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K účasti na p řipravovaných akcích se 
můžete p ř ih lás i t  na e-mai lu : 
ksm@ksm.cz, telefonních číslech: 
721985447, 602151711, nebo na adre-
se: KSM, Politických v ězňů 9, 11121 
Praha, kde získáte i bližší informace! 

 
Veřejné petiční akce budou např. v 
Brně na rohu České a Joštovy  13., 
18., 19. a 22.  od 15:30 do cca 17.00 
a nebo 26. 9. od 15h v Prostějově 
před Priorem. Petici můžete podepsat 
také na všech OV KSČM či na veřej-
ných akcích vlevo. 

Petice proti základn ě 

2. září 2006 – setkání na Kunětické 
hoře, tradiční akce levicových občanů 
 
16. září 2006—slavnost Naší Pravdy, 
Ostrava 
 
16. září 2006 – Slavnost Halo novin, 
Praha, Výstaviště 
 
30. září 2006—  Orientační pochod 
Přerovem zaměřený i proti možné 
americké základně—sraz u OV 
KSČM Přerov v 8:30. 
 
6. října 2006 – lampiónový průvod, 
Brno 
 

7. října 2006 – Večer v rytmu Latin-
ské Ameriky  
 
27. – 29. října 2006—setkání levi-
cové mládeže nejen Libereckého 
kraje, uskuteční se v prostorách uči-
liště (s tělocvičnou) v Liberci. Před-
běžně se počítá s účastí mládeže z 
Německa, Polska, Rakouska, mla-
dých členů KSČM a členů KSM.  
 
Nezapomeňte se aktivně podílet na 
volební kampani! Do zastupitelstev 
kandidují i desítky členů KSM! 

Výběr z akcí 
následujících m ěsíců 

Zájemci o účast v dalším ročníku 
Rudé univerzity obohacené o po-
znatky z prvního cyklu —hlaste se 
na centrálním kontaktu. 

Rudá univerzita 

ZO KSČM 310,  
klub KSM Praha a Litoměřice pořádá  

15. 9. od 18h  v budově UV KSČM  
promítání filmu 
Boj o Moskvu 

Úvodem bude přednesen referát 
„Prohospodařené vítězství“. Film do-
sud  u nás nebyl uveden, je  z roku 

1986 (SSSR, ČSSR a NDR)  

Boj o Moskvu 
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UMĚLEC PROTI VÁLCE – PICCASSO 
Ti, kteří sledují dění dnešních 
dní plné utrpení libanonského 
lidu, se mohou pozastavit nad 
tím, kde jsou vlastně naši uměl-
ci, když dochází k takovému 
teroru. Proč neprotestují, když 
jich ještě nedávno bylo tak často 
vidět na všelijakých antikomunis-
tických a předvolebních kampa-
ních? Kde jsou, když se vraždí 
lidé? Kde jsou, když se vraždí 
nevinní lidé? Kde jsou , když 
mají před očima mrtvé ženy a 
děti? 
Kde jsou jejich trička, jejich 
transparenty, jejich slova? A 
jsou to skutečně umělci nebo 
pouhé reprodukční figurky bez 
jakékoli cti a svědomí? Vezmě-
me si příklad jednoho z největ-
ších umělců 20.století - malíře 
Pabla Picassa. Byl to génius, ale 
svou genialitu dal do služeb 
humanity. Angažoval se proti 
válce a bezpráví. Angažoval se 
za časů španělské občanské 
války, druhé světové nebo korej-
ské války. Svým dílem ukázal 
děsivé scény koncentračního 
tábora, stejně jako protestoval 

proti okupaci Československa 
nacisty. Jeho Guernica se stala 
ikonou válečného barbarství a 
malířovo vyobrazení holubice 
navždy platí za symbol mírového 
hnutí. Byl to někdo! Nebyl sám, 
protestovali mnozí jiní - nejen ve 
Francii, také na celém světě a 
samozřejmě i u nás. Vezměte si 
příklad! Co se děje dnes? Kde 
jsou ti, kteří sami sebe nazývají 
umělci?Tam kde teče krev ne-
vinných lidí není místo pro zvidi-
telňování - tam je místo pro 
protest. Pro boj. Proto, aby se 
umělecké dílo stalo stejnou 
zbraní jako před šedesáti lety. O 

nic ze své kvality nepřišlo, ba 
naopak. I dnes je příkladem 
vysoké morálky jejich autorů. 
Jakou morálku mají ti dnešní? 
Mnozí z nich s chutí mění názor 
za peníze. Picasso neprotesto-
val za peníze - ani když vykrvá-
cel španělský lid, ani když komí-
ny v Osvětimi chrlily dým. Picas-
so měl svědomí - nejen za sebe, 
ale za celé lidstvo. Nejen on, 
také mnoho dalších. Co se děje 
dnes? Jak dnešní umělec řekne 
své NE , pokud jej vůbec říct 
chce? Umělec nejen mluví, umě-
lec má především konat! 

Martin Peč 

spíše v „americkém konzumním 
stylu života“ vidím v celé společ-
nosti, která tento styl preferuje. 
"Výchovou, médii i jinak společ-
nost vyvíjí tlak, který v člověku 
rozvíjí primitivní pudy a na ně 
taky hraje - dává mu hry v podo-
bě laciné zábavy, pocit štěstí z 
hamburgera, rychlé jízdy atd. 
Protože tak se dotyčný dá sku-
tečně snáze ovládat..." - jak 
jsem četl zde v diskusi. Sám 
jsem  viděl i dále zmíněný pří-
pad- nějaký psycholog ve zprá-
vách o koncertu Madonny – 
soutěžilo se o vstupenky za 
jakoukoliv cenu - řekl - pokud v 
člověku budeme pěstovat, že je 
možné mít všechno, přestane 
mít ostych a pro to, co chce, 
udělá cokoliv... Sežere brouky, 

nahatý půjde nakupovat... A to je 
i dle něho pro vývoj člověka 
nebezpečné… 
V diskusi jistě zazní, že každý si 
může sám vybrat, co bude dělat, 
nemusí konzumu podléhat – ale 
jako tvor společenský je ovlivňo-
ván okolím, školou, spolužáky – 
a mám od kantorů i rodičů jed-
noznačně potvrzeno, že tlak na 
to „být in“ je hnací silou každého 
dítěte, který by jinak byl mezi 
spolužáky druhořadý. Takže 
poslušně půjde do Meka, musí 
mít mobil, boty Adidas či Puma a 
to ne od vietnamců... Mohli by-
chom pokračovat dál a dál. Sa-
mozřejmě - využívání moderních 
technologií, poznatků vědecko-
technického rozvoje, to taky není 
amerikanizace, ale prostě vývoj. 

Ale k čemu jsou moderní pro-
středky využívány, to už je věc 
druhá… 
Východisko je jediné – pestrost 
kultur, multikulturalita – dát 
prostor všem kulturám, tedy i 
alternativní, kulturám z jiných 
zemí a světadílů, vychovávat 
člověka v úctě k druhému, byť 
odlišnému, zajistit mu možnost 
se vícestranně rozvinout a po-
znávat svět a život. To však 
bezbřehý individualismus kapita-
lismu v duchu „já jsem vše a kdo 
je více“ nenabízí. A i jeho jedna 
částí mladých vyznávaná podo-
ba – liberalismus – mění svá 
hesla (mimo jiné i „svoboda 
jednoho končí tam, kde začíná 
svoboda druhého“) do pouhé 
fráze. 
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Nezávislého ženského fóra, aby 
naučil ženy demokracii a vol-
bám. Nemůžeme připustit, aby 
smysl bojů za rovnoprávnost žen 
nebo za ženská práva byl vyjad-
řován jazykem války.  
Výzkumy veřejného mínění 
naznačují, že lid dělnické třídy 
jako celek nenakoupil tyto histor-
ky. Ještě důrazněji, tyto vý-
zkumy naznačují, že barevné 
ženy v USA viděly lživost války 
za ženská práva. Též naznačují, 
že vyšší procento bílých žen v 
USA, především bílé vdané ženy 
z dělnické třídy, mohly koupit 
řetěz kolem rasové a národnost-
ní nadřazenosti, ale že to byl 
prodej na poslední chvíli. Mnoho 
bílých žen z dělnické třídy bylo 
též v r. 2004 „nerozhodnými 
voličkami“, a rozhodly se během 
posledních deseti dnů kampaně.  
Jejich zlom ve prospěch bezpeč-
nosti a pokračující války s tero-
rizmem je nedávný. Jak pokro-
ková a levicová hnutí věnují 
pozornost zájmům jak rasa roz-

děluje příslušníky dělnické třídy 
zároveň s rozdělením podle 
pohlaví, tento zlom nemusí být 
trvalý. Hnutí, jež organizují dělní-
ky do odborů, poskytují ekono-
mickou jistotu a mohly by změnit 
rysy solidarity. 6enské hnutí 
vedené ženami barevné pleti a 
ženami z řad dělnické třídy by 
mohlo změnit koncepci bezpeč-
nosti zpět k převzetí ekonomické 
bezpečnosti a fyzické bezpeč-
nosti před násilím, asi stejně 
rychle jako Bush slepil dohroma-
dy svoji vlastní „národní koalici 
dobré vůle“. 
Zatím spekulace teprve začínají 
naznačovat trhliny v americkém 
ženském voličstvu, naznačují, že 
boj proti rasizmu má mnoho 
front a každá z nich je životně 
důležitá pro politické organizová-
ní žen v budoucnosti. Co víc, 
každý takový boj je životně důle-
žitý pro přežití planety.  
------------------------------ 
*) Temporary Assistance for 
Needy Families (TANF), obecně 

známá jako sociální péče, je 
program měsíčně vyplácené 
podpory chudým rodinám s 
dětmi do 18 let věku. Tříčlenná 
rodina (matka se dvěma dětmi) 
mohou dosáhnout na TANF, 
pokud její hrubý měsíční příjem 
je nižší než 784 $ a majetek má 
nižší hodnotu než 1,000$. Na 
peněžní pomoc je nárok nejvýše 
čtyři roky během celého života. 
Práce je hlavní součástí TANF; 
dospělí příjemci s dětmi staršími 
jednoho roku budou získáváni, 
aby se zapojili do pracovních 
aktivit. Tyto pracovní aktivity jim 
pomohou získat zkušenosti 
potřebné k tomu, aby si našli 
práci a byli soběstační.  
**) Vládní program pro komplex-
ní vývoj dětí, určený pro děti do 
5 let, těhotné ženy a jejich rodiny 
v USA 
--------------------------- 
Elizabeth ARMSTRONGOVÁ 
původní stať vzdělávacího pro-
jektu KS USA přeložil Vladimír 
Sedláček  

K AMERIKANIZACI A „AMERIKANIZACI“ 
Jistě si  uvědomujeme rozdíly 
mezi prvky, které jsou součástí 
americké dominance a tudíž je 
za amerikanizaci považovat 
můžeme a prvky, které samy o 
sobě, svým obsahem pojetím, 
nabízejí nové možnosti, nové 
kulturní obzory, nové výzvy.  
Tzv. z USA exportovaný americ-
ký způsob života vychází ze 
snahy snáze člověka, dav ovlá-
dat – metodou známou už ve 
starém Římě – chléb a hry. 
Např. „Americká „hudba“ vzniklá 
v černošských čtvrtích také jako 
výraz odporu proti establismentu 
či hnutí proti válce však do této 
kategorie nepatří. Bylo by chy-
bou, stejně jako před několika 
d e s e t i l e t ím i  o ds u z o v á n í 
„mániček“, zjednodušovat pohle-
dy na život současné mladé 

generace a komplet odmítat vše, 
čím se zabývá či čemu se věnu-
je. Tak jako i ony máničky byly 
výrazem mladé generace „All 
you need is love“, výrazem proti-
válečných protestů, protestů 
proti politikům, zkorumpované 
politice, moci, tak i třeba dnešní 
módní tetování, kroužky v nose, 
rtech, jazyku či v pupíku či kdesi 
u vagíny, jsou výrazem nikoliv 
americké uniformity, ale právě 
naopak snahou být originální, 
být osobností, vyniknout, odlišit 
se od šedi života, být in, i když 
pro někoho dost svérázným 
způsobem. 
Pravda, mnozí starší čtenáři jistě 
řeknou – odlišnost má být spíše 
v tom, co je v člověku, co umí, a 
ne v tom, jak exoticky vypadá, 
ale dnes je zkrátka doba, kdy i 

„design“ je 
d ů l e ž i t ý 
( B o h u ž e l 
mnohdy důle-
žitější než 
obsah). A 
skutečně – 
oblečení a 
hudba jsou 
dvě témata, 
která mládeží 
tzv. „hýbou“. 
Byť ta témata ve skutečném 
životě důležitá tak nejsou, dekre-
ty či zákazy se nikdo hlubším 
hodnotám nenaučí. Jaká je alter-
nativa? Jsou příklady vhodné 
následování? Tedy mimo sekty 
uzavřené v opuštěných hacien-
dách či statcích? 
Problém v „amerikanizaci“ nebo 
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Kampaň proti základnám pokra-
čovala i v srpnu— řada petičních 
akcí po celé republice byla dopl-
něna i dalšími aktivitami. Kon-
cem srpna  uspořádal Komunis-
tický svaz mládeže třídenní šta-
fetu proti americkým vojenským 
základnám v ČR. Štafeta se 
skládala z řady veřejných petič-
ních akcí ve městech okolo mož-
ných cílových míst pro část ame-
rického protiraketového systé-
mu. Na Husově náměstí v Be-
rouně se během necelých 2 ho-
din podařilo za velkého zájmu 
občanů získat přes 200 podpisů. 
Další petiční akce proběhla o 
několik hodin později v Jincích. 
Doslova na dračku šly také sa-
molepky a pohlednice adresova-
né vládě ČR.  
První den této jízdy byl zakon-
čen v Příbrami, kde i v začínají-
cím dešti přibyla více než stovka 
podpisů. Davy lidí proudící mezi 
15 a 17 hodinou z a do Kauflan-
du v Husově ulici se k protestu 
okamžitě připojovaly, názory 
schvalující americkou agresivní 
zahraniční politiku byly taktéž 
velmi ojedinělé. Den byl zakon-
čen získáváním podpory u pří-

bramského au-
tobusového ná-
draží. 
Další den štafe-
ta pokračovala 
na Lannově tří-
dě (u Prioru) v 
Českých Budě-
jovicích, v Čes-
kém Krumlově 
(Náměstí svor-
nosti) a zakon-
čena byla ve 
Volarech. Para-
lelně samozřej-
mě probíhala i 
na dalších mís-
tech republiky, 
např. v České 
ulici (křižovatka s Joštovou) v 
Brně. 
V pátek 1. 9. se tým přesunul do 
Prachatic a Písku  a štafetu za-
končil večer v Táboře. 
Celkový počet podpisů pod peti-
ci přesáhl koncem srpna 15800. 
Petiční akce pokračují navzdory 
různým prohlášením médií, že tu 
vlastně základna USA nebude a 
tedy protesty prý nejsou třeba. 
Petici zahájil Komunistický svaz 
mládeže před začátkem prázd-

nin, poté se ak-
tivně zapojil i do 
vznikající inicia-
tivy Ne základ-
nám. 
I když je možné, 
že přímo protira-
ketová sila Ame-
ričané z obavy 
před reakcí čes-
ké veřejnosti po 
svých vazalech 
z české politické 
scény požado-
vat nebudou, i 
radary jsou sou-
částí protiraketo-
vého systému 
USA, znamenají 
taktéž vytvoření 
vojenské ame-

rické základny a je nutné je od-
mítat. Jako nebezpečné vidí 
KSM snahy některých politiků 
umístění případné americké ra-
darové základny v ČR zlehčit a 
obejít tak referendum. Zároveň 
jako součást iniciativy Ne zá-
kladnám vnímáme negativně již 
několikátý pokus oficiálních úřa-
dů omezovat Listinou zaručené 
právo shromažďovací a vyjadřo-
vací. Pokusy zakázat protestní 
akce proti americkým základ-
nám, happeningy, pochody se 
svíčkami, tak jak tomu bylo v již 
uskutečněném „raketovém“ po-
chodu v půli srpna či u proběhlé 
demonstrace na Náměstí Míru 
nebo jak se to děje v případě 
připravované akce 11. září však 
odpor veřejnosti proti základ-
nám, natož odpor aktivistů spo-
lečné kampaně nezlomí. Základ-
ny nesmí projít a protestní akce 
budou samozřejmě pokračovat 
až do zcela zřejmého, veřejného 
a právoplatného odmítnutí pří-
tomnosti amerických vojenských 
základen na našem území sa-
motnými Američany, našimi od-
povídajícími orgány či referen-
dem. 

Zdeněk Štefek  

NE ZÁKLADNÁM USA V ČR! 
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V žádném případě stranou 
zájmu nezůstávají v Přerově 
petiční archy, jejichž prostřednic-
tvím mohou lidé vyjádřit svůj 
odpor proti umístění raketové 
základny USA v ČR. V našem 
regionu je zřejmě odpor proti 
budování americké protirakové 
základny v ČR o to větší, že 
podle zatím dostupných informa-
cí by měla být tato základna 
pravděpodobně vybudována ve 
vojenském prostoru Libavá, kte-
rý zasahuje nejen na Olo-
moucko, ale i na Přerovsko. 
Aktivně se do kampaně zapojili 
mimo zdejšího klubu KSM i čle-

nové KSČM a zastupi-
telé kraje za komunis-
ty. V souvislosti s 
možnou americkou 
základnou na Libavé 
mají navíc Přerované 
velké obavy o osud 
přerovského vojenské-
ho letiště. I proto pod-
pisy na petičních ar-
ších poměrně rychle 
přibývají.  Mimo petici 
jsou samozřejmě li-
dem k dispozici i pro-
testní pohlednice a 
brzy přibydou i samo-
lepky. 

PROTI AMERICKÝM ZÁKLADNÁM V P ŘEROVĚ 

POPRVÉ V PROSTĚJOVĚ 
Další z bitev velkého boje proti 
americké raketové základně byla 
vybojována v samotném srdci 
žírné Hané, okresním městě 
Prostějově. Dne 18. srpna t. r. 
sem na přátelskou návštěvu 
zavítali zástupci KSM, jmeno-
vitě ss. Pazdera, Čížek a 
Javora, aby společně se zá-
stupci zdejšího OV KSČM 
rozbili na jednom z nejfrek-
ventovanějších míst města, 
před OD PRIOR, stánek s 
peticí proti raketové základně.  
Celému aktu předcházela 
krátká porada v nově zrekon-
struovaném sídle OV, jež se 
odehrávala ve velmi přátel-
ském duchu. Vzhledem k 
tomu, že na Prostějovsku mj. 
hodlá do Senátu Parlamentu 
ČR kandidovat i známý 
„bojovník za demokracii“ Vla-
dimír Hučín, jenž měl mít 
téhož dne cca 150 m od naše-
ho stanoviště předvolební 
mítink, nešlo se vyhnout ani 
t o m u t o  t é m a t u .  
Před Priorem jsme zaujali strate-
gickou pozici, stůl pokryli nejen 
petičními archy, ale i výtisky 
Naší a Mladé Pravdy, a rozptýlili 

se mezi občany, mezi nimiž se 
tato akce těšila značnému 
zájmu. Pohříchu však bylo i 
mnoho těch, které uvedené 
téma naprosto nezajímalo, pří-

padně jim bylo vše jedno. Opět 
se tedy projevil často zmiňovaný 
negativní jev naší společnosti, 
jímž je naprostá letargie k vě-

cem veřejným. Lze však kvitovat 
s povděkem, že valná většina 
občanů projevila k instalaci zá-
kladny negativní stanovisko, což 
následně stvrdili svými podpisy. 

Předem připravené petiční 
archy nestačily, a tak jsme 
museli narychlo kopírovat 
další. Poklidný a dělný prů-
běh akce narušil pouze p. 
Horváth, asistent V. Hučína, 
který svojí arogancí a nadu-
tostí opět prokázal, co je 
demokracie v jejich pojetí 
z a č .  
Toho slunného pátečního 
odpoledne přibyly k v té době 
více než deseti tisícům podpi-
sů další desítky. Stalo se tak 
především díky úzké spolu-
práci KSČM a Komunistické-
ho svazu mládeže, kterou je 
třeba navzdory některým 
rozbíječským snahám posilo-
vat, prohlubovat a podporo-
vat. 
Podruhé do Prostějova Vás 
zveme na 26. září. Stanoviště 

petičních stánků zůstává stejné. 
Na viděnou. 

Jaroslav Petržela 
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ce přijatelné zdravotní péče a 
vzdělání i systematické ničení 
ochrany prostředí pro čistý 
vzduch a vodu a nekontamino-
vané potraviny, nereagovaly 
všechny ženy ve volebních míst-
nostech stejně. Bush měl nejvý-
znamnější zisk mezi bílými že-
nami z dělnické třídy; demokraty 
volilo o tři procenta víc svobod-
ných bílých dělnických žen, ale 
oproti patnácti procentům ve 
prospěch demokratického kandi-
dáta v r. 2000 to je pokles.  
Vdané bílé dělnické ženy daly 
Bushovi o 31% více hlasů oproti 
15 procentům hlasů navíc v r. 
2000. To je nárůst o 16% v 
Bushův prospěch. Pro tyto ženy 
Bush vyhrál ve dvou důležitých 
věcech: terorizmu a národní 
bezpečnosti, ale též v ekonomi-
ce.  
„Terorizmus a národní bezpeč-
nost“ je problém obvykle chápa-
ný jako měřítko strachu žen o 
bezpečnost vlastní i jejich rodin. 
Kdyby vedení žen barevné pleti 
bylo bráno vážně, pak 
„bezpečnost“ jako problém zahr-
novala ekonomické zabezpečení 
zaopatření sebe sama i vlastní 
rodiny. „Bezpečnost“ též zahrnu-
je svobodný život bez fyzického, 
společenského, institucionálního 
a sexuálního násilí. „Ženská 
práva“ musí zahrnovat domácí 
válku jakožto součást a díl válek 
vedených našim jménem v cizi-
ně. Nemůžeme uznat definici 
„ženských práv“, když máme na 
mysli mandát k válce, mandát k 
napadání chudých, mandát pro 
zrušení práva organizovat se na 
pracovišti nebo mandát k rozdě-
lení pracujících proti sobě na-
vzájem.  
Bushova administrativa je ote-
vřeně nepřátelská vůči legální 
podpoře ženské rovnoprávnosti 
a ženských práv. Počínaje dub-
nem 2004 byla opět potlačena 
legislativa rovných příležitostí. 
Všelidové iniciativy jako Věc 

rovného placení byly eliminová-
ny. Ačkoli rostou stížnosti na 
diskriminaci těhotných, Spojené 
státy stále vedou politiku nepla-
cené mateřské dovolené. Minis-
terstvo školství „založilo do ar-
chivu“ své směrnice k boji proti 
sexuálnímu harašení na ško-
lách. Ministerstvo práce chce 
zastavit jakékoli shromažďování 
informací o ženách-dělnicích, o 
platové propasti, o diskriminaci 
na pracovištích.  
Boj za kriminalizaci potratů na-
bral dech, s tvrději trestajícími 
zákony v knihách a s horším 
přístupem k bezpečným potra-
tům nebo dokonce k informacím 
o kontrole porodnosti a o pohlav-
ně přenosných chorobách. Sys-
tematické smétání nouzových 
útočišť, krizových telefonních 
linek a služeb pomoci proti do-
mácímu násilí dělá ženy zranitel-
nější vůči násilí. Bush právě 
znovu nominoval soudní kandi-
dáty, které již dříve zamítl Senát; 
jeden z nich napsal, že ženy se 
musí „podřizovat“ svým manže-
lům. (!!! Žijeme ve 21. století, NE 
ve středověku; pozn. překl.) 
Je dokázáno, že podpora Bushe 
bílými ženami je více překvapují-
cí než to, že ho zcela podporují 
lidé s vysokými příjmy. Ženy si 
pravděpodobně méně libují v v 
Bushově politice. Rodiny žen, 
zdá se, v menší míře vidí v 
Bushově útoku na veřejné vzdě-
lání lepší budoucnost a je méně 
pravděpodobné, že si mohou 
dopřát vysokou školu s jeho 
likvidací vládních programů 
školství ve prospěch vyššího 
zájmu o soukromé úvěry. Čás-
tečně asi spočívá vysvětlení pro 
podporu Bushových lží bílými 
ženami v jednom místě, které si 
zvolil, když promluvil o ženských 
právech: místě války. Bush vyu-
žil ženská práva jako omluvu k 
bombardování Afganistanu ná-
sledujícím po útoku na Světové 
obchodní centrum v r. 2001. 

Ignorujíc bohatou historii žen-
ských práv před Spojenými státy 
podporovanou afgánskou ob-
čanskou válkou v sedmdesátých 
a osmdesátých létech, učinil 
Bush islám nepřítelem ženské 
rovnoprávnosti. Navrhoval, aby-
chom svrhli tuny bomb naplně-
ných ochuzeným uranem na 
zdánlivě nechráněnou zemi, aby 
tak vytvořil nová práva pro ženy. 
Jak se dodávky potravin stávaly 
stále vzácnějšími, ženy jak se 
zdá stále více hladoví. 
Jak se chatrná afgánská infra-
strukrura rozpadala, ženy musí 
nést další břímě, hledání zásob 
čisté vody a prostředky k zahřátí 
domovů a vaření jídla. Tak či 
onak, Bush chtěl, abychom uvě-
řili, že žemy mají větší práva za 
těchto vražedných podmínek.  
Při útoku na Irák Bush opět lhal. 
Předstíral, že za vlády Saddama 
Hussejna byla v Iráku ženská 
práva ohrožena. Především před 
první válkou v Zálivu a před USA 
vyhlášeným embargem v 90. 
létech měly irácké ženy největší 
volnost pohybu, zaměstnanosti a 
vzdělání mezi všemi arabskými 
zeměmi.  
Bush prodal válku ženám ve 
Spojených státech jako boj za 
rovnoprávnost a boj za práva; 
ale také prodal válku ženám díky 
staromódnímu tatíčkovství. Pří-
běh tyranizovaných muslim-
ských žen vyžaduje smysl pro 
nadřazenost, aroganci a rasi-
zmus. Bushovou logikou je, že 
ženy nemohou samy za sebe 
bojovat, my jim musíme říci, co 
chtějí a potřebují, ony nám bu-
dou vděčné. Bush splétal dohro-
mady militarizmus a ženská 
práva způsobem, který mění 
to,jak definujeme terorizmus, jak 
porazit terorizmus a čemu se 
podobají hnutí za ženská práva. 
V Afganistanu Bushova adminis-
trativa v současnosti platí ženám 
ze zhoubně antifeministického 
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Ženy a muži ve Spojených stá-
tech prožili další rok 
„znovunabytí nezaměstnanosti“. 
Narůstající nerovnost mezd 
znamenala, že mzdy zůstaly 
všem dělníkům v USA stejné 
nebo klesaly; všem dělníkům, to 
znamená vyjma špičky z 95 
procent, která viděla nárůst platů 
o 7,7%. Dělnická třída, střední 
třída a dokonce i vysoce placení 
lidé viděli neměnné vyhlídky do 
budoucnosti, vedle raketově 
narůstajících výdajů na zdravot-
ní pojištění a léčiva. Životní 
podmínky těch, kdo žijí v bídě a 
v extrémní bídě se tváří v tvář 
zákonům „reformy sociální péče“ 
TANF *), přijaté v r. 1996, dras-
ticky zhoršily. 
Nejmenší děti v extrémní bídě, 
nejchudší skupina lidí ve Spoje-
ných státech, byly těmi, kdo 
podle zákonů TANF obdrží pe-
něžní pomoc a potravinové pou-
kázky s nejmenší pravděpodob-
ností. Ženy, zvláště chudé ženy, 
ženy dělnické třídy a barevné 
ženy, čelí přímým zásahům 
administrativy, která chce nadále 
privatizovat přežití. Spojené 
státy jsou ve válce v Iráku i do-
ma.  
Být ve Spojených státech ženou 
znamená pracovat. A tvrdě pra-
covat. Nejlehčí dosažitelnou 
prací je placené zaměstnání a 
tato čísla ukazují, že v rukou žen 
je téměř 44% všech zaměstnání 
na plný úvazek ve Spojených 
státech. Což znamená, že více 
než 44 miliónů žen vykonává 
práce na těchto pracovních 
místech, ovládaných ženami, 
jako sekretářky nebo ošetřova-
telky, stejně tak v továrnách, za 
volanty kamionů nebo na úřa-
dech. Jediný rozdíl od doby před 
pěti lety je pokles ženské za-
městnanosti na plný úvazek, 
zhruba pracovalo v r. 2003 na 
plný úvazek o 560 000 tisíc žen 

méně než v r. 2000. Ženy stále 
pracují za podstatně nižší platy 
než muži, po létech, kdy se 
mzdová propast zúžila, mzdy 
žen stagnovaly na průměrně 77 
centech na každý dolar vydělaný 
muži. Přesto všechna tato čísla 
selhávají při posuzování práce 
žen vykonávané bez zaplacení: 
práci na výchově dětí, každo-
denní práci v domácnostech, 
péči o přestárlé rodiče, dobrovol-
né činnosti ve veřejných ško-
lách, nemocnicích a charitě. 
Ženy stále vykonávají nejtvrdší a 
neplacenou práci v péči a výži-
vě, pracujíce daleko nad obje-
mem práce mužů.  
Ptát se na ženy ve Spojených 
státech vyžaduje ptát se na 
rozpory mezi těmito skupinami. 
Třída a rasa určují, jak ženy ve 
Spojených státech konají, žijí a 
volí. Během prezidentských 
voleb v r. 2004 třídy a rasy hlu-
boce zasáhly do jakýchkoli ze-
všeobecňování o „hlasování 
žen“. Bílé ženy tvořily v roce 
2004 největší volební blok, se 
44% hlasů, a vychýlily směrem k 
Bushovi nejvyšší procentuální 
rozdíl s jakýmkoli seskupením. 
Bushův volební příděl mezi bílý-
mi ženami se od r. 2000 zvýšil o 
obrovských deset procent. Za-
tímco barevné ženy daly v r. 
2004 Bushovi pouhých 24% 
svých hlasů, bílých žen pro něho 
hlasovalo 55%. Bob Wing, spo-
lupředseda Sdružení pro mír a 
spravedlnost a spoluvydavatel 
publikací Čas válek a Rasová 
diskriminace, položil (ale neod-
pověděl na ni) otázku kolem 
bílých žen-voliček. Proč bílé 
ženy, nejzřetelněji bílé ženy z 
dělnické třídy, se tak ostře při-
klonily v r. 2004 k Bushovi? Co 
dělá tento hlasatel pro ženské 
hnutí, pro pracující lid, jenž vy-
hlašuje boj proti protipřistěhova-
leckému, protičernošskému 

rasizmu ve svém srdci?  
Jak bez obalu prohlašuje Pora-
denské centrum pro ženy barev-
né pleti „Kdyby to bylo na volí-
cích ženách barevné pleti, sou-
časný pán Bílého domu by si 
balil kufry a hrnul by se zpět do 
Texasu“.  
Vytyčují dva důležité body: za 
prvé, Bush nedostal svůj takzva-
ný mandát od žen barevné pleti. 
A za druhé, kdyby tyto ženy 
převzaly vedení polické spolu-
účasti žen v této zemi, nedisku-
tovali bychom o privatizaci soci-
álního zabezpečení a Bushovo 
permanentní snižování daní 
bohatým ani bychom hystericky 
nevykřikovali na naše představi-
tele o ztrátě fondů pro Head 
Start **). Ptát se na rasu, rasi-
zmus a ženy znamená ptát se 
na vedení v idejích, hodnotách a 
vizích pro ženskou politiku. 
Pracující ženy daly Bushovi 45% 
svých hlasů a všichni příslušníci 
dělnické třídy, kteří vydělávají 
méně než 50 000 $ (ročně) hla-
sovali též proti Bushovi, s pou-
hými 44% v jeho prospěch. Ale 
Bush dokázal získat v obou 
těchto kategoriích více hlasů než 
v r. 2000. Dokonce i když téměř 
všechny ženy pocítily tíhu 
Bushovy politiky snižování soci-
álních výdajů, zvýšení státního 
dluhu, vysychání zdrojů k politi-
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Ne základnám v České republi-
ce. Žádné rakety nejsou mírové. 
Nenásilí je zbraň silných. Bratr 
Cyril chce vést masy - s USA na 
věčné časy. 83 procenta proti 
základnám v ČR. Už nikdy  nás 
bez nás! Chceme referendum! 
Pod těmito transparenty se 14. 
srpna kolem patnácté hodiny 
shromáždilo na Můstku v dolní 
části Václavského náměstí ně-
kolik stovek lidí, protestujících 
proti zamýšlené výstavbě rake-
tové základny Spojených států 
amerických na území ČR. Akci 
uspořádala občanská iniciativa 
NE ZÁKLADNÁM, ve které je i 
Komunistický svaz mládeže. 
Iniciativa chce protesty a peticí  
dosáhnout vypsání referenda k 
případnému umístění americké 
protiraketové základny u nás. 
Kampaň pak v srpnu vrcholila 
21. 8. demonstrací v Praze na 
náměstí Míru o půl šesté. Inicia-
tiva žádá referendum právě 
proto, aby o tak závažné otázce 
mohli rozhodnout všichni obča-
né. Americká strana aplikuje 

agresivní 
zahraniční 
politiku, je-
jímž výsled-
kem je ob-
čanská válka 
v Iráku. Proto 
by bylo ne-
vhodné zařa-
dit se do 
tohoto bloku. 
Posilování 
vojenské 
dominance USA vede jenom k 
dalšímu kolu zbrojení a potenci-
onálně ohrožuje budoucnost 
lidstva. Na Můstku mezi demon-
strujícími občany se také objevil 
mírový posel z Londýna - třiatři-
cetiletý Američan Matthew 
Hahn, žijící ve Velké Británii. 
Tento protiválečně naladěný 
člověk sem přijel na kole s duho-
vou vlajkou, symbolizující míro-
vé tužby lidstva. 
Víme, že základna USA by slou-
žila k obraně USA, nikoliv k 
obraně Evropy, nikoliv k obraně 
České republiky, prohlásil  Jan 

Tamáš, tiskový mluvčí iniciativy 
Ne základnám. Umístěním rake-
tové základny na území ČR se 
zapojíme do americké zahranič-
ní politiky. Zapojíme se do boje 
proti terorismu, do války v Iráku 
a v Afghánistánu, a nebudeme 
mít možnost ovlivňovat tuto 
zahraniční politiku a ovlivňovat, 
jakým směrem budou tyto rakety 
namířeny, zda ponesou hlavice 
či ne, zda budou obranné nebo 
útočné. Demonstranti pak vyra-
zili z Můstku na pochod k ná-
městí Míru s maketou rakety na 
ramenou. 

ŽÁDNÉ RAKETY NEJSOU MÍROVÉ 

Zástupci odpůrců možného vy-
budování americké protiraketové 
základny u nás nebo jiných zemí 
střední Evropy v pondělí 7. 8. 
před sídlem České televize na 
Kavčích horách v Praze protes-
tovali proti způsobu, jakým toto 
veřejnoprávní médium informuje 
o tomto tématu. Generálního 
ředitele Jiřího Janečka vyzvali k 
objektivitě ve zpravodajství. 
»Většina české veřejnosti je proti 
základně a vadí nám proto, že 
hlas odpůrců není v ČT dosta-
tečně slyšet,« řekl Jan Tamáš, 
mluvčí iniciativy Ne základnám. 
Podle Jiřího Vondráčka, který 
dočasně zastupuje ředitele zpra-
vodajství ČT, to však není prav-
da. Symbolickou raketu a otevře-
ný dopis Janečkovi proto ČT 

odmítla 
převzít. 
Každý divák 
však může 
posoudit 
sám - přes 
světlé výjim-
ky je ČT 
jasnou sou-
částí kampa-
ně, která má 
lidi přesvěd-
čit o nutnosti 
základny v 
ČR...  Inicia-
tiva sdružuje 
přes dvě 
desítky organizací, mimo Komu-
nistický svaz mládeže například 
Humanistické hnutí, Mezinárodní 

mírové hnutí, Centrum kultur 
nebo Komunitu pro lidský rozvoj.  

ČT ODMÍTLA PŘEVZÍT RAKETU 
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Proti záměrům USA postavit na 
území ČR protiraketovou základ-
nu se v pondělí 21. 8. v podve-
čer uskutečnila na pražském 
náměstí Míru demonstrace, 
kterou zorganizovala Iniciativa 
»Ne základnám. Předcházel jí 
protestní pochod z Václavského 
náměstí. Základna má byt sou-
části systému Národní raketové 
obrany Spojených států (NMD), 
sehrávajícím významnou úlohu 
ve vojenské a politické strategii 
USA. 
Účastníci protestu důrazně pou-
kazovali na to, že protiraketové 
základny USA vyvolávají mezi-
národní napětí a spirálu zbrojeni 
a že systém NMD nebude na 
ochranu ČR. Naopak ČR může 
jen vystavit nebezpečí. Značné 
znepokojení pak vyjádřili k tomu, 
že více než tři roky se bez vědo-
mí obyvatel ČR jednalo o umís-
tění systému NMD na území 
ČR. 
Není myslitelné, aby demokratic-
ký stát přijal tak závažné rozhod-
nutí. Tím je myšleno vybudování 
protiraketové základny jiného 
státu na vlastním území, bez 
vypsáni referenda. Připomněli 
také, že 83 procent Čechů říká 
NE ZÁKLADNÁM! 
Velký zájem vystoupit na de-
monstraci odpůrců americké 
základny měl senátor Jaromír 
Štětina. Jak sám organizátorům 
napsal, je »zastáncem umístění 
této základny v ČR« a chtěl 
demonstrovat »proti srovnávání 
okupace naší země Sovětskou 
armádou či dokonce německou 
armádou s možnostmi přítom-
nosti amerických specialistů na 
uvažované základně«, což je 
podle pana senátora přímým 
falšováním historických faktů. 
Co se však panu Štětinovi nelíbi-
lo ze všeho nejvíc, byla skuteč-
nost, že »jedním ze spolupořa-
datelů demonstrace je i Komu-
nistický svaz mládeže. Je smut-

né, že se odpůrci zbraní a násilí 
spojují s extremisty, jejichž pro-
gram je přeplněn výzvami k 
revolučnímu násilí,« neopomněl 
dodat známý »demokrat« a 
komunistobijce. 
Humanistické hnutí ústy svého 
představitele Jana Bednáře 
odmítlo, aby senátor Štětina na 
této demonstraci proti americké 
raketové základně vystupoval. 
»Nebylo by to vhodné,« sdělil 
mu jednoznačně a krátce v tele-
fonickém rozhovoru Jan Bednář. 
Nesouhlas veřejnosti se zamýš-
leným umístěním americké zá-
kladny však ani pondělní de-
monstrací nekončí. Již včera 
například organizoval Komunis-
tický svaz mládeže další veřej-
nou petiční akci proti americkým 
protiraketovým základnám v ČR, 
která následovala po úspěšné 
obdobné akci v pátek v Prostějo-
vě. Od 10 do 16 hodin mohli 
občané v Přerově na Palackého 
ulici (před číslem 8) připojit svůj 
podpis. Celkový počet podpisů 
pod petici se blíží již 7000. Prv-
ních 2000 bylo dodáno Posla-
necké sněmovně. Petici zahájil 
Komunistický svaz mládeže před 

začátkem prázdnin, poté se 
zapojil do vznikající iniciativy Ne 
základnám. Připravuje se pro-
testní jízda s peticemi okolo míst 
základen a také akce světlem 
proti tmě - svíčkový protest v 
Praze. 
10000 proti základnám 
Již více než 10000 občanů po-
depsalo petici KSM proti umístě-
ní vojenské antiraketové základ-
ny USA v České republice. Pod-
pisová akce samozřejmě nekon-
čí, už v pátek bude probíhat 
např. v Ostravě, od 15.30 do 
18h,  na Masarykově náměstí. 
Navíc každý den chodí vyplněné 
petiční archy poštou, z celé 
republiky, takže podpisů rychle 
přibývá. Lidé si oblíbili také další 
formu protestu - posílání vyrobe-
ných pohlednic vládě, kde svým 
podpisem odmítají vojenskou 
základnu - první desítky jich 
chodí na podatelnu vlády a více 
než 900 jich bylo včera doruče-
no osobně. 
Pohlednice měly úspěch i na 
pondělní demonstraci ,kde jich 
bylo mezi cca 320 účastníků 
úspěšně rozdáno více než 150.  

ROZHODNÉ NE ZÁKLADNÁM 
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VÍTĚZSTVÍ BULHARSKÝCH KOMUNIST Ů 
Evropský soud pro lidská práva 
ve Štrasburku vynesl rozhodnutí 
proti bulharskému státu, který 
odmítl registrovat komunistickou 
stranu. Předkladatel žádosti o 
registraci Angel Tsonev Ange-
lov, jenž stranu založil a v roce 
1996 stanul v jejím čele, požádal 
Městský soud v Sofii o registraci 
své politické strany. Soud v roce 
1997 odmítl stranu registrovat, 
odvolávaje se na její stanovy, v 
nichž je uvedeno, že se strana 
zasazuje za „revoluční změnu 
bulharské společnosti“ a za 
„myšlenku revolučního sociálně-
ekonomického uspořádání“. 
Soud také uvedl, že shledal jisté 
neregulérnosti a nedostatky ve 
stranických dokumentech. 
Rozhodnutí bylo později potvrze-
no Nejvyšším soudem, podle 
něhož slovo „revoluční“ ve sta-
novách strany ukazovalo, že její 
záměry směřovaly proti Ústavě a 
zákonu o politických stranách z 
roku 1990.  
Evropský soud pro lidská práva 
ovšem argumenty bulharských 
soudů odmítl a pravil, že důvo-
dy, jichž se úřady dovolávaly, 
pro odmítnutí registrace strany 
nebyly relevantní a adekvátní.  
Mezitím bulharské úřady v roce 
2000 přeregistrovaly jinou poli-
tickou stranu, jež byla v roce 
1995 registrována pod názvem 
pouze „Komunistická strana“, na 
stranu s tímž názvem 

„Komunistická strana Bulhar-
ska“, s nímž chtěl registrovat 
svoji stranu v roce 1996 Ange-
lov. Uvedená přeregistrovaná 
KSB je v současnosti parlament-
ním subjektem, který ve volbách 
vystupoval v koalici se socialisty 
a který v parlamentu zastupuje 
Alexander Paunov.  
Štrasburský soud odmítl, že by 
nálezy bulharských soudů týkají-
cí se údajných formálních nedo-
statků v dokumentech předlože-
ných Angelovovou stranou měly 
být důvodem pro odepření legál-
ní registrace. Soud dále konsta-
toval, že neexistuje důkaz, že 
použitím slova „revoluční“ v 
preambuli stanov se Angelovova 
Komunistická strana Bulharska 

rozhodla pro politiku představují-
cí skutečné ohrožení bulharské 
společnosti či bulharského státu.  
Štrasburský soud došel k závě-
ru, že bulharské soudy porušily 
článek 11 Evropské dohody o 
lidských právech, jež zaručuje 
svobodu shromažďování a sdru-
žování, a konstatoval, že poru-
šení zmíněného článku 11 je 
důvodem pro odpovídající ná-
pravu způsobeného poškození. 
Příklad bulharských komunistů 
jasně potvrzuje, že jedinou 
správnou odpovědí na diskrimi-
nace a útoky proti komunistům a 
jejich organizacím, jakým je 
vystaveno i komunistické hnutí v 
ČR, je rozhodný odpor.  

Radim Gonda 

Antikomunismu jako znaku fašizace společnosti nečelíme jen my... 
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osobnosti z oblasti kultury z více 
než sta zemí, včetně řady nosi-
telů Nobelových cen, v níž od-
soudily agresivní výroky vlády 
USA a kritizovaly otevřeně inter-
venční charakter Bushova plánu, 
jak označujeme onen výplod, 
jenž jako by oprašoval časy z 
přelomu 19. a 20. století, kdy 
zmařili nezávislost Kuby a vnutili 
nám své protektory, dosáhl k 
dnešnímu dni (17. srpna) dva-
nácti tisíc jmen. 
Nyní také jmenovali člověka pro 
záležitosti přechodu. Jakéhosi 
McCarryho, který v těchto dnech 
prohlásil, že USA neakceptují 
kontinuitu kubánské revoluce, 
byť neřekl, jak jí hodlají zabránit. 
Vypadá to, že nepřátelé revolu-
ce jsou zdrceni rozhodnou reak-
cí kubánského obyvatelstva, 
které je imunní k jejich gigantic-
ké a hanebné kampani plné 
urážek a lží. S úžasem hovoří o 
klidu, jenž na Kubě vládne, jako 
by to, o čem jsme my všichni 
zde věděli, že se v podobné 
situaci bude dít, bylo cosi podiv-
ného a ne právě normálního. 
Ano, zdá se, že uvěřili svým 
vlastním lžím. Jejich myslící 
tanky a mnozí z jejich analytiků 
velmi pravděpodobně vyvodí 
nyní nové závěry. 
Jak jsi říkal, v zemi vládne na-
prostý klid. A co je ještě důleži-
tější, na každém pracovišti, v 
každém městě, v každé čtvrti 
vládne vážnost, disciplinovanost 
a rozhodnost stejná, jakou náš 
lid projevuje v těžkých chvílích. 
Kdybychom vycházeli výhradně 
z vnitřní situace, bez přehánění 
mohu tvrdit, že by nebylo zapo-
třebí mobilizovat ani žádného 
pionýra z těch, kteří držívají 
stráž u volebních uren. 
Hrozby nepřítele jsme však 
nikdy nebrali na lehkou váhu. 
Tváří v tvář vládě, jakou dnes 
mají v USA, která naprosto bez-
ostyšně deklaruje, že neakcep-
tuje to, co je zakotveno v kubán-
ské ústavě, by to bylo nezodpo-

vědné. Jako by byli pány plane-
ty, vzkazují odtamtud, že tu musí 
proběhnout přechod k společen-
skému režimu, jenž by se jim 
zamlouval, a že si zaznamenají 
všechny, kdo by se proti tomu 
stavěli . Ačkoli to zní neuvěřitel-
ně, takovýto postoj chvastouna 
ze sousedství, přitom velice 
hloupý, zaujal před několika dny 
prezident Bush. 
Bude potřebovat hodně papíru a 
inkoustu. 
Dost. Proto bych mu radil, aby 
udělal opak. Aby si zazname-
nal , řečeno jeho slovy, námezd-
ní anexionisty z jeho zájmové 
kanceláře zde v Havaně, ty, co 
dostanou drobky z ohlašovaných 
80 milionů dolarů na podvratnou 
činnost, protože většinu z nich si 
rozdělí jako obvykle v Miami. 
Jinak bude seznam nekonečný. 
Musel by si poznamenat jména 
milionů Kubánců a Kubánek, 
těch, kteří jsou připraveni přivítat 
pověřeného interventa s puškou 
v ruce. 
Touto dobou by jim mělo být 
jasné, že příkazy a hrozbami 
nelze na Kubě ničeho dosáh-
nout. A naopak, vždy jsme byli 
ochotni normalizovat vztahy na 
principu rovnosti. Co nepřipustí-
me, je politika nadřazenosti a 
vměšování, k níž se často uchy-
luje současná administrativa té 
země. 
Když jsem si nedávno znovu 
pročítal dokumenty ze stranic-
kých sjezdů, nalezl jsem v nich 
myšlenky, které jako by byly 
napsány dnes. Například toto je 
úryvek z Fidelovy ústřední zprá-
vy na III. sjezdu v únoru 1986: 
Kuba, jak bylo řečeno již mnoho-
krát, se nebrání jednání o svém 
dlouhém sporu s USA a hledání 
míru a lepších vztahů mezi obě-
ma našimi národy. A pokračuje: 
Avšak muselo by probíhat v 
ovzduší nejpřísnějšího respekto-
vání naší pozice jako země, 
která nestrpí ani stín pochybnos-
ti ohledně své nezávislosti, za 

jejíž důstojnost a svrchovanost 
bojovaly a obětovaly se celé 
generace Kubánců. To bude 
možné jedině, když se USA 
rozhodnou jednat seriózně a 
budou ochotny k nám přistupo-
vat v duchu rovnosti, reciprocity 
a nejplnější vzájemné úcty. 
Podobné myšlenky jsou obsaže-
ny v dokumentech ostatních 
sjezdů strany a byly potvrzeny 
při různých příležitostech jejím 
prvním tajemníkem. 
Přesto pokračují ve stejné agre-
sivní a naduté politice jako vždy. 
Taková je skutečnost. Dvacet let 
po tom, co Fidel vyslovil slova, z 
nichž jsem právě citoval, mají 
zmiňovaný plán vměšující se do 
našich vnitřních záležitostí, v 
rozsahu 458 stran, schválený v 
roce 2004, kde je podrobně 
popsán způsob, jak hodlají roz-
bít dílo revoluce, zdravotnictví, 
školství, sociální zabezpečení, 
agrární reformu, městskou refor-
mu, rozumějme vyhnání lidí z 
jejich půdy, z jejich domů a na-
vrácení původním majitelům atd. 
K dovršení všeho jen před pár 
dny, 10. července, schválil prezi-
dent Bush oficiálně doplňující 
dokument, který měli od června 
zavěšený na internetu. Otevřeně 
říkají, že obsahuje tajnou přílo-
hu, která nebyla, cituji doslova, s 
ohledem na národní bezpečnost 
a zajištění její účinné realizace , 
zveřejněna. To představuje 
hrubé porušení mezinárodního 
práva. 
Již nějaký čas jsme postupně 
přijímali opatření na ochranu 
před těmito plány. Posílili jsme je 
zvláště poté, co současná vláda 
USA odstartovala bezuzdnou 
válečnickou politiku trvající do-
sud, která zahrnuje deklarovaný 
záměr zaútočit bez varování na 
kterýkoli z oněch, jak říkají, še-
desáti či více temných koutů 
světa . 
Lázaro Barredo MEDINA 

(druhou část rozhovoru  
přineseme v příštím čísle) 
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Členky a pracovnice tří žen-
ských organizací, proFem, GITA 
a Forum 50% sepsaly prohláše-
ní proti umístění raketové zá-
kladny USA v České republice. 
Vyjadřují v něm své rozhodnutí 
připojit se k diskusím v otázce 
rozhodování o umístění protira-
ketových zakladen USA na úze-
mí ČR a vyzývají širokou veřej-
nost k zapojení se do této disku-
se. Vytvořily také již třetí petici - 
za odmítnutí základen USA v 

ČR. Je ale internetová, takže 
právně diskutabilní. Organizace 
se připojily k zastřešující kampa-
ni Ne základnám. 
Ženy založily i nové webové 
stránky, kde je také umístěn text 

tohoto prohlášení, ke kterému se 
můžete připojit, ale o němž mů-
žete i diskutovat. 
Stránky jsou: 

www.stopusarmy.nazory.cz 

ŽENY PROTI ZÁKLADN Ě 

Podle výzkumů veřejného míně-
ní vyplývá, že s umístěním ame-
rické raketové základny na úze-
mí České republiky nesouhlasí 
drtivá většina našich občanů. To 
ovšem nevadí značné části 
politiků a novinářů. Dne 21. 8. 
2006 se na náměstí Míru zúčast-
nilo demonstrace proti jejímu 
umístění v ČR několik set lidí, 
novináři jich však viděli pouze 
kolem 150. Mediální hvězdou a 
současně  „ubl íženým“ a 
„vyloučeným“ se pak stal sená-
tor Štětina. 

Známý antikomunistický zasle-
penec opět nezklamal! Chtěl na 
této demonstraci vystoupit a 
vyjádřit svou podporu základ-
nám, proti kterým byla akce 
namířena a velmi se divil, že mu 
ve ře jn ý  p ro j ev  s mě rem 
k účastníkům akce nebyl umož-
něn! Snaha o vystoupení, které 
by dle mých předchozích zkuše-
ností připomínalo vystoupení 
katolického inkvizitora,  byla od 
Štětiny jasnou provokací s cílem 
vyvolat napětí a vyprovokovat 
možné projevy nesouhlasu po-
klidně demonstrujících. Pan 
Štětina je však zaslepen svou 
nenávistí a za zcela logickým 
argumentem ze strany pořadate-
lů, že není vhodné, aby na de-
monstraci vyjadřující odpor vůči 
rozmístění raket na území ČR 

vystoupil jejich 
otevřený za-
stánce, vidí to, 
co může vidět 
jen on, Mejstřík 
a jim podobní. 

V  j e d n é 
z reakcí na 
„incident“ se 
nechal Štětina 
slyšet: „Jedním 
ze spolupořa-
datelů demon-
strace byl i 
Komunistický svaz mládeže 
(KSM). Je smutné, že se odpůrci 
zbraní spojují s extremisty, je-
jichž program je přeplněn výzva-
mi k revolučnímu násilí.“ Štětina 
dal opět najevo, že před argu-
menty a fakty dává přednost 
lžím a polopravdám, v žádných 
oficiálních materiálech KSM se 
výzvy k jím zmiňovanému nevy-
skytují! 

Štětina si jako obvykle našel 
důvod pro nemístné útoky na 
KSM, který mu již pěknou řádku 
let leží v žaludku, a to i přesto, 
že žádný představitel KSM na 
demonstraci nevystoupil. KSM 
podle Štětiny bojuje proti základ-
nám jen z ideologické nenávisti 
vůči Americe. 

Jak nízký argument! Vždyť kaž-

dý rozumný člověk ví, jak obrov-
ské nebezpečí by pro obyvatele 
České republiky případná zá-
kladna znamenala, stejně tak 
jako účast ČR v dalších hazard-
ních akcích, do kterých byla 
současnými i minulými vládami 
zatažena. 

Nezbývá než doufat, že většina 
občanů si již uvědomila, koho do 
S e n á t u  z v o l i l a ,  
a nebude svou chybu znovu 
opakovat. Je totiž, bohužel, 
hořkou pravdou, že mnoho členů 
a sympatizantů KSČM ve voleb-
ním obvodu Praha 10 Štětinu 
p řed dvěma lety vol i lo 
v senátních volbách jako „menší 
zlo“ v souboji s kandidátem 
ODS. Čas nám všem ukázal, jak 
velkou chybou to bylo… 

 Ludvík Šulda 

MIMOŇ 
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14. srpna se na Krajském soudě 
v Brně uskutečnilo další přelíče-
ní procesu, na kterém je vidět, 
jak jen malá, nenávistná skupin-
ka může díky mediální podpoře 
v dnešní podivné demokracii 
absurdně útočit na naprosto 
bezúhonného člověka, který se 
stal cílem dříve neznámého 
emigranta Šinágla jen díky své-
mu přesvědčení a ten požaduje 
po poslanci Grebeníčkovi omlu-
vu za to, že jej nazval při naru-
šování oslav 1. máje 2005 na 
Letenské pláni neadresně primi-
tivem. V úvodní části byly prove-
deny další důkazy, především se 
jednalo o trestní oznámení,které 
podal pan Šinágl na neznámého 
pachatele za zneužití pravomoci 
veřejného činitele. 
Byl údajně hrubým způsobem 
odvlečen a zatažen do auto 
poté, co svobodně vyjadřoval 
svůj nesouhlas s člověkem, 
který lživě a demagogicky vyklá-
dá historii posledních padesáti 
let a uráží jeho demokratické 
cítění. Co však zapomněl do 
žaloby dopsat bylo to, že byl 
opakovaně vyzván pořadateli, 
aby zanechal slovních výpadů a 
gestikulace, které okolostojící 
nesli velmi nelibě. To se také 
ukázalo v následném výslechu 
hlavního pořadatele celé akce, 
Viktora Pázlera. Ten vypověděl, 
že pan Šinágl byl na Letenské 
pláni již od devíti hodin dopoled-
ne, snažil se s účastníky neustá-
le diskutovat a vyprovokovat 
někoho k ostřejším reakcím. 
Neustále soudruha Grebeníčka 
urážel, stejně jako politiku 
KSČM. Požádal ho tedy, aby 
podobného narušování akce 
zanechal, tedy choval se tak, jak 
mu to nařizuje zákon. Pan Šiná-
gl mu slíbil, že se bude chovat 
slušně, čímž samozřejmě sám 
doznal, že manifestaci narušo-
val. Svůj slib ovšem vzápětí opět 
porušil. Poté došlo k zásahu 

policie ČR. Nebylo to tedy „na 
pokyn Grebeníčka“,jak tvrdila 
všechna média, ale až poté, co 
pan Šinágl opakovaně porušil 
svůj slib, zhruba 20 minut po 
inkriminovaném výroku. Nutno 
dodat, že se ho obhájce Pecina 
ptal, jestli byl dříve ideologickým 
tajemníkem nižší regionální 
struktury KSČ. V závěru výsle-
chu pan Šinágl položil s. Pázle-
rovi otázku,která začínala slovy: 
Já jsem demokrat, vy komunis-
ta...Ptal se na to, kdyby bylo 
nějaké shromáždění, na kterém 
by byla hrubě překrucována 
historie a uráženo komunistické 
přesvědčení s. Pázlera, zda by 
se neozval. Ale jaká jiná shro-
máždění, kromě akcí KSČM, tu 
jsou, co jiného neustále dělá 
mediální propaganda?  
Poté všichni účastníci soudu 
shlédli zhruba 40minutový poli-
cejní záznam z Letenské pláně, 
který z přímé blízkosti natáčen 
dokazoval 100% pravdivost 
výpovědi soudruha Pázlera. Pan 
Šinágl i jeho příznivci si poslechli 
celý projev tehdejšího předsedy 
KSČM. Vyskytovaly v něm tako-
vé „lži“,jako že např. v ČR je v 
současné době 540 000 neza-
městnaných, že mladí lidé ne-
mají z čeho začít budovat rodinu 
či že je dnes zpochybňována 
rozhodující role Rudé armády na 
osvobození Československa. 
Posledním předloženým důka-
zem byl audiozáznam z jednání 

Poslanecké sněmovny z 10. 
března 2006,kdy se projednáva-
la novela trestního zákona, které 
měla občanských práv zbavit 
tehdy přes téměř jeden milion 
občanů ČR – voličů KSČM. 
kterému předsedal Jan Kasal. 
Na tomto záznamu je zachyceno 
to, že pan Šinágl musel být pro 
své chování napomenut,aby 
schůzi sněmovny nerušil. Vykři-
koval totiž na s. Grebeníčka při 
jeho projevu: „Je tady nějaký 
primitiv, vyveďte ho.“ Domáhá 
se tudíž omluvy za něco, co sám 
činí.  
Vzhledem k tomu, že soudce 
nakonec uznal nutnost vyslech-
nout další svědky, především z 
řad organizátorů a také pana 
Šinágla, bylo další jednání odro-
čeno na 31. srpna ve 12 hodin, 
kdy se ukáže, zda česká justice 
ztratila už smysl pro spravedl-
nost a smysluplnost svých roz-
hodnutí nebo zda se pan Šinágl 
bude muset smířit s tím, že je 
primitiv. 

David Pazdera,  
Veronika Sýkorová 

Pozn. Další stání vyneslo rozsu-
dek, ve kterém se  soud postavil 
na stranu Šinágla. Pokud by 
tento rozsudek nayl právní moci 
a s. Grebeníček se musel omlu-
vit, otevřela by se paradoxně 
stavidla   proti současné moci, 
protože pomluv, nadávek je 
každý komunista svědkem kaž-
dodenně... 

DALŠÍCH 15 MINUT ŠINÁGLOVY SLÁVY 
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Žádný nepřítel nás nemůže 
porazit, uvedl bratr populárního 
kubánského revolucionáře Fide-
la Castra a armádní generál 
Raúl Castro pro místní list Gran-
ma. Dočasně vede za Fidela 
Ostrov svobody, dokud se slav-
ný prezident nezotaví z operace 
krvácení ve střevech, kterou 
postoupil na přelomu července a 
srpna. Raúl zde odkrývá i pod-
vratné akce USA. 
Generále Raúle, naši občané 
přijali s velkou radostí poselství 
a fotografie Fidela Castra zveřej-
něné v tisku a pozdější televizní 
reportáž ze setkání s preziden-
tem Chávezem. Přesto využijme 
této příležitosti: miliony Kubán-
ců, kteří pozorně sledují informa-
ce o zdravotním stavu Fidela, by 
si velice rády poslechly osobní 
hodnocení od vás, který jste si s 
ním byl vždy velmi blízký. 
Nepochybně. Co nás všechny v 
této chvíli zajímá nejvíce, je 
zdraví (našeho) vedoucího před-
stavitele. Začnu blahopřáním a 
poděkováním jménem všeho 
lidu lékařům o ostatním soudru-
hům a soudružkám, kteří se o 
něho skvěle, s nepřekonatelnou 
profesionalitou a především s 
velkou láskou a nasazením 
starají. To je velmi důležitý faktor 
Fidelova progresivního zotavo-
vání. Kromě toho si myslím, že 
pro jeho uspokojivé postupné 
uzdravování má zásadní vý-
znam jeho mimořádná fyzická a 
duševní konstituce.  
My Kubánci, i když vás nevidíme 
každou chvíli v televizi nebo 
tisku, víme, že jste zde, jako 
vždy na své bojové pozici. Ale 
myslím, že tato vaše slova od-
zbrojují spekulace a lži, jež se 
objevují v některých zahranič-
ních prostředcích. 
Pokud máš na mysli ty, které se 
v jiných zemích baví spekulace-
mi, zda se objevím na obrazov-
ce nebo v novinách, či nikoli, tak 

v neděli jsem 
se již objevil s 
Fidelem a na 
přijetí prezi-
denta Cháve-
ze. Tito ko-
m e n t á t o ř i 
mne ovšem 
n e c h á v a j í 
klidným. 
C o  m n e 
opravdu hod-
ně zajímá, je, 
co si myslí 
náš lid. I když 
naštěstí žije-
me na tomto rozlohou malém 
ostrově, kde se o každém ví, co 
dělá. Přesvědčuji se o tom, když 
hovořím při svých cestách po 
naší zemi s občany a s různými 
soudruhy ve vedoucích funkcích 
v místních orgánech. 
Ve skutečnosti nemám ve zvyku 
objevovat se často na veřejnosti, 
až na okamžiky, které to vyžadu-
jí. Mnohé úkoly týkající se obra-
ny země ani nesmějí být zveřej-
ňovány a je třeba s nimi naklá-
dat s maximální opatrností. Prá-
vě to je jeden z mých hlavních 
úkolů jako ministra Revolučních 
ozbrojených sil. Navíc vždy jsem 
byl nenápadný, to je můj způsob 
vystupování, který si, mimocho-
dem, míním zachovat i nadále. 
To však není hlavní důvod, proč 
se málo objevuji v hromadných 
sdělovacích prostředcích. Prostě 
toho není zapotřebí. 
Žádné zásadní instrukce nechy-
běly. 
Správně. Prohlášení Fidela 
Castra poskytlo informace, jež 
se v daném okamžiku mohly dát, 
a současně nám všem uložilo 
přesné úkoly. Hlavní je věnovat 
se tělem a duší jejich plnění. Tak 
to na jednotlivých úrovních dělají 
všichni vedoucí činitelé i náš lid, 
který prokázal vzornou discipli-
novanost, bdělost a pracovitost. 
Využívám příležitost, abych 

poděkoval jménem našeho nej-
vyššího představitele a stranic-
kého vedení za nesčetné proje-
vy podpory revoluce a obsahu 
jeho prohlášení, i vřelého vzta-
hu, který mu vyjadřuje naprostá 
většina osobností z kulturní 
fronty, profesionálů, pracujících 
všech odvětví, rolníků, vojáků, 
žen v domácnosti, studentů, 
pionýrů, stejně jako mnozí věří-
cí, různé náboženské osobnosti, 
instituce a iniciativy, zkrátka lid 
Kuby. Je to přesvědčivý důkaz 
jeho nezlomné jednoty a revo-
lučního uvědomění, hlavních 
pilířů síly naší země. 
Úctyhodné bylo také množství 
projevů podpory přicházejících z 
celého světa. 
Ano, je to opravdu podnětné. 
Proto chci poděkovat i za množ-
ství poselství solidarity a úcty z 
celého světa, z nejrůznějších 
společenských vrstev - od pros-
tých pracujících až po politické a 
intelektuální osobnosti, ale také 
od značného a reprezentativního 
počtu náboženských institucí a 
osobností. Ti všichni tak činili, 
aniž si kladli jakékoli podmínky. 
Od těch několika málo, kteří se 
tak nechovali, jsme je nepřijali 
ani jim neděkovali. 
Počet podpisů na výzvě, kterou 
před deseti dny vydaly přední 

ŽÁDNÝ NEPŘÍTEL NÁS NEPORAZÍ  

 

Fidel Castro s bratrem Raulem Castrem 
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Po letech předsudků dnes vene-
zuelská společnost stále častěji 
hovoří o socialismu jako o alter-
nativě řešení obrovských problé-
mů, jimž musí paradoxně tato na 
ropu bohatá země čelit. Píše o 
tom agentura Prensa Latina. 
Podle ankety, jejíž výsledky 
zveřejnil prezident Hugo Chá-
vez, polovina obyvatel této jihoa-
merické země posuzuje budoucí 
socialistické směřování své 
vlasti kladně. Venezuelský prezi-
dent často se svými přívrženci 
hovoří o tom, že problémy jako 
nezaměstnanost a chudoba 
nelze v rámci egoistického kapi-
talistického systému zaměřené-
ho již svou podstatou na zisk, 
vyřešit. 
Chávez, věřící křesťan, zdůraz-
ňuje, že Kristovo učení lze uvést 
v život jedině ve společenském 
systému, který staví do středu 
své pozornosti člověka a zaklá-
dá se na sociální spravedlnosti a 
spravedlivém rozdělování bohat-
ství. Charismatický venezuelský 
vůdce podává i vlastní výklad 
Kristova výroku mé Královstí 
není z tohoto světa s tím, že měl 
na mysli spíše otázku času než 
prostoru... 
Socialismus, to je 
království sprave-
dlnosti 
Tedy že nehovořil 
o světě onoho 
okamžiku, nýbrž o 
takovém, který 
teprve přijde. Uply-
nuly 2000 let a 
podle Cháveze je 
právě nyní chvíle k 
nastolení království 
spravedlnosti a 
rovnosti. 
Socialistická kon-
cepce, kterou Chá-
vez prosazuje, 

není v rozporu ani s dávnými 
představami původních obyvatel 
o životě. Na obhájení tohoto 
předpokladu se často uchyluje k 
citacím José Carlose Mariátegui-
ho (Peru). V této souvislosti šéf 
venezuelského státu soudí, že o 
síle tohoto modelu svědčí fakt, 
že po staletích útlaku si jihoame-
ričtí domorodci uchovali principy 
kolektivismu jako způsobu přeži-
tí. 
Projekt podle všeho navzdory 
všem obtížím nalézá ohlas v 
širokých vrstvách obyvatelstva, 
zvláště těch nejchudších, jež 
mají ze sociální politiky poprvé 
nějaký přínos. 
Chávez, otec pracujících 
Na dotaz, proč podporuje šéfa 
státu, odpověděla Marie Rojaso-
vá, žena prostého původu z 
Amazonie účastnící se shromáž-
dění, na němž Chávez oznámil 
svou kandidaturu na další obdo-
bí po roce 2007: Kvůli jeho inte-
gračnímu, socialistickému pro-
gramu, který se dotýká i lidí 
žijících na okraji. 
Podle názoru poslance Huga 
Cabezase to odráží podporu, jíž 
má venezuelský prezident mezi 
prostými a odedávna odstrkova-

nými spoluobčany. Venezuelci 
se učí oceňovat novou vlast, jež 
se postupně buduje na zákla-
dech sociální spravedlnosti a 
socialistické společnosti nového 
druhu. 
Viceprezident země José Vicen-
te Rangel soudí, že Chávezovo 
znovuzvolení vytvoří podmínky 
pro posun k takové společnosti, 
jež zaručí práva všem občanům 

a naprosto svobod-
nou cestu socialistic-
kého vývoje... Vene-
zuela se navždy změ-
nila, pro nás není 
cesty zpět, co máme, 
je nová historie, nové 
století, budoucnost 
plná budování, řekl 
venezuelský nejvyšší 
představitel. Všichni 
musíme být socialisty 
a budovateli nového 
socialismu 21. století, 
završil Chávez. 
 

SOCIALISMUS JAKO ALTERNATIVA  
ZÍSKÁVÁ VE VENEZUELE PROSTOR 
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Po několika škaredých letech se 
na účastníky sobotního interna-
cionálního setkání na Pomez-
ních boudách opět smálo slun-
ce. Pod jeho paprsky si 26. 8. na 
250 příznivců levice z Německa 
a ČR připomnělo aktuální odkaz 
předválečných Proletářských 
srazů v Krkonoších. Podpořit 
dobrou náladu pomáhala slunci i  
hudba z České Skalice, nicméně 
na pořadu byla závažná témata, 
zejména eskalace válek v zájmu 
a režii USA a postoje levice k 
ohrožování míru tímto světovým 
četníkem.  
Tato témata dominovala ve vy-
stoupeních všech hostů, k nimž 
patřili místopředseda ÚV KSČM 
Václav Exner, senátor Vlastimil 
Balín, členka ÚV Německé ko-
munistické strany Wera Richte-
rová, člen vedení zemské orga-
nizace Die Linke.PDS (DL.PDS) 
v Brandenburgu Peter Schöm-
mel, místopředsedkyně KSM 
Veronika Sýkorová, předseda 
Revolučního svazu přátel (RSP) 

v Drážďanech Gerd Hommel a 
další. 
Tradici srazů v Krkonoších a 
jejich protiválečný charakter při-
pomněl v hlavním projevu V. 

Balín, soustředil se ale i na aktu-
ální vnitropolitickou situaci a po-
stavení KSČM. V souvislosti s 
horším volebním výsledkem ko-

V KRKONOŠÍCH PROTI ZBROJENÍ A VÁLKÁM 

Mediální hvězda a vymetač 
politických mítinků a shromáž-
dění Šinágl již neví, jak by na 
sebe upoutal pozornost a hlavně 
jak by si jako nezaměstnaný 
občan Švýcarska (bez českého 
občanství) žijící dva roky v Čes-
ké republice vydělal na rychle se 
blížící důchod. Jinak už si jeho 
výstřelky nedovedu vysvětlit! 
Jeho vyhrocený antikomunis-
mus je všeobecně známý, a tak 
se zjevuje na všech význam-
ných akcích, které Komunistická 
strana Čech a Moravy pořádá. 
Pan Šinágl byl současně hlasi-
tým spolupořadatelem demon-
strací za odstoupení premiéra 
Paroubka po letošních volbách 
do Poslanecké sněmovny PČR, 

které prosluly nevybíravými 
útoky na osobu premiéra. 
Nyní se v mysli Šináglově zrodil 
nápad založit občanské sdruže-
ní Pravý střed. K tomuto kroku 
se prý odhodlal díky přízni spo-
luobčanů (zajímalo by mne 
kterých). Jeho cíle jsou vskutku 
'demokratické' - zákaz komunis-
tické strany, dohled nad politiky 
a vyvození důsledků z jejich 
selhání, vytvoření pravicových 
odborů nebo zvyšování objektiv-
ní informovanosti méně vzděla-
ných občanů . 
A co mu k realizaci jeho 'snu' 
schází? Šinágl má potřebu vy-
tvořit 'elitu' - shromáždit 'to nej-
lepší' z národa, a tato elita čes-
ký národ povede! Tento názor 

připomíná nacistické Německo a 
fašistické diktatury, které také 
měly potřebu vytvořit elitu náro-
da - vyvolené, kteří jsou tu pro-
to, aby manipulovali s 
'hloupoučkým' národem! 
A kde by Šinágl elitu národa 
vzal? Podle něj sedí velká část 
potenciální elity například ve 
vězení. Konkrétní jména však 
říct nechce, ale prý jich je 
spousta a je s nimi v kontaktu. 
V duchu Šináglovy vize se má-
me na co těšit! Budoucí 
'vládnoucí elita' našeho státu je 
dnes ve vězeňských celách a 
jejich vizionář se snad brzy 
ocitne v bohnické psychiatrické 
léčebně. 

Ludvík Šulda 

ČESKÁ ELITA ZA M ŘÍŽEMI 

 

místopředsedkyně UR KSM Veronika Sýkorová 
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munistů mj. zdůraznil, že KSČM 
si zachová svou přitažlivost do 
budoucnosti tehdy, dokáže-li 
reálně vyhodnotit své možnosti a 
začne usilovně připravovat změ-
ny v oblasti metod a forem práce 
dovnitř strany s akcentem objek-
tivních změn, které její setrvání 
a činnost podmiňují a činí opod-
statněným. Toto hledisko bude 
podle něho důležité i v přípravě 
strany na podzimní komunální a 
senátní volby, v nichž se musí-
me především zbavit našeho... 
negativního přístupu. Odmítl 
dále americkou protiraketovou 
základnu v ČR s tím, že vzniká 
otázka, k čemu slouží podobné 
kroky: skutečně k eliminaci mož-
ného nebezpečí, nebo k jeho 
potenciální eskalaci?... Co se 
vlastně změnilo pádem železné 
opony , když řešením jsou zase 
nová kola zbrojení, násilí a další 

oběti? Balínova slova podpořil i 
V. Exner, jenž poukázal na válku 
Izraele v pásmu Gazy a proti 
Libanonu. Dotkl se i vnitropolitic-
ké krize jejímž důsledkem je i 
odchod Kalouska z čela KDU-
ČSL. Jedno je ale jisté - my bu-
deme hájit vše, co je v zájmu lidí 
i tehdy, bude-li chtít ČSSD 
ustoupit od zákonů, ve prospěch 
lidí přijatých v poslední době, 
prohlásil Exner. 
Se slovy solidarity německých 
komunistů a KSM vystoupila W. 
Richterová a zdůraznila, že i v 
SRN je dodnes vládnoucí ideolo-
gií antikomunismus. Podíl vlád 
SRN a ČR na amerických vál-
kách posledních let dosoudil G. 
Hommel a tlumočil podporu RSP 
výzvě 50 komunistických stran k 
solidaritě s národy Palestiny a 
Libanonu. V. Sýkorová ocenila 
celorepublikový rozsah petice 

KSM proti základnám a pozvala 
na protestní pochod 30. září na 
Přerovsku. Dopis účastníkům, s 
nímž je seznámil Günter Möder, 
zaslal předseda DL.PDS Lothar 
Bisky, jenž jím apeluje na sjed-
nocování levice proti neoliberál-
nímu kursu světového kapitálu a 
proti militarizaci společnosti. S 
rezolucí trutnovské okresní rady 
KČP, odsuzující mj. porušování 
Deklarace lidských práv českými 
veřejnoprávními médii a na pod-
poru zákona o referendu k ame-
rickým základnám navrženého 
KSČM, seznámil Jaroslav Bryk-
nar. 
Setkání pak uzavřela beseda se 
senátorem Balínem v hotelu Ho-
řec, zatímco sportovně založení 
účastníci v čele s V. Exnerem se 
vydali po prosluněných krkonoš-
ských hřebenech na tradiční vý-
stup na Sněžku.  

V dňoch 24 až 30 júla sa neďa-
leko Brna konal športový tábor 
pod záštitou komsomolcov z 
Komunistického svazu mládeže 
Brno JISKRA. Tábor sa nachád-
zal v prekrásnom prostredí v 
chatovej oblasti dedinky Ochoz 
u Brna. Účastníci z Čiech i Slo-
venska si svoj pobyt na tábore 
mladých komunistov dokázali 
naplniť množstvom zaujímavých 
aktivít, hlavne však plodnými 
diskusiami. Ako účastník tábora 
zastupujúci redakciu časopisu 
Avantgarda som bol milo pre-
kvapený schopnosťou Českých 
komsomolcov zorganizovať 
takúto akciu bez finančných 
dotácií, ktoré rovnako ako u nás 
chýbajú.  
Usporiadanie akcie podobného 
typu nie je ani tak záležitosťou 
financií, ako skôr vyplýva z pre-
svedčenia a snahy politicky 
jednať. Brnenský súdruhovia 
presne vystihli spôsob, ako sa 
môžu mladí ľudia s komunistic-

kým presvedčením, ale i sympa-
tizanti takéhoto zmýšľania stre-
távať, rozširovať si svoje vedo-
mosti, či vymieňať skúsenosti. 
Na pozemku na ktorom sa konal 
tábor bola pekná útla chatka, 
kde sa na prízemí prevažne 
pripravovala strava, hrali karty a 
slúžila i ako úkryt v prípade 
nepriaznivého počasia. Každý 
účastník si sám priniesol stan v 
ktorom spal. O stravu sa staral 
Mirko Pomajdík zo SZM, ktorý 
predviedol svoje kulinárske ume-
nie. Bola to vynikajúca partizán-
ska strava. Účastníkov tábora 
čakalo niekoľko sprievodných 
akcií, pre mňa najzaujímavejšou 
bola návšteva Brnenského kina, 
kde vo vysielaní filmového klubu 
bol odpremietaný film Krížnik 
Potemkyn. Tento film bol nato-
čený v roku 1925 no nič nestratil 
na svojej aktuálnosti. Po odcho-
de z kina sme boli plný dojmov a 
nadšenia. Večery u ohňa sme si 
dokázali vyplniť diskusiami o 

situácii v našich organizáciách, 
či stave komunistického hnutia v 
Čechách i na Slovensku. Bolo 
zaujímavé vypočuť si všelijaké 
názory od rôznych mladých ľudí, 
no a dospeli sme k tomu, že 
problémy v komunistickom hnutí 

7 DNÍ POD KOMUNISTICKOU VLAJKOU 

Sova je symbolem pořádajícího 
klubu KSM Brno Jiskra 
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„Své stanovisko k výhradám 
Ministerstva vnitra ČR jsme 
včetně upraveného Programu 
KSM, nikoliv Politického progra-
mu KSM, předali Ministerstvu 
vnitra ČR při osobním jednání 
s představiteli MV ČR v březnu 
2006 (bylo zveřejněno v MP, 
pozn. red.) 
Je nutné zopakovat, že  KSM je 
zcela jednoznačně a nepochyb-
ně na straně demokratické spo-
lečnosti a respektuje  demokra-
tický právní stát, což dokládá 
znění stanov KSM, kde se v čl. 4 
praví, že „Programovým cílem 
KSM je směřovat k socialismu, 
demokratické společnosti svo-
bodných, rovnoprávných obča-
nů, společnosti politicky a hos-
podářsky pluralitní, samospráv-
né, prosperující a sociálně spra-
vedlivé, umožňující všem praco-
vat, uplatňovat svou usilovnost a 
nadání, zabezpečující všem 
důstojnou životní úroveň a usilo-
vat o bezpečnost a mír“. Konsta-
tujeme, že činnost KSM je 
v souladu jak s Ústavou ČR, tak 
s Listinou základních práv a 
svobod. 
Dovolte nám však doplnit náš 
rozbor k vašemu výše uvedené-
mu vyjádření. 
Tvrzení, že program KSM je 
součástí stanov, je z právního 
hlediska explicitně vzato kon-
strukcí, ve stanovách je zmíně-
no, že se KSM řídí programem, 
nicméně program a stanovy jsou 
odlišnými dokumenty a příslušný 
zákon hovoří v relevantní sou-
vislosti výslovně o stanovách. 
Pokud jde o slovo „revoluční“, 
„revoluce“, odkazujeme i na 
odborné vyjádření dr. Zdeňka 
Zbořila z 16. 6. 2006 (vaše čj. 
VS-560/S/1-2006). Revoluce je 
„kvalitativní změnou, ke které 
dochází na základě nahromadě-
ní narůstajících antagonistických 
vztahů ve společnosti“. Obdobně  
hovoří i posudek Západočeské 

univerzity v Plzni (vaše čj. VS-
596/S/1-2006), který zdůrazňuje, 
že „už vůbec nelze jednoznačně 
dovodit, že by mělo jít o změnu 
násilnou, směřující k potlačení 
práv a svobod jiných a podob-
ně.“ Historický a současný po-
jem revoluce navíc zahrnuje 
jeho používání v případech jako 
je Velká francouzská revoluce, 
ale dokonce i tzv. sametová 
revoluce, tzv. karafiátová revolu-
ce, tzv. růžová revoluce, tzv. 
oranžová revoluce a další. KSM 
skutečně jde o zásadní změny 
uspořádání společnosti, ale 
jedině o změny, které nejsou 
v rozporu se základními demo-
kratickými principy a které pro-
běhnou demokraticky v souladu 
s aktuálním právním řádem. 
Pokud se jedná o formy vlastnic-
tví (o formy vlastnictví výrobních 
prostředků, nikoliv vlastnictví 
komplexně, jak se to snaží pod-
souvat stanovisko JUDr. Grospi-
če z Ústavu státu a práva (čj. 
VS-589/S/1-2006) vynecháním 
podstatné části programu 
v citaci), KSM je pro pluralitní 
vlastnictví (viz stanovy), a když 
hovoří o společenském vlastnic-
tví výrobních prostředků, má tím 
na mysli výrobní prostředky 
nezbytné a rozhodující pro vývoj 
společnosti, o jejichž rozsahu a 
formách vlastnictví by bylo de-
mokraticky rozhodnuto 
v souladu s právním řádem – jde 
tedy o konformní pojetí 
v souladu s Listinou základních 
práv a svobod, čl. 11. 
V podkladech pro rozhodnutí MV 
ČR použitý vývod, že KSM jde o 
„jiný způsob ustanovování poli-
tické reprezentace státu“ je vý-
vodem MV ČR; lze konstatovat, 
že pokud však jde komukoliv o 
jiný způsob ustanovování politic-
ké reprezentace a proces usta-
vování je konformní 
s demokratickým a právním 
státem, s aktuálním ústavním 

pořádkem, nejedná 
se o protizákonnou 
skutečnost. Rovněž 
není cílem KSM 
účast ve volbách, 
navíc není právně 
relevantně doloženo, 
která část stanov či 
Programu KSM by 
měla představovat 
usilování o činnost 
vyhrazenou politic-
kým stranám či hnu-
tím. Konstatujeme, že žádné 
takové ustanovení ve stanovách 
a Programu KSM neexistuje. 
K výhradám, že KSM údajně 
omezuje práva, prosazuje ne-
snášenlivost atd., poznamená-
váme shodně s předchozím 
vyjádřením, že skutečnost je 
opačná (viz stanovy), cílem KSM 
je naopak skutečné rozvinutí 
naplňování všech práv a svo-
bod. Chtěli bychom rovněž po-
znamenat, že v dokumentech 
KSM se nikde neobjevuje hlásá-
ní násilí. KSM odmítá, že by 
vyzýval k jinému boji než politic-
kému. 
Ve svých podkladech používá 
MV ČR termíny jako násilná 
revoluce, třídní boj, diktatura 
proletariátu, třídní zášť. KSM 
poznamenává, že tyto politolo-
gicky sporné a různě chápané 
termíny se ve stanovách ani 
v programu KSM nevyskytují. 
Chtěli bychom vyjádřit námitku 
k Vámi uváděnému stanovisku 
pracovníka Ústavu státu a práva 
(vaše čj. VS-589/S/1-2006) – 
z přiloženého dopisu je zřejmé, 
že se jedná o osobní stanovisko 
zaměstnance Ústavu JUDr. 
Grospiče (nikoliv Ústavu), jehož 
máme vážný důvod považovat 
za podjatého. 
Zahájení řízení o rozpuštění 
KSM ze strany MV ČR pokládá-
me z důvodů výše uvedených za 
neoprávněné a žádáme jeho 
zastavení.“ 

Z ODPOVĚDI KSM: ZÁKON NEPORUŠUJEME! 
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uskutečňovat pouze v souladu 
se základními principy a svobo-
dami stanovenými ústavou, jimiž 
ústava podminuje výklad a pou-
žití právních norem v materiál-
ním smyslu demokracie a práv-
ního státu. 
Výše uvedenými ústavními usta-
noveními stanovícími demokra-
tické principy a hodnotovou 
orientaci státních i nestátních 
institucí tvořících politický sys-
tém, jsou povinny se řídit též 
občanská sdružení jako součást 
tohoto systému. 
KSM svým programem zřejmě 
vybočuje ze stanovení cílu běž-
ných občanských sdružení upra-
vujících je svými stanovami. To 
se projevuje především v pro-
gramu KSM. 
V aktualizovaném programu 
KSM v úvodu se uvádí: "KSM 
stojí na straně úsilí o revoluční 
překonání kapitalismu a o nasto-
lení ekonomických - odstranění 
soukromého vlastnictví a jeho 
nahrazení vlastnictvím společen-
ským - a společenských - zave-
dení socialistické demokracie 
- podmínek pro budování socia-
lismu...". Obdobnou formulaci 
nalezneme i v závěrečném oddí-
lu programu KSM. Zároveň ve 
svém úvodu program KSM od-
kazuje na to, že vychází 
z učení Lenina. Jak známo, 
Lenin jako jedinou formu 
"revolučního překonání kapitalis-
mu" a "nastolení ekonomických 
a společenských podmínek pro 
budování socialismu" odůvodňo-
val a v praxi v sovětském Rusku 
realizoval diktaturu proletariátu 
cestou ozbrojené revoluce, která 
zajistila násilné vyvlastnění sou-
kromých vlastníku a uplatňovala 
teror proti odpůrcům totalitního 
politického systému. Diktatura 
proletariátu je porušením lid-
ských a občanských práv, mj. 
právo soukromého vlastnictví a 
trvale udržuje v nerovnoprávním 
postavení značnou část obyva-
telstva. 
Nedemokratické požadavky 

programu KSM se projevují i na 
jiných jeho místech. Jak se v 
něm uvádí, pokud jde o bytovou 
politiku, tento program požaduje 
"legislativní změny, které donutí 
pronajímatele ubytovat lidi ve 
svých nemovitostech za přijatel-
nou cenu". 
V části týkající se Evropského 
společenství a Evropské unie se 
program KSM 
vyslovuje pro zrušení EU, aniž 
by přihlédl ke skutečnosti, že CR 
je zcela legitimně členským 
státem EU, přičemž členství CR 
v EU bylo stvrzeno celostátním 
referendem! 
Celkově je třeba konstatovat, že 
program KSM obsahuje spíše 
programové cíle politické strany 
či politického hnutí, jak o tom 
svědčí mj. požadavek vystoupe-
ní CR z NATO, než program 
občanského sdružení. 
Program KSM Zároveň odporuje 
stanovám KSM, které uvádějí, 
že programovým cílem KSM je 
"směrovat k socialismu, demo-
kratické společnosti svobod-
ných, rovnoprávných občanů, 
společnosti politicky a hospodář-
sky pluralitní. samosprávné a 
sociálně spravedlivé." 
Tomu odporují výše uvedené 
části programu KSM, které jsou 
v rozporu s demokratickými 
ústavními principy, jak jsou vyjá-
dřeny v Hlavě první "Základní 
ustanovení" Ústavy CR, jmeno-
vitě s Či.. 1, Či.. 5 a Či.. 9 odst. 
2. Výše uvedené partie progra-
mu KSM jsou též v rozporu 
se základními právy garantova-
nými Listinou základních práva 
svobod, která je součástí ústav-
ního pořádku CR, a to základní-
mi právy zaručenými Či.. 3 odst. 
1, Či.. 11 odst. 1 a odst. 2, 
též v kontextu s Či.. 23 této 
Listiny. 
 
Závěr 
Protiústavní charakter výše 
uvedených partií programu KSM 
proto odůvodňuje postup Minis-
terstva vnitra CR podle & 12 

odst. 3 zákona č. 83/1990 Sb.. o 
sdružování občanů v platném 
znění. 
 
Ke slučitelnosti programu KSM 
se zákonem č. 83/1990 Sb., o 
sdružování občanů v platném 
znění 
V předchozím oddíle posudku 
"Ke slučitelnosti programu a 
stanov KSM s Ústavou CR" bylo 
objasněno, které části posuzo-
vaných stanov odporují ústave. 
Z toho vyplývá, že tyto části 
odporují též příslušným ustano-
vením zák. č. 83/1990 Sb., o 
sdružování občanů v platném 
znění, a to § 4, který nedovoluje 
sdružení, jejichž cílem je mj. 
popírat nebo omezovat osobní, 
politická nebo jiná práva občanu 
pro jejich sociální postavení, 
podporovat násilí, anebo jinak 
porušovat ústavu a zákony. 
Z uvedených důvodů také i roz-
por programu KSM s uvedenými 
ustanoveními zák. č. 83/1990 
Sb. odůvodňuje postup Minister-
stva vnitra CR podle &12 odd. 3 
tohoto zákona. 

V Praze dne 30. června 2006 
Vypracoval: 

JUDr. Jiří Grospič, CSc. 

Bude za řadu let vydána kniha  
na podobné téma, s názvem 
třeba Grospicismus? 
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Nikdo na světě nemá právo 
říkat, že existují zločinné státy. 
Naopak - ten stát, který toleruje 
či podporuje zločiny proti míru, 
je sám zločinný, prohlásil v so-
botu 19. 8. ve svém vystoupení 
na 16. setkání občanů a mláde-
že na slovensko-moravském 
pomezí v Holíči předseda ÚV 
KSČM a místopředseda Posla-
necké sněmovny Vojtěch Filip, 
když hovořil o současných vá-
lečných konfliktech a zvyšování 
mezinárodního napětí, rozdmý-
chávaným po celé planetě USA 
a jejich spojenci. Ocenil roli 
italské levice a komunistů, kteří 
nedávno ve volbách porazili 
pravicového mediálního magná-
ta Berlusconiho. Je potřeba se 
spojit a domluvit na tom, co je 
třeba pro lidi dělat. Je to potřeba 
slušného žití. Na tom je třeba se 
s lidmi domluvit, zdůraznil zása-
dy politiky radikální levice Filip.  
Další z hostů setkání, které se 
uskutečnilo 14 let po rozdělení 
Československa, ke kterému 
došlo, aniž by se někdo z tehdej-
ších politiků občanů zeptal, zda 
si to přejí, byl dočasně pověřený 
předseda ÚV Komunistické 
strany Slovenska Vladimír Ďaďo. 
Prohlásil, že čoraz viac je evi-
dentná nová kvalita našich vzťa-
hov. Sme k sebe ohľaduplnejší a 
dokážeme sa vzájomne lepšie 
pochopiť. Stručně zhodnotil 
příčiny volebního neúspěchu 
KSS v nedávných parlamentních 

volbách a nastínil hlavní úkol 
strany - co nejdříve se vrátit do 
parlamentu. K tomu je potřeba 
podle jeho slov výrazně omladit 
funkcionářský aktiv i členskou 
základnu. Přítomní vyslechli též 
předsedu Socialistického zväzu 
mládeže (SZM) Michala Friča. 
Zdůraznil, že z atmosféry přátel-
ství v Holíči pro něj vyplývá zá-
věr, že silám, které šlapou po 
lidské důstojnosti a solidaritě, se 
nikdy nepodaří dokončit své dílo. 
Vyhráva ten, kto vo svoje víťaz-
stvo verí a na koho strane stojí 
spravodlivosť. Čo na tom, že na 
svete je zatiaľ viac zla, dobro je 
silnejšie. Vykročme teda ako 
naši dedovia a otcovia na cestu 
k ľudskosti, spravodlivosti a 
víťazstvu, vyzval přítomné. Po-
dobně promluvil i zástupce Ko-
munistického svazu mládeže 
David Pazdera z Brna, který též 
informoval o přetrvávajících 
snahách postavit tuto organizaci 
mimo zákon a o soustavných 
útocích některých médií proti 
levici. Je ale názoru, že doba 
bláznivých mediálních parazitů 
musí skončit. Vyzval též přítom-
né, aby důrazně protestovali 
proti snahám umístit v ČR ame-
rickou raketovou základnu. 
V Holíči, městečku ležícím jen 
kousek za řekou Moravou na 
slovenské straně, se na česko-
slovenském setkání sešlo kolem 
2500 lidí z různých koutů Slo-
venska, Moravy a Čech.  

Souběžně s touto akcí se usku-
tečnil také pietní akt u památní-
ku Marušky Kudeříkové ve Vno-
rovech, řada lidí, včetně předsta-
vitelů obou KS, SZM a KSM a 
účastníků protifašistického odbo-
je se rovněž vydala položit věn-
ce a květy k památníku padlých 
v obou světových válkách a také 
hrdinovi SNP Mirko Nešporovi. 
Neboť jeden z důvodů, proč se 
tradiční setkání koná v srpnu, je 
právě připomenout letos už 62. 
výročí této významné události v 
průběhu protifašistických vystou-
pení porobených národů za 
druhé světové války. 

Han 
 

SETKÁNÍ V HOLÍČI 

v Čechách a na Slovensku sú 
podobné. Popri diskusiách a 
práci sa samozrejme našiel 
priestor na rôzne súťaže, kde 
sme si mali možnosť zoceľovať 
naše schopnosti, všetky boli 
však politického razenia a ako 
príklad môžem uviesť súťaž v 
hádzaní dlažobnou kockou. 
Ďalšou hrou bola hra v okolitých 

horách na partizánsky boj a 
všetko potrebné okolo toho, len 
s tým rozdielom, že miesto zbra-
ní sme mali šišky. V tomto prípa-
de musím pochváliť zmysel pre 
humor brnenských komsomol-
cov. 
Tábor potvrdil, že mladých ko-
munistov z Čiech a Slovenska 
spája nerozdeliteľné puto a je 

len prínosom organizovať po-
dobné stretnutia. Veď naše štáty 
mohli politici rozdeliť no naše 
srdcia nie.  
Mladí komunisti z Komunistické-
ho svazu mládeže preukázali 
svoje schopnosti i oddanosť 
svojmu presvedčeniu. Verím, že 
takéto stretnutia budú už čosko-

ro pribúdať aj na Slovensku. 

Mirko Nešpor 
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Příjemným překvapením pro 
pořadatele i pro čestné hosty 
bylo, že ani krajní nepřízeň po-
časí v sobotu 5. srpna neodradi-
la lidi od návštěvy vrcholu kopce 
Lázku na českomoravském po-
mezí. V chladu, mlze a dešti jich 
přišlo mezi osmi až devíti sty, 
aby se zúčastnili již XVI. přátel-
ského setkání Čechů, Moravanů 
a Slováků. Dopoledne úspěšně 
pozvedala náladu country skupi-
na Makadam, děti pilně soupeři-
ly ve sportovních soutěžích, ani 
početní stánkaři nepřišli zkrátka.  
Úderem 13. hodiny položily pří-
tomné delegace květiny k pa-
mátníku protifašistických bojov-
níků. V politické části programu 
byli přivítáni hosté, mezi nimi 
místopředseda ÚV KSČM Vác-
lav Exner, chargé d'affaires ku-
bánského velvyslanectví Aymeé 
Hernández Quesada, 1. tajem-
ník velvyslanectví Bolívarské 
republiky Venezuela Luis Geró-
nimo Sotiljo Méndez, poslanec 
za KSČM Václav Snopek a eu-
roposlanec Jaromír Kohlí-
ček, členové vedení Komunistic-
kého svazu mládeže a další. 
Jako první se ujal slova V. Ex-
ner, jenž se zaměřil na tři téma-
ta. V prvé řadě podrobně objas-
nil, proč je nutné razantně se 
postavit proti vládnímu záměru 
umožnit Spojeným státům zříze-
ní protiraketové základny na 
území ČR.  Ocenil, že u nás pů-
sobí již 22 různých iniciativ proti 
cizím základnám, které i přes 
politickou různost KSČM podpo-

ří. Americké vojáky s jejich an-
tiraketami a radary na českém 
území nechceme! prohlásil Ex-
ner a vyzval přítomné k podpisu 
petice připravené KSM a k zasí-
lání protestních pohlednic vládě 
ČR. Místopředseda ÚV se dále 
vyslovil proti současným váleč-
ným konfliktům, rozpoutávaným 
USA a Izraelem. Války proti tero-
rismu, na Středním východě, v 
Kosovu, Iráku, Afghánistánu, na 
území palestinské samosprávy a 
nyní v Libanonu, zatím stále ne-
přispěly k vyřešení žádného pro-
blému, zvláště ne terorismu. Na-
opak mnohé teroristické skupiny 
se na pozadí válečného utrpení 
obyvatel příslušných území cítí 
morálně oprávněny k tomu, aby 
svůj teror zesílily, řekl Exner a 
odsoudil fakt, že USA a Izrael 
odpovídají na teroristické činy 

státním terorem, a to za přispění 
řady přisluhovačů včetně ČR. V 
závěru se pak dotkl situace u 
nás, skutečnosti, že ani dva mě-
síce po volbách není ustaveno 
vedení Poslanecké sněmovny 
ani vláda. Je však třeba podle 
něho určité trpělivosti. My 
(KSČM) podpoříme vše, co bude 
proti možnému vytvoření vlády 
založené na koalici protilevicové, 
antikomunistické, prosazující 
Modrou šanci, i když to nebude 
jednoduché... Přesto si myslíme, 
že v možném selhání projektu 
trojkoalice, jak se v současné 
době rýsuje, je pro příští čtyři 
roky či aspoň delší dobu určitá 
šance pro posun dopředu a do-
leva, uzavřel V. Exner. 
Stánek KSM byl v obležení 
účastníků a to nejen kvůli peti-
ci... 

ZE SETKÁNÍ NA LÁZKU 

MINISTERSTVO VNITRA X KSM 
Přes zdánlivé ticho pokračuje 
spor Ministerstva vnitra s KSM. 
Podařilo se získat měsíc čas (do 
4. 9.) pro zpracování stanoviska 
KSM, kterým reaguje na zaháje-
ní řízení o rozpuštění KSM ze 
strany Ministerstva vnitra. Postoj 

MV je zdůvodněn jedním ze 3 
odborných posudků, který si 
nechali zpracovat. Protože tento 
posudek je ukázkou klasického 
primitivismu, byť autor je předlis-
topadový obdivovatel leninských 
principů (i vzhledem k jeho bibli-

ografii), nemá žádnou právní 
úroveň, je naprosto lichý, plný 
polopravd a lží, stačil Minister-
stvu k tomu, aby na KSM opě-
tovně zaútočilo. Přinášíme tento 
pamflet, možná i pro zasmání. A 
zároveň reakci KSM.  
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V Praze dne 30. června 2006 
 
Vážený pane náměstku, 
na základe Vašeho dopisu ze 
dne 29.5.2006 čj. VS-4075/
SDR/1-2006, kterým se obracíte 
na Ústav státu a práva AV CR 
se žádostí o vypracování stano-
viska k některým částem progra-
mu KSM z hlediska jejich sluči-
telnosti s Ústavou CR, popřípa-
dě se zákonem č. 83/1990 Sb., 
Vám v příloze zasílám stanovis-
ko, které vypracoval vědecký 
pracovník ústavu pan JUDr. Jiří 
Grospič, CSc. 
 
Stanovisko Ústavu státu a práva 
AV CR k některým částem pro-
gramu Komunistického svazu 
mládeže z hlediska jejich sluči-
telnosti s Ústavou CR, popřípa-
dě se zákonem č. 83/1990 Sb.: 
 
Podle zákona č. 83/1990 Sb., o 
sdružování občanu v platném 
znění předpokladem registrace a 
vzniku sdružení jsou stanovy 
sdružení, které musí obsahovat 
mj. cíl jeho činnosti (§ 6 odst. 2 
písmo c) cit. zákona). 
Stanovy Komunistického svazu 
mládeže (KSM) ve své části III. 
určují, že "základními 
dokumenty KSM jsou program a 
stanovy. Se zřetelem k výše 
uvedenému ustanovení cit. zá-
kona je zřejmé, že program KSM 
je součástí jeho stanov a podlé-
há právnímu režimu stanov 
sdružení a z toho vyplývajících 
důsledků v případě, že odporují 
ústave nebo zákonu. 
1. Ke slučitelnosti programu a 
stanov KSM s Ústavou CR 
Ústavněprávní požadavky vůči 
občanským sdružením vyplývají 
z Hlavy první, Základní ustano-
vení Ústavy CR, a to jmenovitě: 
z čl. 1, stanovícího, že "Česká 
republika je svrchovaný, jednot-
ný a demokratický právní stát 
. založený na úctě k právům a 
svobodám člověka a občana", 

z čl. 5, který 
stanoví,  že 
politický systém 
je založen na 
svobodném a 
dobrovo lném 
vzniku a volné 
soutěži politic-
kých s t ran 
respektujících 
základní demo-
kratické princi-
py a odmítají-
cích 
nási l í,  jako 
prostředek k 
p r o s a z o v á n í 
svých zájmu." 
Považujeme za 
nepochybné, že 
politický systém 
jak o něm ho-
voří čl. 5 Ústa-
vy CR zahrnuje 
i jiné nestátní 
instituce vedle 
p o l i t i c k ý c h 
stran a politických hnutí, jimiž 
jsou též různé formy občanských 
sdružení. I pro občanská sdruže-
ní proto plně platí ústavní poža-
davky svobodného a dobrovol-
ného vzniku a respektování 
základních demokratických prin-
cipu a odmítání násilí jako pro-
středku k prosazování svých 
zájmu. 
Závazný ústavní požadavek 
demokratického charakteru 
občanských sdružení vyplývá 
též z čl. 9 odd. 2 Ústavy CR 
stanovící nepřípustnost změny 
podstatných náležitostí demo-
kratického právního státu. 
Jak to vyplývá z nálezu Ústavní-
ho soudu CR z 21. prosince 
1993 č. 14/1994 Sb., "naše nová 
ústava není založena na hodno-
tové neutralitě, není jen pouhým 
vymezením institucí a procesu, 
ale včleňuje do svého textu i 
určité regulativní ideje vyjadřující 
základní nedotknutelné hodnoty 
demokratické společnosti. Ústa-

va České republiky akceptuje a 
respektuje princip legality jako 
součást celkové koncepce práv-
ního státu, neváže však 
pozitivní právo jen na formální 
legalitu, ale výklad a použití 
právních norem podřizuje jejich 
obsahové -materiálnímu smyslu, 
podminuje právo respektováním 
základních konstitutivních hod-
not demokratické společnosti a 
těmito hodnotami také užití práv-
ních norem měří." 
Je proto zcela zřejmé, že sdru-
žovací právo musí být realizová-
no v souladu s výše uvedenými 
principy a hodnotami demokra-
tického právního státu založené-
ho na úctě k právům a svobo-
dám člověka a občana. 
Jak uvádí čl. 3 Ústavy CR 
"součástí ústavního pořádku 
České republiky je Listina zá-
kladních práv a svobod". V relaci 
ke sdružovacímu právu to zna-
mená, že toto základní právo lze 

 

JIŘÍ GROSPIČ VYMÍTAČEM KOMUNISMU 

Hon na čarodějnice—Ve středověku se lámalo 
kolem… V novověku jsou metody „modernější. 
Poučení z antikomunistického tažení si zřejmě 
vzal i Jiří Grospič. Doufá, že si nikdo nezjistí, co 
dělal před listopadem 1989… Pod svícnem bývá 
tma... 


