro to něco udělat. Nebudeme-li se soustavně vzdělávat,
hrozí nám, že se staneme levnou a podřadnou pracovní silou.
Nedostatečná vzdělanost a malý
všeobecný rozhled vede k degradaci populace na nemyslící
dav spotřebitelů všeho možného
i nemožného, konstatuje se v ní.
Bečvář upozorňuje, že v poslední době se v naší společnosti,
orientované na rychlý a bezpracný úspěch, projevil značný nárůst nepoctivosti, nezodpovědnosti, bezohledného kořistění,
agresivity a vulgarity. Hodnoty,
které byly po staletí uznávány,
jdou stranou. Tato situace není
podle něho typická jen pro naši
zemi, jde o celosvětový - euroamerický - vývoj, který však u nás
probíhá rychleji, protože doháníme, co jsme zameškali .
Podle pedagoga Petra Kukala se situace zhoršuje od devadesátých let minulého století,
kdy do školství pronikly alternativní směry. Nastal tak odklon od
obsahu učiva, vše se začalo
podřizovat metodám výuky a
formě. Reforma, která má žákům pomáhat utvářet si praktické životní dovednosti, naučit se
komunikovat a řešit problémy, a
která zavedla do škol výuku
podle vlastních vzdělávacích
programů, je podle něj určitou
úlitbou těmto tlakům.
Vše se rozvolňuje a směřuje
k tomu, že každá škola si bude

učit, co bude chtít, myslí si Kukal. Podle něj se tak sice žáci
učí v mediální výchově, kterou
školy musely do vzdělávacího
programu zařadit, pochopit jádro
sdělení, ale nezjistí, jestli sdělení
lže, protože nemají potřebné
znalosti o světě.
Podle sociologa Iva Možného záleží na tom, jak bude reforma pochopena. Podpisem výzvy
se prý ohradil proti výkladu,
podle kterého by se už žáci
neměli učit a měli by projít školou bez úsilí. Podle něj je představa, že se vzdělání může tvořit
bez práce, mylná. Smyslem
reformy prý je vzdělávat žáky
tak, aby od počátku chápali
souvislosti a smysl práce.
Politoložka Vladimíra Dvořáková míní, že některé reformní
kroky jsou správné, rozhodně
prý není zastánkyní memorování. Za velký problém však považuje nedostatek peněz na provádění reformních kroků a lepší
ohodnocení učitelů. Podle ní by
se lépe placení učitelé mohli
věnovat
žákům
intenzivněji
nejen na základních školách, ale
později i studentům. Když vidím,
že jeden učitel přednáší na
čtyřech vysokých školách, tak to
nemůže být žádný učitel, řekla.
Nesouhlasí ani s tím, že by se
měl dále zvyšovat počet studentů, budoucnost vysokého školství vidí ve zlepšování kvality.
- sosstudent-
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K 17. LISTOPADU 2007
V sobotu 17. listopadu 2007
pořádá občanská iniciativa „Ne
základnám“ v Praze a Brně
takzvané „demonstrace za demokracii“, a to pod hesly
„Pravda a láska ještě nezvítězily!“ a „Demokracie slaví 18.
narozeniny. Dejme jí dárek:
demokracii!“ V pozvánce na akci
iniciativa uvádí také, že se bude
jednat o demonstrace „za skutečnou demokracii a referendum“. Bylo by však omylem se
domnívat, že tou skutečnou
demokracií myslí představitelé
„Ne základnám“ demokracii
socialistickou a za ni budou
demonstrovat.
V takovém případě by mluvčí
iniciativy Jan Tamáš, předseda
Humanistické strany, nehovořil v
rámci této akce o chystaném
uctění památky studentů na
Národní třídě, kteří prý „snili o
tom, že jednou tady nebudou
rozhodovat politici o osudu celé
země“. O tom jistě sní Jan Tamáš a jemu podobní idealisté,
kteří si neuvědomují, že stát
může bez vedení profesionálními politiky fungovat jen na základě rozhodování lidu těžko. Rozdíl je ovšem v tom, zda tito politici zastupující zájmy většiny lidu,
tj. dělnické třídy a ostatních
pracujících, jako tomu je v socialistické demokracii, nebo zastupují zájmy menšiny, tedy buržoazie a dalších boháčů, jako je
tomu v demokracii buržoazní. Tu
představitelé „Ne základnám“,
soudě dle jejich projevů a akcí,
upřednostňují, a tak agentům
imperialismu, kteří podporují
výstavbu základny USA v naší
zemi, přisluhují.
Nepovažujeme za vhodné,
že antikomunistickou demonstraci pořádanou pod heslem
„Demokracie slaví 18. narozeniny“ podporuje i Komunistická
strana Čech a Moravy, i když se

akcích měla vždy Tamášova
„Humanistická strana“ a mnoho
kartonových piketů připravených
na akce „Ne základnám“ bylo
označeno nápisem „Solidarita“ a
adresou „www.socsol.cz“, jinak
řečeno propagovalo trockistickou skupinku „Socialistická solidarita“, jejíž členem je např.
jeden z mluvčích „Ne základnám“ Jan Májíček. Tato skupinka, původně radikálně levicová a
mající hájit trockistickou myšlen-

ku permanentní revoluce, zapomněla, že trockisté se také považují za součást komunistického hnutí, a sklouzla od
„levicového“ oportunismu k pravicovému vystupujíc antikomunisticky a stydíc se za svůj název.¨
Nesmíme také zapomenout
na to, že Komunistický svaz
mládeže, ačkoli byl mezi organizacemi bojujících proti základně
USA jednou z nejaktivnějších,

byl ze seznamu organizací podporujících iniciativu „Ne základnám“ vyškrtnut, protože antikomunistickým požadavkům vůdců
iniciativy nemínil ustoupit. Nelze
se zbavit pocitu, že hlavním
účelem občanské iniciativy „Ne
základnám“ bylo a je odstranit z
vedoucí úlohy v boji proti radaru
komunisty a hlavním účelem
představitelů této základny je
vlastní zviditelnění.
-LVE-

KOČÁRKOVÁ REVOLUCE

na této akci nebude jako subjekt
prezentovat a její členové tak
přijdou jen jako řadoví občané
poslechnout si řeči o tom, jak
byla v listopadu 1989 „svržena
komunistická diktatura a zvítězila svoboda a demokracie, od
které by bylo nyní žádoucí, aby
povolila referendum“. Například
obrázek demonstrujících občanů
z listopadu 1989, ovlivněných
buržoazní ideologií a protestujících proti tehdejším nedostatkům socialismu nevěda, co přinese kontrarevoluce a kapitalismus, působí spolu s pozvánkou
na akci v záhlaví levicových
„Haló novin“ (vydávaných společností Futura ovládanou
KSČM) ze 7. listopadu, tedy ze
dne 90. výročí Velké říjnové
socialistické revoluce, jako výsměch komunistickému hnutí.
Nesouhlasíme s tímto postupem
KSČM a antikomunistickou akci
iniciativy „Ne základnám“ nepodpoříme.

Představitelé „Ne základnám“ rádi hovoří o nutnosti spolupráce všech organizací bojujících proti radaru, ve skutečnosti
však snahy o sjednocení protizákladnového hnutí rozbíjejí. Na
svých akcích totiž hrubě kritizovali Komunistický svaz mládeže
za používání symbolů komunistického hnutí – srpu a kladiva –
a to v některých případech i
veřejně před všemi účastníky.
Ostatní účastníci však symboly
svých organizací mohli na akce
nosit bez problémů. Odvolávání
se na údajné dohody o nepoužívání komunistických symbolů
není legitimní, protože se nejednalo o žádné dohody, ale o diskriminační požadavky představitelů „Ne základnám“ vůči KSM,
kterým se KSM odmítl podřídit a
nesliboval iniciativě „Ne základnám“ opak.¨
Za pozornost stojí, že jeden
z největších transparentů na

Málem jsem založil základní
organizaci strany, než jsem řekl,
o jakou stranu jde. Škoda. Seděl
jsem na dětském hřišti se svým
synkem a povídal si s dalšími
maminkami. Nadávali na stálé
zdražování potravin. Prckové
vesele pořádají antialergenní
sušené mléko, které stojí i 320
Kč a za necelý týden je pryč. I ti
šťastnější, co používají Sunar,
se již tolik neradují, místo 160
Kč se cena zvedla za poslední 3
týdny na 230 Kč. No a těm, co
dávají dětem mléko (mimo zákazu od doktorek, že mají pít děti
mléko až od 3 let), zvedli pro
jistotu i cenu tohoto nápoje…
Dobré plnotučné i za 25,-.
Že si my dospělí dáme místo
másla (pro které budeme jezdit
možná do bývalého záladního
Německa, kde bude snad levnější) levný margarín, to bych ještě
přešel. Nevím ale, jak se budou
vítat zahraniční návštěvy – tradiční chléb s máslem a se solí
se pěkně prodraží. I když Topolánkové a spol. to zdražení jistě
nevadí… Na reprezentaci mají
fondy a daňová deforma bohatým přece na to máslo přidá…
Ale zpět na hřiště. Mnohým
maminkám klesne od ledna opět

rodičovský příspěvek. A mnohé
čekatelky dostanou menší žebračenky hned po narození potomka – nevybraly si šťastné
období… Tak se řada z nich
rozhodla najít si práci a malého
dát někam hlídat. Kam? Do
jeslí? Kde jsou nejbližší?
Nejsou… Nebo malé, plné, beznadějně plné. O kus dále? Zastupitelstvo městské části je
ruší, prý jsou nerentabilní… A
další kus dále? Áno, vzali by

Vaše dítě, za 500,- na den, nebydlíte tam přece… A co soukromé? Jsou dále, ale docela hezké… 130 Kč,- na hodinu…. I
když při koupi více hodin několik
korun sleva…
Maminky se ošívají a občas
v diskusi v rozčilení spustí z očí
své ratolesti a tisknou řidítka
kočárků. Na hrad, do Strakovky!
Důstojné podmínky pro život pro
naše děti!
Zdeněk Štefek

