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Na řadě míst v 
České republice se 
tradičně uskuteční 
komunistické osla-
vy Svátku práce. 
Více info na 
www.kscm.cz a v 
Haló novinách. 

Kubánský institut přátelství s národy 
(ICAP) organizuje také vletošním roce 
evropskou brigádu solidarity, která se 
uskuteční ve dnech 19.6. – 08.7. 2006 
na Kubě. Více info na www.ksm.cz. 
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K účasti na p řipravovaných akcích se 
můžete p ř ih lás i t  na e-mai lu : 
ksm@ksm.cz, telefonních číslech: 
721985447, 602151711, nebo na adre-
se: KSM, Politických v ězňů 9, 11121 
Praha, kde získáte i bližší informace! 

 

5. -7. května 
2006 se v hlav-
n ím  měs tě 
Řecka uskuteč-
ní Evropské so-
ciální fórum. 
Komunis t ický 
svaz mládeže 
se podílí na or-
ganizování čes-
ké výpravy na 
toto mezinárod-
ní setkání. 

4. Evropské sociální fórum  
v Athénách     

OV KSČM Praha 1, 6, 7, Praha Vý-
chod, Mladá Boleslav a UR KSM pořá-
dají mezinárodní konferenci na téma 
"O soudobém kapitalismu a jeho úto-
cích na politická a sociální práva, na 
životní jistoty lidí", a to v sobotu 20. 
května od 9 do 15:30 ve velkém sále 
ÚV KSČM,  Politických vězňů 9, Praha 
1. Cílem konference je přispět k analý-
ze aktuální situace a formování společ-
ných postupů komunistického a antika-
pitalistického hnutí proti zbídačování a 
útlaku. 

XX. pražská teoreticko -  
politická konference 

    

Brigáda solidarity na Kub ě 
    

1. máj 2006 
    

Mezinárodní setkání ve Vídni o alter-
nativách světové politiky 10. - 13. 
května 2006.  
Info na www.ksm.cz. 

2. alternativní summit  
Evropa - Latinská Amerika 
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daný mnoha skutečnostmi. Vez-
měme si jako příklad Rajhradský 
klášter. Souhlasím, že v jeho 
příkladě vlivem armády došlo k 
jeho devastaci, ale na druhou 
stranu si musíme uvědomit, že 
stav kláštera, už v době když ho 
Československá armáda přebí-
rala, byl dosti katastrofální. Sídlili 
zde tři nebo čtyři mniši, kteří ne-
mohli údržbu kláštera zvládat a 
taky ji jak se patří zanedbávali, o 
používání zdejší vzácné knihov-
ny jako zásobárny balícího a 
toaletního papíru ani nemluvě. 
Takto na Rajhradský klášter v 
době jeho transformace v kasár-
na vzpomíná místní rodák, histo-
rik Vojtěch Žampach, autor např. 
knih Směr Brno, či Partizánské 
portréty, který výše popisovaný 
stav kláštera ještě jako chlapec 
viděl na vlastní oči. Takovéto 
podrobnosti se však v dnešní 
době nikde nedočtete, ty se 
dnes vládnoucí garnituře do krá-
mu nehodí. Jak šel čas, měnila 
se vnitřní situace ve státě. Úkol 
zajistit lidem důstojné podmínky 
pro život byl úspěšně splněn 
zhruba do konce padesátých let. 
Mezinárodní situace se sice 
uklidňovala, ale naše ekonomika 
se v šedesátých letech dostala 
do značných problémů. Nicméně 
bylo zapotřebí překonat ještě 
pokus o kontrarevoluční puč v 
roce 1968, než československý 
lid mohl bez obav pokračovat v 
budování socialismu. Se stoupa-
jící životní úrovní a uklidňující se 
mezinárodní i vnitropolitickou 
situací rostl také zájem o cesto-
vání a turistiku. Jelikož cestová-
ní do zemí Západního bloku bylo 
dosti problematické, kvůli setrva-
le napjatým vztahům s imperia-
listickými zeměmi, které kompli-
kovaly masový rozvoj cestování, 
stoupal zájem především o vnit-
rostátní turistiku. A v ruku v ruce 
s těmito změnami narůstal také 
zájem o naše pamětihodnosti. 
Od začátku 70. let byly investo-
vány do oblasti památek miliar-

dové částky, a zvláště v turistic-
ky atraktivních oblastech byly 
zahajovány stovky rekonstrukcí 
a návštěvnost památek neustále 
stoupala. Trend stoupajícího 
zájmu o památky pokračoval až 
do konce 80. let, kdy kulminuje. 
Chce-li se kdokoli přesvědčit o 
tom, že o památky bylo za socia-
lismu postaráno, stačí se zajet 
podívat do sousední Slovenské 
republiky, a porovnat dataci po-
sledních rekonstrukcí a provede-
ných sanací. Např. Slovenské 
republice byly u 85% památek, 
díky naprostému nezájmu o ně, 
prováděny poslední rekonstruk-
ce v 70. až 80. letech. Jaká 
krásná jest to ukázka toho, jak 
se na rozdíl od komunistických 
„barbarů“ dovedou o památky 
postarat hodní kapitalisté a jejich 
„demokratické vlády“. Vždyť i 
mnozí naši dnešní experti z Mi-
nisterstva kultury a Památkové-
ho ústavu uznávají že takové 
ničení památek, jako to, ke kte-
rému dochází v dnešní době, 
nemělo nikdy v historii této země 
obdoby, čili ani v období budo-
vání socialismu mezi roky 1948-
1989. Pokud někdo argumentuje 
nešetrností výše zmíněných 
starších rekonstrukcí, jako s obli-
bou uváděné používání betonu, 
tak by si měl uvědomit že v do-
bě, kdy se tyto rekonstrukce pro-
váděly, nikdo neměl ponětí o 
problémech, které užití betonu 

provází. Podotýkám, že beton se 
používal při rekonstrukcích pa-
mátek jak na Východě, tak na 
Západě a dávala se mu před-
nost před tradičními postupu z 
důvodů rychlosti, jelikož bylo 
zapotřebí provést veliké množ-
ství rekonstrukcí v co nejkratším 
čase. Je zajímavé, když dnes 
mluví v médiích historici a odsu-
zují nešetrnost těchto rekon-
strukcí a jsou to tytéž lidé, kteří 
vystudovali a pracovali ve svém 
oboru v dobách ČSSR a proti 
„nešetrným“ metodám rekon-
strukcí tenkrát nijak nevystupo-
vali. Co říci závěrem? Doufám, 
že jsem aspoň trochu poodkryl 
závoj antikomunistické propa-
gandy nad problematikou pamá-
tek v bývalé Československé 
socialistické republice a postavil 
proti četným lžím a zjednoduše-
ným tvrzením rozumné argu-
menty. Ono je totiž velmi jedno-
duché namluvit někomu, jenž 
nezná historická fakta, jakouko-
liv lež, tak že jí začne brát jako 
danou pravdu. To již Goebels 
říkával že stokrát opakovaná lež 
se stává pravdou. A také uměl 
tuto svou myšlenku upotřebit v 
praxi. Jeho však již dávno překo-
nali statisíce jiných, dnešních 
Goebelsů, jenž povýšili v mys-
lích lidí lež na pravdu a pravdu 
odsoudili k zapomnění. Musí 
však tomu tak být i nadále? 

Jan Ševčík  
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Mnoho antikomunistů, snažících 
se co nejvíce pošpinit lidově de-
mokratické zřízení v naší zemi 
před rokem 1989 používá jako 
jeden z mnoha argumentů údaj-
né ničení památek v dobách so-
cialismu. Podívejme se ale blíže 
na pravdivost toto tvrzení. Nej-
prve si musíme přiblížit, jaká 
byla situace ohledně památek 
před rokem 1948, kdy po neú-
spěšném pokusu o vyvolání 
vládní krize pravicí, bylo defini-
tivně potvrzeno socialistické 
směřování výstavby Českoslo-
venské republiky. Po rozpadu 
Rakousko-Uherska byla velká 
část pamětihodností v soukro-
mých rukou, na mnoha hradech 
a zámcích sídlili potomci šlech-
tických rodů, kostely a kláštery 
spravovala církev, některé pa-
mátky se též stali oblíbenými 
sídly československé velkobur-
žoazie a zbytek památek, jenž 
vlastnil stát, byly také v celkem 
dobrém stavu. Tato situace se 
také v době okupace Českoslo-
venska nacistickým Německem 
příliš nezměnila. Obrat nastal až 
na konci války, kdy byla řada 
památek ustupujícími nacistický-
mi vojsky zničena (viz hrad Sovi-

nec) nebo byla poznamenána 
probíhajícími boji. Po osvoboze-
ní Československa hrdinnou 
Rudou armádou, přemožitelkou 
nacismu, byly uplatněny tzv. Be-
nešovy dekrety, podle kterých 
došlo k vyvlastnění majetků 
šlechtických rodů, jež kolaboro-
valy s nacisty a těch byla větši-
na. Tím se do opatrování státu 
naráz dostalo veliké množství 
pamětihodností všeho druhu. Po 
vítězství KSČ ve volbách v roce 
1946 a po definitivním převzetí 
moci pracujícím lidem v únoru 
roku 1948, a zvláště od r.1951 v 
rámci tzv. „ocelové koncepce“ 
nastala éra rychlé výstavby prů-
myslu. V této době skutečně 
dochází ke krátkodobému zane-
dbávání památek, kdy jsou do 
nich investovány doopravdy jen 
ty nejnutnější prostředky. Není 
se však čemu divit, v této době 
ovšem existovala řada problé-
mů, které byly oprávněně pova-
žovány za priority. V první řadě 
bylo zapotřebí vyrovnat se s po-
válečnou obnovou ekonomiky 
země, která měla v letech svých 
„největších úspěchů“ za První 
republiky na kontě až jeden mili-
ón pětiset tisíc nezaměstnaných 

a jenž byla navíc zasažena hos-
podářskou mobilizací a bombar-
dováním za protektorátu. V této 
době kapacity stavebního prů-
myslu byly vytěžovány na maxi-
mum především bytovou výstav-
bou ve vznikajících průmyslo-
vých oblastech (Ostrava – Poru-
ba, Karviná). Bylo za potřebí 
zajistit, aby všichni lidé měli prá-
ci a všechny ostatní podmínky 
pro spokojený život. Připočtěme 
si k tomu ještě mezinárodní na-
pětí a mnohdy skutečné boje se 
sabotéry, „bojovníky za svobodu 
a demokracii“ ve stylu bratří Ma-
šínů, špióny a rozvraceči, není 
se čemu divit že památkám ne-
byla věnována dostatečná po-
zornost. Lidé nejdřív musí mít 
kde bydlet, co jíst, mít práci a 
aspoň trochu slušnou životní 
úroveň, než je začnou nějaké 
památky zajímat. Zeptejte se na 
ulici nějakého bezdomovce, kdy 
si byl naposledy prohlédnout 
nějakou památku. Pokud jde o 
excesy typu JZD v zámcích či 
zdevastované objekty památek 
ve kterých měla armáda kasár-
na, musíme si uvědomit že vztah 
k památkové péči byl namnoze 
chápán v té době značně zjed-
nodušeně jako svérázný „třídní“ 
boj proti palácům, na jejichž 
stavbách dřely a umíraly celé 
generace. Proto bylo i stranicky 
„vhodné“ vnímat je jako symboly 
utrpení z dob monarchie a pan-
ství buržoazie. Není se potom 
čemu divit že, především v pa-
desátých letech mnohdy existo-
val reálný odpor k investování 
značných finančních prostředků 
do kulturních památek typu zám-
ků a kostelů. Každopádně vždy 
musíme posuzovat jednotlivé 
případy, jelikož každý jednotlivý 
případ má svůj specifický osud, 
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PRAHA PROTESTOVALA  
PROTI AMERICKÉ OKUPACI IRÁKU 

Více než stovka lidí 19. břez-
na v centru Prahy demonstrova-
la proti okupaci Iráku a hrozbám 
dalších agresí USA. Protestující 
skandovali především hesla od-
suzující samotný útok, k němuž 
došlo před třemi lety, ale i trva-
lou okupaci Iráku. Tváří k dalším 
možným vojenským konfliktům, 
zejm. v Iránu či např. ve Vene-
zuele se připojili k milionům mí-
rumilovných lidí celého světa, 
které v těchto dnech v rámci Me-
zinárodního dne proti válce a 
okupaci vyšly do ulic.  

Demonstraci pořádala Inicia-
tiva za sociální fóra zastoupená 
paletou v ní sdružených organi-
zací, od Komunistického svazu 
mládeže (KSM), KSČM až po 
levicové křesťany. Na Václav-
ském náměstí vystoupil i kandi-
dát do PS PČR za KSČM Josef 
Skála, který odmítl nejen agresi 
USA v Iráku, ale celkovou ame-
rickou zahraniční politiku 
"preventivních úderů". 

Že boj proti válce v Iráku 
musí být zároveň podporou sil 
iráckého odporu, zaznělo v pro-
jevu předsedy KSM Milana Kraj-
či. "I přes aktivní odpor miliónů 
lidí zapojených do protiválečné-
ho a mírového hnutí začaly v 

Iráku umírat desetitisíce tisíce 
nevinných lidí. Následná okupa-
ce této země pak vyvolala hlubo-
kou humanitární krizi. Veškeré 
sliby okupantů o demokracii se 
navíc ukázaly zhola nepravdivé. 
Protiprávní věznění desetitisíců 
odpůrců okupace, teror proti ci-
vilnímu obyvatelstvu i masové 
mučení – to je realita současné-
ho Iráku. Také další záminka pro 
napadení Iráku – údajné vlastně-
ní zbraní hromadného ničení 
režimem Saddáma Husajna – se 
ukázala jako lživá. Naprostá vět-
šina obyčejných Iráčanů proto s 

okupací otevřeně nesouhlasí. 
Stále více je těch, co se přidáva-
jí na stranu hnutí odporu, bojují-
cího proti okupantům a jejich 
domácím pomahačům. Naše 
solidarita patří národně - osvo-
bozeneckému hnutí Iráčanů za 
vyhnání okupantů ze své země." 

Za studentskou iniciativu 
SOS student promluvila Veroni-
ka Sýkorová, která je zároveň 
členkou vedení KSM. Upozornila 
na obrovské sumy, které vydává 
česká vláda na pochybná dobro-
družství, zatímco ve školství se 
peněz nedostává, zdražují se 
koleje, skripta a pravice chystá 
školné. Vystoupili i další řečníci. 

Demonstranti se za hlasitého 
skandování vydali centrem Pra-
hy tradičně směrem k americké 
ambasádě, 50člennému kontin-
gentu KSM vévodil transparent 
"Mládež proti válce a okupaci" a 
les rudých vlajek organizace. 
Účastníci pochodovali přes Ná-
rodní třídu, Karlův most, Mostec-
kou a Karmelitskou ulici a skan-
dovali hesla "Kdo je George 
Bush? Je to terorista", "Válku 
válce", "Žádnou krev pro ropu", 
"Místo zbraní štítů, statisíce by-
tů", "Ne útoku na Irán!". 
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Před třemi lety byl zahájen 
útok Spojených států americ-
kých, Velké Británie a jejich spo-
jenců proti Iráku. 

Po měsících neúspěšných 
jednání na půdě Organizace 
spojených národů, plného vyhro-
žování a úplatkářství se tak 
Bush, Blair a další imperialističtí 
vládci rozhodli zahájit svou no-
vou tzv. protiteroristickou válku. 
Navzdory ubezpečování ze stra-
ny válkychtivých kapitalistických 
elit a médií, že v této válce jde 
pouze o demokracii, lidská práva 
a boj proti zbraním hromadného 
ničení, bylo od počátku více než 
jasné, že se zde jedná přede-
vším o válku pro ropu, mocen-
ské zájmy a strategická území. 

 Válka proto od počátku ne-
měla celosvětově podporu pod-
statné části mládeže, pracujících 
a dalších složek společnosti. 
Dokázaly to ohromné protiváleč-
né demonstrace, které zasáhly 
snad všechny kouty naší plane-
ty. Mimo jiné také největší de-
monstrace v historii lidstva - Me-
zinárodní den proti válce - které-
ho se zúčastnily desítky milionů 
odpůrců války na všech konti-
nentech. Protiválečné aktivity 
mládeže a pracujících dokonce 
přesáhly formu demonstrací. Na 
mnoha místech probíhaly inten-
zivní blokády vojenských trans-
portů, letišť a přístavů. Byly vy-
hlašovány studentské a zaměst-
nanecké politické stávky, poža-
dující okamžité zastavení války. 

I přes aktivní odpor miliónů 
lidí zapojených do protiválečné-
ho a mírového hnutí začaly v 
Iráku umírat desetitisíce tisíce 
nevinných lidí. Následná okupa-
ce této země pak vyvolala hlubo-

kou humanitární krizi. Veškeré 
sliby okupantů o demokracii se 
navíc ukázaly zhola nepravdivé. 
Protiprávní věznění desetitisíců 
odpůrců okupace, teror proti ci-
vilnímu obyvatelstvu i masové 
mučení – to je realita současné-
ho Iráku. Také další záminka pro 
napadení Iráku – údajné vlastně-
ní zbraní hromadného ničení 
režimem Saddáma Husajna – se 
ukázala jako lživá. Naprostá vět-
šina obyčejných Iráčanů proto s 
okupací otevřeně nesouhlasí. 
Stále více je těch, co se přidáva-
jí na stranu hnutí odporu, bojují-
cího proti okupantům a jejich 
domácím pomahačům. Naše 
solidarita patří národně - osvo-
bozeneckému hnutí Iráčanů za 
vyhnání okupantů ze své země.  

V hledáčku imperialistických 
armád jsou však již také další 
země. Je proto třeba postavit se 
plánovaným vojenským agresím 
proti zemím jako je Irán, Sýrie, 
revoluční Kuba ne-
bo bolivarovská Venezuela. Zá-
roveň je nutné vyjádřit jasnou 
solidaritu s národy, které - po-
dobně jako Iráčané - již dnes 
statečně čelí vojenským agresím 
a okupacím – v Palestině, Zá-
padní Sahaře, Afghánistánu… 

Také vláda naší země, Čes-
ká republiky, se aktivně zapojila 
do boje proti tzv. terorismu. Je 
zvláštní, že vládě, která z ekono-
mických  důvodu odbourává je-
den sociální výdobytek za dru-
hým, nečiní žádný problém vy-
dávat miliardy na zahraniční 
okupační mise české armády. 
Ze strany české vláda je dnes 
také aktuální příprava nových 
tzv. protiteroristických zákonů. 
Ty představují vážné ohrožení 

našich demokratických práv. 
Důležitou otázkou se proto nyní 
stává úsilí za jejich odmítnutí.  
Komunistický svaz mládeže 
dnes vyzývá k boji: 
•   Za okamžité stažení okupač-

ních vojsk Spojených států, 
Velké Británie a jejich spo-
jenců z Iráku, Afghánistánu a 
dalších okupovaných zemí! 

• Za solidaritu s iráckým hnu-
tím odporu proti okupaci! 

• Za odmítnutí imperialistic-
kých útoků proti dalším ze-
mím! 

• Za odmítnutí všech tzv. proti-
teroristických zákonů útočí-
cích na naše demokratická 
práva!  

• Za neprodlené ukončení 
všech zahraničních vojen-
ských misí, kterých se Česká 
republika účastní! 
 
Ať žije mezinárodní antiim-

perialistická solidarita! 
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Takže „naši“ konzervativci znovu 
vystrkují růžky a zase vehement-
ně staví otázku povolení eutha-
nasie. Ve skutečnosti naopak - 
je třeba postavit otázku, proč by 
institut asistované sebevraždy 
neměl existovat. Základní svo-
bodou a předpokladem svobody 
člověka je podle našeho názoru 
absolutní volnost nakládat se 
svým životem dle svého uváže-
ní. Bylo to křesťanství, které jako 
nástroj sociální kontroly feudální 
společnosti mistrovalo celá sta-
letí život člověka od kolébky do 
hrobu a dokonce i za něj. Církev 
si osobovala a osobuje, spolu s 
nárokem na absolutní pravdu, 
také právo na absolutní řízení 
každého kroku na pozemské 
pouti, na reglementaci toho, co 
je dobré a zlé. V křesťanském 
pojetí život nepatří člověku, ale 
Bohu, respektive vykladačům 
jeho vůle. V tomto tradičním po-
jetí Člověk je křesťan - kdo není 
křesťanem, není ani člověkem. 
Eutanasie vadí proto, že rozbíjí 
jeden ze základních predikátů 
křesťanství-vrací rozhodování o 
SVÉM VLASTNÍM ŽIVOTĚ zpět 
kam patří, tedy do rukou indivi-
dua. Je základním právem člo-
věka zacházet se svým životem 
svobodně a suverénně. Ukonče-
ní života NA VLASTNÍ ŽÁDOST 
je výrazem konečné lidské svo-
body, je přeseknutím pobytu, 
ztrativšího smysl, Heideggerova 
„tubytí“, které nemocí, bolestí, či 
racionální úvahou smí být ukon-
čeno. Nikoli „předčasně“, neboť 
nerealizovaná potencialita je jen 
chiméra vznášející v oparu fan-
tasie. Nemůžeme si vybrat mís-
to, čas a podmínky do nichž se 
rodíme, jsme bez možnosti volby 
vrženi tady a teď do světa, ale 
můžeme si zvolit místo, čas a 
podmínky svého odchodu. Je to 
dar, který člověk vlastní, neboť 

jen on tak může VOLBOU poru-
šit přírodní koloběh nesmyslnos-
ti, může potvrdit sebe samého 
jakožto absolutně metafysicky 
svobodný subjekt. Odložme tedy 
konečně autoritářskou církevnic-
kou veteš páchnoucí středově-
kem, byť balenou do sladkých 
řečí o „posvátnosti“ a 
„nedotknutelnosti“ lidského živo-
ta, do muzea, vedle kolovratu a 
bronzové sekyry, kam jedině 
patří. Slavný spisovatel a radi-
kální demokrat N.G.Černyševskij 
ve svém románu „Co dělat“ po-
važoval právo a schopnost kaž-
dého jedince zvolit si svobodný, 
nesentimentální odchod ze živo-
ta, za jeden z rysů „nových lidí“, 
osvobozených od nesmyslných 
předsudků. Proč se však obracet 
jen k literatuře: Sokrates vypil 
bez mrknutí oka číši bolehlavu, 
Seneca si podřezal žíly, a své 
ženě následující jeho příklad 
podle Tacita pravil: „Ukázal jsem 
ti na útěchy života, ty raději volíš 
krásnou smrt. Nebudu záviděti 
tvému příkladu. Budiž odhodla-
nost v tak zmužilé smrti u nás 
obou stejná, více však slávy v 
tvém skonu“. Marcus Aurelius ve 
svých „Hovorech k sobě“ konsta-
tuje „jak by jsi smýšlel o životě, 
kdybys byl již na odchodu, tak jej 
můžeš žít už teď. Ale jestli ti to 
nedovolují překážky, zanechej 
života, ale tak abys netrpěl. Je tu 
dým, proto odcházím.“(5.Kn., 
29.) Strach ze smrti, vytěsňování 
vědomí přirozeného konce živo-
ta, kult mládí ve společnosti s 
největším podílem starců v ději-
nách, jev stejně směšný jako 
absurdní, je pouze důkazem 
dekadence a slabosti umírající 
euroamerické civilisace. Vlastní 
neschopnost důstojně žít, vytvá-
řet „svůj“ projekt vlastního bytí a 
pak důstojně odejít, snaha vnu-
covat SVÉ hodnoty jiným jako 

absolutní, „nadlidské“ pravdy - 
jen to vyjadřují hysteričtí odpůrci 
práva na vlastní uvážený od-
chod ze života. Eutanasie, obec-
něji odchod ze života, který je 
racionálním rozhodnutím, je zna-
kem duchovní síly, nikoli slabos-
ti, je potvrzením nejvyšší hodno-
ty lidské volby, nikoli jejím po-
přením. Dostojevskij ve svých 
„Běsech“ spojil svobodu se zabít 
s ateismem a ztrátou morálky. 
Hrdina „Běsů“ Kirillov, socialista 
a nihilista, se chtěl stát Bohem 
skrze toto osvědčení své svo-
bodné vůle a tím spáchal podle 
slavného spisovatele veliké ka-
cířství, neboť porušil boží záměr. 
Podle našeho názoru však neza-
slouží odsouzení Kirillov, ale 
naopak ti lidé, kteří nejsou 
schopni svobodně uvažovat a 
zejména to nedovolují ani jiným. 
Jsou to ti, kteří potřebují v ná-
hradu za náhražkovité „naplnění 
života“ být stále někomu či něče-
mu „odevzdáni“, kteří vyžadují 
od samozvaných „věčných“ au-
torit stálou reglementaci a autori-
tu, lidé kteří se neodváží projevit 
svou svobodnou vůli, ani na pra-
hu vlastního hrobu a tuto SVOU 
DUCHOVNÍ UBOHOST a závis-
lost VNUCUJÍ I OSTATNÍM. 

Peter R. Schuster  

O EUTANASII A SVOBOD Ě... 
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Zásahy běloruských policistů 
proti „poklidným“ protestům sto-
vek odpůrců znovuzvoleného 
běloruského prezidenta Alexan-
dra Lukašenka se staly neod-
myslitelným tématem všech zá-
padních sdělovacích prostředků, 
včetně těch českých. Statisícové 
protesty francouzských studentů 
a odborářů, proti kterým bez sli-
tování zasahují - nejen s použi-
tím slzného plynu - francouzští 
policisté. Vnitřní problém Francie 
a malá pozornost médií.  

Dvě události dnešní Evropy, 
dva přístupy sdělovacích pro-
středků a politiků. 

Bělorusko dnešních dní: po-
licisté po několika dnech rozhá-
nějí nepovolenou akci opozice. 
Jak dosvědčují záběry televiz-
ních kamer a zprávy agentur, 
zásah je prudký, ale adekvátní, 
velitel zásahu vyzývá policisty k 
citlivému postupu.  

Novináři však hledají senza-
ce, jejich snaha je jediná, zdis-
kreditovat běloruský režim co 
nejvíce. Chytají se každé stopy, 
dle výpovědí jednotlivců se sna-
ží dokázat, že policisté bijí a tý-
rají zadržené za „zavřenými 
dveřmi“. V sobotu český reportér 
hlásí, že se v Minsku střílí, že je 
zde možná zabitý. Ihned se ob-
jevují titulky „Běloruská policie 
střílí do davu“. V textu však je k 
nadpisu jen těchto pár slov: „… 
při potyčkách se ozvala i střel-
ba…“- není řečeno kdo a proč 
střílel. Nikomu to ovšem nevadí, 
zpráva byla vypuštěna do světa 

a má jen jediný cíl - zdiskredito-
vat, pomluvit, očernit…  

Západní politici hrozí sank-
cemi, vyhrožují. Jejich snahou 
není celý konflikt uklidnit, ale co 
nejvíce svým vměšováním dout-
nající plamínek rozdmýchat a 
změnit v obrovský požár, který 
rozdělí celou zemi. 

Ve Francii se již několikátým 
týdnem konají masové demon-
strace proti asociální politice 
pravicového premiéra Domi-
nique de Villepina. Nespokoje-
nost vyvrcholila v souvislosti s 
novou podobou pracovních 
smluv pro mladé lidi nastupující 
do svého prvního zaměstnání 
(CPE). Ti by podle CPE mohli 
být do dvou let od svého nástu-
pu z tohoto prvního zaměstnání 
„vyhozeni“ bez udání důvodů. 

Policie proti protestujícím 

studentům a odborářům, kteří se 
k nim připojili brutálně zasáhla, 
jsou stovky zadržených a zraně-
ných, jeden odborář po policej-
ním zásahu upadl do kómatu. 
Nikoho to však nezajímá, tolik 
starostlivá česká média, ale i ta 
zahraniční, mlčí nebo se zmiňují 
jen tak „na okraj“. Nikdo nenabí-
zí francouzským studentům 
možnost dostudovat v Polsku či 
v Česku, nikdo nehrozí sankce-
mi. 

Snad jen jediné je si třeba 
přát, když kritizujeme, když hro-
zíme, když útočíme, měřme 
všem stejným metrem! I nám se 
to jednou může vymstít, ale to 
už možná nebude nikoho, kdo 
by se zastal nás! 

Ludvík Šulda 

pokud se vláda svého plánu ne-
vzdá, může být vyhlášena gene-
rální stávka, Všeobecná konfe-
derace práce (CGT) a Dělnická 
síla (FO) jsou údajně pro to, aby 
byla časově neomezená, Fran-
couzská demokratická konfede-

race práce (CFDT) je zdrženli-
vější. 

Francouzský pravicový pre-
miér Dominique de Villepin opa-
kovaně vyloučil ústup od svého 
návrhu CPE. Odbory se pak se-
šly k posouzení dalších akcí 

včetně případné generální stáv-
ky. 

 Na protest proti CPE je stá-
le blokována řada univerzit a 
středních škol.  

FRANCIE A BĚLORUSKO 

Scházíme se dnes zde, aby-
chom dali jasně najevo, že nám 
není lhostejná mocenská, diktá-
torská politika Spojených států 
amerických, které nejen napros-
to beztrestně, ale i s tichým sou-
hlasem mezinárodních institucí 
rozpoutávají války v rámci tzv. 
boje proti terorismu či neexistují-
cím zbraním hromadného niče-
ní. Investují miliardy do vývoje 
nových zbraní, do jejich výroby a 
použití. Bohužel nejsou v těchto 
svých aktivitách osamoceny. 
Členem paktu NATO, na jehož 
rozkaz jsou členské země nuce-
ny vyslat své vojáky do určených 
zemí, je bohužel i Česká republi-
ka.  

Česká republika se účastní v 
mezinárodních tzv. vojenských a 
policejních misích v Afghánistá-
nu, Iráku, Kuvajtu, Jordánsku, 

Libérii, Bosně a Hercegovině, 
Kosovu a v Bývalé jugoslávské 
republice Makedonie. 

Když odhlédneme od toho, 
že se takto naše země staví na 
stranu největšího agresora a 
může proti ní být veden útok ze 
strany napadených zemí, finanč-
ní prostředky, investované do 
tzv. humanitárních válek, by na-
šly jistě lepší využití, než je zabí-
jení nevinných lidí. Ale naše vlá-
da raději investuje miliardy na 
budování agresivních armádních 
sil. Tyto prostředky následně 
znatelně chybí např. v oblasti 
školství. Neustále se tak zvedají 
ceny studijní literatury, potřeb, 
ale i kolejného, a díky pravděpo-
dobnému vítězství modré hrozby 
nás čeká i školné. Ze škol, 
zvláště vysokých se postupně 
stanou instituce, které si na sebe 

budou muset vydělat. Již dnes je 
Česká republika na velmi neli-
chotivé příčce v hodnoceni 
OECD, pokud jde o hodnocení 
investice státu na vzdělání obča-
nů. Ze země, která měla jednu z 
nejvyšších úrovní vzdělanosti na 
světě, se postupně stává stát, 
kde vzdělání bude jen výsadou 
bohatých, ostatní mají smůlu, 
budou tudíž snadno ovladatelní 
„elitou“, která takto vznikne. 

Studentská iniciativa SOS 
student tento vývoj jednoznačně 
odmítá. 

Agresivní války, kterých se 
Česká republika účastní a soci-
ální škrty, např. v oblasti školství 
mají jasnou souvislost. Pokusme 
se proto bránit světový mír a 
protestujme důrazně proti mo-
censké politice USA. Tento pro-
blém se dotýká nás všech! 

8. březen, Mezinárodní den 
žen, svátek současným režimem 
po dlouhou dobu odmítaný a 
zapomínaný jako přežitek z „dob 
komunismu“ se naštěstí opět 
vrátil mezi významné dny, a to i 
přes všechny snahy pravicových 
politiků jej z povědomí lidí vyma-
zat. Avšak KSČM, KSM ani Levi-
cový klub žen na tento svátek 
nezapomněli i v dobách jeho 
formální neexistence.  

Každoročně se po celé re-
publice konaly oslavy MDŽ růz-
ného charakteru – od příjem-
ných posezení až po reprezen-
tační plesy či konference.  

V Hradci Králové proběhlo 
ve spolupráci KSČM, LKŽ a dal-

ších organizací Fórum levico-
vých stran. 

10. 3. se uskutečnil spole-
čenský večer, kdy jsme měli 
možnost sledovat více jak dvou-
hodinový program. Své umění 
předvedli nejrůznější umělci, 
folklórní soubory, zpěváci, neza-
pomnělo se ani na humor – ba-
vič Václav Faltus „pozval“ pro-
střednictvím svých imitací na 
pódium řadu významných osob-
ností. Finále večera bylo věno-
váno módní přehlídce. 

Konference k problematice 
ženského hnutí pod heslem 
„Žena 21. století“ se zúčastnily 
delegace KSČM z okresů Králo-
vehradeckého kraje, Levicového 

klubu žen, KSM a zahraniční 
delegace (PDS, DKP, KSP). 

Poslankyně za KSČM sou-
družka Soňa Marková ve svém 
úvodním vystoupení hovořila o 
několika aktuálních otázkách. 
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První téma mělo souvislost s 
nadcházejícími volbami do Po-
slanecké sněmovny i zastupitel-
stvech – „Patří ženy do politiky?“ 
S. Marková popsala podrobně 
situaci žen, jak se jejich postave-
ní ve společnosti vyvíjelo v prů-
běhu 20. století. Z ženy s ome-
zenými právy, v domácnosti, 
závislé na manželovi vyvstala 
suverénní žena nacházející 
uplatnění ve všech oborech lid-
ské činnosti. Přesto však zastou-
pení žen v politických stranách a 
především pak v zastupitelských 
orgánech zdaleka neodpovídá 
tzv. gender mainstreaming tj. 
snaze o rovnoměrné zastoupení 
žen a mužů. V porovnání např. 
se Skandinávskými zeměmi, kde 
jsou stanoveny kvóty pro obsa-
zování zastupitelských funkcí a 
zastoupení žen v politice se tam 
pohybuje okolo 39%, v České 
republice je průměr pouze 18%. 
KSČM je politickou stranou s 
nejvyššími zastoupením žen a 
zastupitelských orgánech. Na 
kandidátce pro letošní volby do 

Poslanecké sněmovny je však 
nejméně žen od roku 1989, neji-
nak je tomu na volitelných mís-
tech.  

Dále se s. Marková zmínila o 
problematice uplatnění žen v 
pracovním procesu, obtížné až 
nemožné hledání místa po skon-
čení mateřské dovolené či po 
padesátce. Současný režim ne-
poskytuje podmínky pro vybudo-
vání fungující rodiny – trvá nee-
xistence podnikových školek a 
jeslí, tvrdá pracovní doba, téměř 
nemožnost práce na částečný 
úvazek – často to znamená pou-
ze méně peněz, avšak stejné 
množství povinností. Dále zmíni-
la i rostoucí fenomén domácího 
násilí, které je však pácháno 
nejen na ženách, ale často i na 
dětech či starších lidech.  

Za ÚV KSČM předala 
pozdravy MDŽ místopředsedky-
ně, s. Jana Bystřická.  

Poté se rozběhla diskuze. 
Jako první diskutující vystoupila 
s. Veronika Sýkorová, místo-
předsedkyně KSM. Představila 

zde ve stručnosti koncepci vy-
tváření menších regionálních 
celků KSM, koordinačních cen-
ter, ve spolupráci se zastupiteli a 
poslanci za KSČM a občanskými 
sdruženími. Uvedla několik pří-
kladů, kde tato spolupráce bez 
problémů funguje a akce jsou 
spoluorganizovány např. s Levi-
covým klubem žen, Klubem čes-
kého pohraničí či Výborem ná-
rodní kultury. O materiály, při-
pravené pro např. výlepové a 
předvolební akce, byl skutečně 
velký zájem.  

Poté se o slovo přihlásili zá-
stupci delegací PDS, kterým 
tlumočila s. Irma Martinovská, 
předsedkyně Společnosti Ernsta 
Thälmanna a také přítomní zá-
stupci dalších OV KSČM. V od-
poledním kulturním programu 
mohli účastníci navštívit výrobnu 
světoznámé vamberecké krajky, 
spojenou s malou výstavkou 
výrobků.  

Veronika 
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DISKUSNÍ ČTVRTEK  
O STRANĚ EVROPSKÉ LEVICE 

Mezi současná velmi aktuál-
ní témata patří i otázka Strany 
evropské levice a její postavení 
v mezinárodním komunistickém 
hnutí. Právě této problematice 
byl věnován diskusní čtvrtek, 
který se uskutečnil 16. 3. na 
MěV KSČM v Brně. Přednášejí-
cím byl vedoucí Oddělení mezi-
národních vztahů ÚV KSČM s. 
Hassan Charfo, člověk, který je 
nejen v této oblasti skutečným 
odborníkem. 

V úvodu popsal stručně his-
torii vývoje mezinárodních vzta-
hů po rozpadu evropského soci-

alistického tábora. Vznikl tak 
pouze unipolární svět, ve kterém 
jedna velmoc určuje hlavní poli-
tický vývoj. Aby se tato situace 
změnila, je nutné zrušit vazby 
Evropy, především Evropské 
unie, prostřednictvím vojenských 
paktů na USA. Boj proti závislos-
ti na mezinárodní politice USA je 
jedním z hlavních úkolů komu-
nistů, zdůraznil s. Charfo. Člen-
ství v NATO znamená ztrátu 
nezávislosti, možnosti samostat-
ného rozhodování v mezinárod-
ních otázkách. Tvrzení, že rozší-
ření NATO by znamenalo jeho 

likvidaci, se rozhodně nezaklá-
dají na pravdě. Pokrokové síly v 
celé Evropě usilují alespoň o 
pozastavení členství ve vojen-
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V sobotu 18. března byla 
Francie dějištěm zatím největ-
ších protestů proti tzv. „vládnímu 
plánu boje proti nezaměstnanos-
ti“ (smlouva CPE), který ve sku-
tečnosti pouze zbavuje mladé 
jistot, neboť umožňuje zaměst-
navateli ne ve zkušební době, 
ale v průběhu 2 let propustit bez 
udání důvodu mladého absol-
venta do 26 let... Nezaměstna-

nost mladých je ve Francii kolem 
23%. 

V ulicích bylo dle odborů asi 
1500000 lidí, tedy mnohem více 
poslední podobné akci 7. března 
a znovu to zvyšuje tlak na vládu 
a jejího předsedu Dominiqua de 
Villepina.  

Pochody a manifestace se z 
podnětu odborů a také za účasti 
studentů a představitelů levicové 

opozice uskutečnily v asi 160 
městech. V Paříži pochodovalo 
ze čtvrti Montparnasse na ná-
městí Nation podle odborů 400 
000 lidí. V Bordeaux 55 000, v 
Nantes 45 000 atp. Závěr pro-
testů v Paříži, Lille a Lyonu byl 
poznamenán incidenty mezi sku-
pinkami mladých demonstrantů 
a pořádkovými silami. Incidenty 
však zdaleka nedosáhly takové 
síly jako na závěr velké student-
ské demonstrace v Paříži, svola-
né z téhož důvodu. Nicméně i o 
víkendu 12 demonstrantů a 
sedm policistů bylo zraněno. 
Policie použila i vodní děla. 

Nová úprava CPE se má 
začít uplatňovat dle návrhu už v 
dubnu a vláda od ní zatím ne-
hodlá ustoupit. Slibuje sice pre-
ventivně jednání o významných 
úpravách v projektu, ale to od-
půrcům této asociální legislativní 
úpravy pochopitelně nestačí. 
Generální tajemník Všeobecné 
konfederace práce (CGT) Ber-
nard Thibault ovšem pohrozil, že 

MILION STUDENTŮ A ODBORÁŘŮ V ULICÍCH 
FRANCOUZSKÝCH MĚST 

propustit bez udání důvodu, i 
když má smlouvu na dobu neur-
čitou. Navzdory protestům, jichž 
se v úterý účastnilo 700 000 lidí, 
zákon, který odmítají dvě třetiny 
Francouzů, premiér Dominique 
de Villepin prosadil. Ve čtvrtek 
jej Senát schválil 178 hlasy proti 
127. Ve středu večer už prošel 
dolní komorou. Národní svaz 
francouzských studentů (UNEF) 
oznámil, že protestní akce se ve 
čtvrtek konaly na 39 z 84 univer-
zit. V samotné Sorbonně zůstala 
stovka demonstrujících studentů 
přes noc. Na budově visel 
transparent "Sorbonna ve stávce 
a okupovaná".  
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Plyn se má stát sjednocujícím 
prvkem posilující radikální levice 
v Latinské Americe. I tak by se 
dal nazvat nejnovější počin poli-
tických lídrů Latinské Ameriky, 
na kterém se v uplynulých dnech 
dohodli. 21. století se stalo pro 
Jižní Ameriku novým impulsem. 
V celé řadě zemí se k moci do-
stávají, levicově zaměřené a 
pokrokově orientované vlády, 
které více, či méně odmítají he-
gemonii Spojených států, která v 
této oblasti panovala zhruba od 

19. století. Další ranou USA a 
upevněním spojenectví zemí 
Latinské Ameriky se nyní má 
stát vybudování kontinentálního 
plynovodu, kterým bude proudit 
zemní plyn z Venezuely, přes 
Brazílii a Uruguay až do argen-
tinské Patagonie. Osm tisíc kilo-
metrů dlouhá stavba, jejíž cena 
je odhadována na dvacet miliard 
dolarů, by měla do sedmi let 
spojit venezuelský přístav Puer-
to Ordaz s patagonským Neu-
quenem. Plynovod povede po 

východním pobřeží a stane se 
symbolem – síly a významu ro-
py, plynu a levice - všechny ze-
mě, které bude protínat mají le-
vicové vlády, popř. prezidenty. V 
podobném duchu se ale začíná 
ubírat i západní pobřeží. Vítěz-
ství Evo Moralese v Bolívii  v 
prezidentských volbách ukazuje, 
že myšlenky levice mají v Latin-
ské Americe dlouhou tradici a 
vměšování a vojenským převra-
tům v režii USA je již pomalu 
odzvoněno. 

Pařížská policie v sobotu 11. 
3. nad ránem vnikla na akade-
mickou půdu a násilně vyklidila 
univerzitu Sorbonnu, kde už třetí 
noc protestovali studenti pro-
ti nevýhodnému vládnímu plánu 
"boje s nezaměstnaností", který 
má udělat z absolventů zaměst-
nance druhé kategorie...  

Asi 35 lidí policie zatkla, při-
bližně stejný počet byl zraněn. 
Sorbonna byla vyklizena po čtvr-
té hodině ranní. Policisté použili 
proti stovkám studentů a dalších 
osob, které do budovy pronikly, 
slzný plyn a obušky. Studenti po 
nich házeli předměty z posluchá-
ren. Studenti pro média uvedli, 
že střet s policisty vyvolali provo-
katéři, kteří začali ničit zařízení v 
pátek uzavřené univerzity - a pár 
protestujících se přidalo - a rek-
tor se rozhodl studentskou oku-
paci ukončit. Krátce poté policie 
vyklidila i prostranství před Sor-
bonnou až k bulváru Saint-
Michel, na němž v noci vyrostlo 
několik barikád. Už krátce po 
půlnoci použila policie proti pro-
testujícím v Latinské čtvrti slzný 
plyn. Studenti na policisty házeli 
z oken Sorbonny židle, aluminio-

vé žebříky z lešení kolem budo-
vy, knihy a další předměty. 

Rektor dal universitu už v 
pátek kvůli pokračujícím inciden-
tům zavřít. Během dne však do 
jejího areálu okny a po lešení 
proniklo na 300 lidí, mezi nimiž 
nebyli jen studenti. Spolu s de-
sítkami mladých lidí, kteří od 
středy okupovali jednu poslu-
chárnu, se v areálu zabarikádo-
vali. Policisté zasahovali na přá-
ní vedení university. Použití síly 
na akademické půdě vadí paříž-

skému starostovi Bertrandu De-
alenoemu, protože protest byl do 
té doby poklidný. Šlo o první 
takové události na Sorbonně od 
bouřlivého roku 1968, kdy byla 
Latinská čtvrť dějištěm rozsáh-
lých studentských protestů. Stu-
denti nyní odmítají nový typ pra-
covní smlouvy pro ty, kteří bu-
dou vstupovat do prvního pra-
covního poměru. Zaměstnavatel 
bude moci takto přijatého člově-
ka ( do 26 let) během dvou let 
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ských strukturách paktu.  
Rozpad socialistického tábora 
měl výrazný dopad i na vývoj v 
mezinárodním komunistickém 
hnutí, které ztratilo svoji hlavní 
oporu a vznikl tak ideologický 
chaos. Některé strany se zřekly 
teorie marxismu – leninismu a 
přeměnily se v sociálně demo-
kratické a proces rozštěpení po-
kračuje dodnes v mnoha ze-
mích. Tudíž otázka sjednocení 
je stále velmi aktuální. 
Komunistická strana Řecka usi-
lovala již od poloviny 90. let o 
sjednocení a konsolidaci komu-
nistického hnutí. Každoročně 
pořádala porady, kde zástupci 
jednotlivých stran měli možnost 
domluvit se na dalším postupu 
práce. Ani KSČM nezůstala v 
těchto aktivitách pozadu – od 
roku 2000, po V. sjezdu, pořádá 
každoročně mezinárodní konfe-
rence s nejrůznějšími tématy – 
např. globalizace, problematika 
Mezinárodního měnového fondu 
spojená s demonstrací proti za-
sedání této instituce, NATO, so-
ciální a vojenská politika Evrop-
ské unie, bezpečnostní otázky 
atd.  

Dále s. Charfo popsal pro-
blematiku Strany evropské levi-
ce. Tato strana vznikla v roce 
2003, nikoli na popud komunis-
tických stran, ale díky „snaze“ 
EU, která poskytla prostředky k 
založení „evropských“ stran. Ty-
to strany však pro získání těchto 
prostředků musí splňovat cíle 
EU – musí mít 7 členských 
stran, které, které mají své re-
prezentanty v Národním nebo 
Evropském parlamentu a pro-
gramově naplňovat prohlášení 
EU. To znamená uznávat zása-
dy liberalismu, tržního mecha-
nismu a prosazovat dodržování 
lidských práv. Pro EU je však 
např. Kuba nedemokratickým 
státem, proto vyjádření solidarity 
s Kubou by z tohoto hlediska 
bylo porušením lidských práv!, 

EU tímto usiluje o 

„evropského“ občana, občana 
bez národnosti a o snadnou ma-
nipulovatelnost s jednotlivými 
stranami.  
Mezi zakladatele SEL patřily 
PDS, Refoundatione, Sjednoce-
ná levice Španělska a Sinaspis-
mos (strana odpadlíků od Komu-
nistické strany Řecka). Ze začát-
ku spolupracovaly se socialistic-
kými stranami skandinávských 
zemí a např. AKELem 
(Pokroková strana pracujících 
Kypru), měly proto dostatek čle-
nů, kteří splňovali podmínky EU, 
KSČM proto pro ně nebyla nijak 
zajímavá. Avšak tyto spolupra-
cující strany změnily svůj statut z 
členských na pozorovatelské a 
zakladatelé oslovily další strany 
– KSČM byla pozvána na jedná-
ní SEL v roce 2004 do Berlína, 
kde s. Ransdorf podepsal dekla-
raci o založení SEL, na což však 
neměl mandát.  

Již na prvních schůzích 
vznikla řada problémů a neshod, 
především ohledně otevřenosti 
SEL na východ, individuálního 
členství a ideologické politiky. 
Nefunguje zde ani princip kon-
sensu, což při způsobu zastou-
pení jednotlivých stran je na-
prosto nepřijatelné (KSČM má 2 
zástupce ve výkonném výboru, 
SDS také 2!) KSČM má nyní 
statut aktivního pozorovatele, 
iniciovala návrh na pozvání 27 
komunistických stran v Evropě. 
Nebyl však SEL akceptován. 
Tyto strany jsou pro SEL příliš 
chudé s stalinistické. Členské 
příspěvky jsou vskutku nemalé - 
KSČM by musela platit kolem 35 
000 Euro ročně!  
Jak s Charfo zdůraznil, členům 
SEL nejde o skutečnou jednotu, 
ale především o získávání fi-
nančních prostředků. Uvedl také 
příklad naprosté neochoty spolu-
pracovat - KSČM byla požádá-
na, aby připravila materiály pro 
jednání o rezoluci o NATO, spo-
lupráci levicových stran s OBSE 
atd. Tyto materiály byly projed-

nány v příslušné sekci, avšak na 
jednání pléna se nedostaly, pro-
tože Refoundatione přišla s tím, 
že rada předsedů rozhodla, že 
tyto materiály budou staženy z 
jednání.  
V následné diskuzi s. Kůta zdů-
raznil nutnost zachování identity 
a ideologických zásad KSČM, 
což při vstupu do SEL není mož-
né. Jednalo by se mj. o podřizo-
vání se politice malých stran. Byl 
dokonce zpracován projekt Soci-
alismus pro 21. století, kde sou-
částí byla i analýza poválečných 
let a období do roku 1989. Zde 
bylo jednoznačně uvedeno, že 
socialismus měl spoustu chyb a 
že se prostě musel zhroutit.  

S. Charfo dále v reakci zmí-
nil příklad “demokracie“ Socialis-
tické strany Estonska, která vů-
bec nepřijímá ruskou menšinu a 
v Estonsku nemají dokonce ob-
čané ruské národnosti právo 
volit.  

S. Pazdera uvedl, že s. Do-
lejš, přestože měl 1/3 vstupů na 
ČTK (tj. skutečné práce) s. Gre-
beníčka, tak měl skoro tolik vstu-
pů v TV jako on a víc než 1x 
tolik jako ostatní místopředsedo-
vé KSČM. Proč s. Dolejš dostá-
vá takový prostor v médiích? 
Pravice totiž dobře zná osud 
Francouzské komunistické stra-
ny, která po nástupu Roberta 
Hue s těmi stejnými hesly euro-
komunismu, volného členství a 
moderní levicové strany klesla 
ze stabilních 13% ve volbách na 
5% (původně v 50. letech měla 
30%). Rozešla se s odbory CGT 
(Všeobecná konfederace práce), 
skoro zanikl legendární deník 
L´Humanité a docházelo dokon-
ce k vylučování základních orga-
nizací na základě obvinění z tzv. 
stalinismu. Totálně se FKS zdis-
kreditovala účastí ve vládě při 
bombardování Jugoslávie a 
dnes se její členové dostávají do 
parlamentu umístěním na kandi-
dátkách socialistů.  

Veronika Sýkorová 
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Letošní rok je naplněn nejen 
problematikou nejrůznějších 
asociálních reforem – neustálé-
ho zdražování energií, rostoucí 
nezaměstnaností, prohlubujícím 
se státním dluhem a jinými, pro 
nás bohužel již denními záleži-
tostmi, ale je také rokem voleb-
ním. Čekají nás volby jak do Po-
slanecké sněmovny, tak do Se-
nátu a zastupitelstev. A právě 
tomuto tématu byl věnován se-
minář organizovaný Komisí pro 
pořádání seminářů pro mládež, 
konaný v Nové Bělé, přednášejí-
cím byla s. JUDr. Helena Sýko-
rová. Svoji přednášku zaměřila 
především na zákon č. 247/1995 
Sb., o volbách do Parlamentu 
České republiky, v platném zně-
ní, dále zákon č. 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí, 
a konečně ta ustanovení zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, která souvisejí 
s výkonem volebního práva. Vý-
kon volebního práva při volbách 
do Parlamentu je základní a pra-
videlnou formou, v níž mají naši 
občané v souladu s čl. 2 odst. 1 
Ústavy ČR možnost vystupovat 
jako jediný zdroj státní moci, a to 
tím, že se účastní na ustavování 
obou komor Parlamentu. 
V mezinárodních úmluvách je 
rovněž obsažen požadavek, aby 
volby byly provedeny správně 
(tedy nezfalšovaně – např. ne-
dochází ke zvýhodňování někte-
ré strany či některého kandidáta, 
jsou zajištěny základní předpo-
klady pro rovnost šancí voleb-
ních stran, je umožněna konku-
rence volebních programů, 
nejsou používány nekorektní 
způsoby vedení volební kampa-
ně atd. Dále s. Sýkorová zdůraz-
nila několik principů volebního 
procesu: všeobecnost volebního 
práva - obsahem tohoto principu 
je zákaz bezdůvodného vylouče-
ní jednotlivých občanů nebo je-

jich skupin z účasti na svobodné 
volbě jejich zástupců,  rovnost 
volebního práva - rovné podmín-
ky pro výkon volebního práva jak 
aktivního, tak i pasivního – kaž-
dý volič má stejný počet hlasů, 
hlas voliče má stejnou váhu, 
přímost volebního práva - Volič 
přímo, bez dalšího zprostředko-
vatele, rozhoduje o zvolení jím 
preferovaných kandidátů a taj-
nost hlasování - zajištění podmí-
nek, které znemožňují zjistit, jak 
konkrétní volič hlasoval a jaký 
byl obsah jeho rozhodnutí.  

Další část přednášky s. Sý-
korová věnovala  stadiím voleb-
ního procesu – jedná se o pří-
pravné stadium, stadium hlaso-
vání a stadium zjištění volebních 
výsledků a jejich vyhlášení. Do 
přípravného stadia je zahrnuto i 
organizace volebního území a 
jeho členění, tj. organizace voli-
čů a voleb na základě územního 
principu, sestavení seznamu 
voličů, námitkové řízení a mož-
nost získání voličského průkazu.   
Dále se jedná o volební orgány, 
což zahrnuje klíčovou roli okrs-
kových volebních  komisí. S. 
Sýkorová zde zmínila pravidla 
pro neslučitelnost funkcí – kandi-
dát nemůže být členem okresko-
vé volební komise. Další fází 
přípravného stadia je navrhování 
kandidátů – do Poslanecké sně-
movny a krajů jsou legitimovány 
politické strany, hnutí a jimi vy-
tvořené koalice. V senátních 
volbách mohou vystupovat i ne-
závislí kandidáti i jejich sdružení. 
Přihlášku k registraci může po-
dat i nezávislý kandidát sám za 
sebe, součástí musí být  petice 
s nejméně 1000 podpisy opráv-
něných voličů z daného volební-
ho obvodu. Neméně důležitá je 
volební kampaň a pravidla vo-
lební agitace. Samozřejmostí by 
mělo být  zajištění rovného pří-
stupu k veřejnoprávnímu rozhla-

su a televizi při volbách do Po-
slanecké sněmovny – 14 hod 
vysílacího času rovně rozdělený 
mezi kandidující strany.  Vysílací 
časy jsou losovány. Dále platí 
zákaz volební agitace v objektu, 
kde je volební místnost a v jeho 
bezprostředním okolí ve dnech, 
kdy probíhá hlasování. Jedním 
z posledních požadavků, který 
bývá nejméně dodržován je, aby 
volební kampaň probíhala pocti-
vě. Není však téměř žádná vy-
mahatelnost  tohoto zákazu a 
faktem zůstává, že tato mezera 
v zákoně je poměrně hojně vyu-
žívána v předvolebních „bojích“.  

Poslední fází je příprava hla-
sování, tj.tisk hlasovacích lístků 
– krajský úřad, jejich doručování 
- starosta, stanovení začátku a 
konce hlasování, příprava voleb-
ních místností. 

V následné diskuzi se hovo-
řilo o možném střetu zájmů při 
kandidatuře do zastupitelstev 
zaměstnanců státní správy a 
zaměstnanců společností, zřizo-
vaných městem. Další proble-
matikou byla také vzájemná 
podpora kandidátů ČSSD a 
KSČM v Senátních volbách, kde 
s. Sýkorová mluvila o zkušenosti 
z Vyškovska, kde ve druhém 
kole voliči KSČM podpořili kandi-
dáta za ČSSD, který pak senátní 
volby v tomto obvodu vyhrál.  

S. David Pazdera hovořil o 
způsobu manipulování voleb, 
především „demokratickými“ 
Spojenými státy, a to 
v celosvětovém měřítku (viz. 
např. prezidentské volby), nehle-
dě k celkem nedávné historii 
rasových segregačních zákonů  
v USA, kdy do 60. let nebylo 
umožněno černošské populaci 
v jižních státech volit. Zmínil i 
manipulaci s hlasy při prezident-
ských volbách v Rusku, kdy mj. i 
díky hlasům tzv. „mrtvých duší“s. 
G. Zjuganov získal o 3% méně 
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přece tyrani, kteří zotročovali a 
vyvražďovali celé národy!“ Po 
podrobné debatě s Petrem jsme 
potom zjistil, že neví, co nebo 
kdo je komunista a komunismus, 
že vychází jen ze znalostí získa-
ných na základní škole. Podle 
mne je naprosto nepřípustné 
označovat takto komunisty, kteří 
za války bojovali a umírali za 
svět bez fašizmu, bez vykořisťo-
vání. Komunisty, kteří léta trpěli 
v nacistických koncentračních 
táborech, ale samozřejmě 
neméně i ty, co pak dlouhá léta 
v těžkých podmínkách budovali 
naši zemi a také v ostatních stá-
tech bývalého socialistického 
tábora novou, vyšší formu spo-
lečnosti, často za nasazení 
všech svých sil i za cenu ztráty 
osobního života; s jedinou vizí, 
aby se jejich děti a vnuci měli 
lépe. Na tyto lidi nikdo nesmí 
plivat a házet špínu a už vůbec 
ne označovat je za vrahy a fašis-
ty!!! Obrana proti tomu je jediná 

a to s dnešní mládeží hovořit, o 
což se ze všech sil snažím. Tím, 
že můj věkový odstup od dneš-
ních „náctiletých“ je menší, než 
třeba jejich učitelů v základních 
a středních školách, mám lepší 
podmínky. O tom, že naše spo-
lečné snažení v tomto směru má 
smysl svědčí i to, že funguje Ko-
munistický svaz mládeže. 

Doufám že mladé přesvěd-
čím, že přijdou a přečtou si pro-
gram naší strany. No a kdo ví, 
třeba půjdou i k volbám a vhodí 
lístek pro sociálně spravedlivější 
svět.A pokud tím, že kandiduji 
do komunálních voleb a jak vy-
stupuji přesvědčím mladé, aby 
začali přemýšlet o tom jak to 
dnes vypadá v naší republice, 
budu naprosto spokojený. Chtěl 
bych se také pokusit vytvořit no-
vý širší dialog o našem vnitřním 
vzdělávání, nejen o naší zemi, o 
jejím směřování a vývoji. Dát 
lidem informace, které se jim 
přes oficiální média nedostávají 

a podat lidem pomocnou ruku. 
Zjednodušeně řečeno, docílit 
toho aby každý, kdo má oči ote-
vřené viděl, že komunisté stojí 
na jeho straně, na straně všech 
„lidí práce“, lidí kteří chtějí žít a 
ne živořit. To je velký úkol na 
hodně dlouhou štaci, ale musí-
me touto cestou jít.A musíme 
začít u sebe v naší straně. Ne-
smíme zapomenout stavět i me-
zigenerační mosty, pevná spoje-
nectví, uvnitř naší strany, držet 
pevně po hromadě i když může-
me být s části flexibilní, a také 
můžeme mít na různé dílčí věci 
různé názory, musíme v tomto 
hlavním stát pevně bok po boku 
s ostatními členy strany, protože 
jen pevná a sevřená komunistic-
ký strana může prorazit pancíř 
vykořisťovatelského kapitalizmu 
a jít směrem ke spravedlivějšímu 
světu, světu socialismu!  

Přemysl Morávek 

Pohřeb Corety Kingové, 
vdovy po bojovníkovi za občan-
ská práva Martinu Luteru Kingo-
vi přerostl v masovou manifesta-
ci odporu proti imperialistické 
politice George W. Bushe. 

Přítomní vyjádřili své roz-
hodné NE válce v Iráku, odpo-
slechům bez soudního povolení 
a nerovným šancím černošské 
části obyvatelstva. A to se Ge-
org W. Bush posledního rozlou-
čení s touto výjimečnou ženou 
účastnil osobně. Reverend Jose-
ph Lowery na obřadu ve smuteč-
ní řeči pravil: „Nesla dál Martino-
vo poselství proti chudobě, ra-
sismu a válce. Odsuzovala hrů-
zu působenou našimi vyspělými 

bombami při misích daleko od-
tud. Teď víme, že tam nebyly 
žádné zbraně hromadného niče-
ní“ Na deset tisíc přítomných po 
těchto slovech povstalo a odmě-
nilo reverenda bouřlivým, dvě 
minuty trvajícím potleskem. A 
reverend pokračoval. „Ale Corre-
ta věděla – a my také – že právě 
tady jsou zbraně, které nás ve-
dou špatným směrem.“ Pravil a 
ukázal směrem k lavici kde se-
děl prezidentský pár. Na obří 
obrazovce se ukázal detail 
Bushova křečovitého úsměvu.“ 
Pro válku další miliardy, ale nic 
víc pro chudé!“ Exprezident 
Jimmy Carter poté pravil:“Boj za 
rovná práva nebyl dovršen!“ 

“Připomeňme si barvu tváří těch 
v Luisianě, Alabamě a v Missi-
sippi. 

POHŘEB KINGOVÉ MANIFESTACÍ  
PROTI GEORGI BUSHOVI 
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člověk si jen myslí, že je svobod-
ný a zpracovávaný ze všech 
stran všudypřítomnou vtíravou 
propagandou kapitalistického 
režimu postupně ztrácí schop-
nost chápat současnou situaci 
ve všech otřesných souvislos-
tech. 

Z toho, co jsem dosud na-
psala, plyne, že v kapitalismu 
neexistuje skutečná svoboda. 
Člověk je jen číslem v součtech 
kapitalistických počtářů, počítají-
cích své zisky. Zmanipulovaný a 
zotročený člověk, člověk hlídaný 
i ve svém soukromí, ovlivňovaný 
nemožnými televizními pořady a 

svázaný moderními okovy splá-
tek úvěrů a poplatků, nepřemýš-
lející a denně tvrdě pracující, 
nereptající a poslušný stroj, to je 
člověk z těchto součtů. 

Přišla-li mi tedy před lety 
zmínka z reportáže z Japonska 
o splácení úvěrů 'až do smrti' 
úsměvná, chápu již nyní, že je 
daleko spíše tragickým výsled-
kem kapitalistického řízení spo-
lečnosti a manipulace s lidmi, 
které jsme ještě v době před 
patnácti lety byli ušetřeni. Věřím 
ale tomu, že tento stav není trva-
lý. Věřím, že budoucnost nepatří 
kapitalistickému modernímu ot-

roctví. Věřím, že čím se zdá ten-
to systém silnější, tím na více 
vratkých nohou stojí, jak dokládá 
americké celosvětové válečné 
běsnění, vedené v zájmu světo-
vého kapitálu a propagandistické 
vymývání mozků těm, na jejichž 
práci kapitalismus stojí a kteří se 
také stanou jeho hrobníky. 

Kapitalismus musí být pora-
žen, není jiné cesty, má-li existo-
vat svět svobodných lidských 
bytosti, svět sobě si rovných lidí, 
svět bez vykořisťovatelů a vyko-
řisťovaných, svět bez otroctví. 

Kateřina Bayerová 

Životní cesty každého z nás 
nejsou přímočaré, samozřejmě 
až na světlé výjimky. Takže i 
moje cesta byla složitější. Po 
nástupu do práce jsem se o poli-
tiku moc nezajímal. Časem jsem 
se ale začal zajímat o politické 
dění v naší republice. Soudruzi, 
přátelé, kamarádi, je mi smutno, 
protože jsme zjistil, že současný 
kapitalistický systém je nastaven 
totiž tak dokonale, že člověka 
pasuje do podoby „moderního 
otroka“, který nemá mít mnoho 
času přemýšlet o politických vi-
zích. Skončíte školu a musíte 
někde bydlet.  

Současný systém radí, vem-
te si hypotéku na 20 nebo 30 let, 
no a pak se 20 či 30 let strhejte 
a bojte se, že přijdete o práci a 
nebudete moci splácet byt. A s 
tím se spojuje i to, že Vás nesmí 
napadnout vyjadřovat nějaké 
levicové názory, protože jinak 
byste byli bez místa sakra rych-
le. Takže ač je to s podivem, mé 
politické dozrávání urychlilo to, 
že jsem díky působení v živnos-
tenské sféře, jako stavař, měl 
větší možnost začít přemýšlet 
„bez strachu“, že mě vyhodí z 

práce. A tak moje kroky po ma-
lých krůčcích pomalu, ale jistě 
směřovaly do KSČM, do které 
jsem nakonec vstoupil. Neměl 
jsem to zpočátku jednoduché – 
ať už kvůli tlaku okolí, výsmě-
chu, místy i trapným hrubým 
urážkám, které jsem se snažil 
vyvrátit, někdy i s málo chladnou 
hlavou.  

V současné době ale mys-
lím, že všichni rozumní lidé ko-
lem mne již chápou, proč jsem 
se vydal touto cestou. Proto ne-
chci jen nečinně stát opodál a 
jen doufat,ale také přiložit ruku 
ke společnému dílu, při plnění 
programu komunistické strany. 
Tím, že kandiduji za KSČM, chci 
také poslat vzkaz všem mladým, 
který by měl znít „jsem věkově 
jeden z Vás a chci řešit Vaše 
problémy“. KSČM toto řešení má 
a uznejte sami, kdo jiný než mla-
dí by měli řešit problémy mla-
dých“. Mladí a tím myslím mlad-
ší než jsem já (je mi 27 let) se 
narodili a začali brát rozum až v 
době, kdy v naší zemi vládla tzv. 
demokracie bez jakýchkoli zá-
bran. 

Do jisté míry se k nim řadím i 

já. Ale mediální tlak v současné 
době a před 10 a více léty,kdy 
jsem já byl „náctiletý“, se s tím 
nedá srovnávat. Současným 
vládcům se prostřednictvím mé-
dií podařilo v mysli mladých na-
stavit rovnítko mezi fašismem a 
komunismem. Takovým extrém-
ním případem je můj mladší ka-
marád „náctiletý“ Petr, který, 
když jsem ním mluvil, tak jsme 
mu řekl, že jsem komunista, ta 
na mě vyhrkl „Ale Přemku, ty 
nemůžeš být komunista, to jsou 

PROČ KANDIDUJI ZA KS ČM  

 

než B. Jelzin. Zdůraznil také stá-
le narůstající kampaň proti 
KSČM, vedenou mj. zviditelňo-
vači svých mikropartají (pánové 
Mejstřík a Štetina) a antikomu-
nistickými fanatiky (pánové Šiná-
gl a Hučín). Na pomoc těmto 
lidem přichází i občanské sdru-
žení Člověk v tísni, které pořádá 

antikomunistické kampaně na 
školách. Vyvrcholením těchto 
snah je pokus Ministerstva vnitra 
o zrušení KSM a schválení anti-
komunistické Rezoluce Rady 
Evropy, kterou, jak s. Pazdera 
zdůraznil, neodmítli ani senátoři 
za KSČM.  

Tento seminář byl další 

z řady velmi zajímavých a skvěle 
zorganizovaných. Tímto bychom 
chtěli poděkovat jak s. Heleně 
Sýkorové, tak s. Aleně Klepšo-
vé, předsedkyni této komise.  

Veronika Sýkorová 
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PIETNÍ AKT V KOUNICOVÝCH KOLEJÍCH 
Mnichovský diktát byl před-

zvěstí blížícího se konce mladé-
ho Československa. Aby pro-
dloužili mír, právě v Mnichově 
jako kost předhodili západní ev-
ropské mocnosti, naši údajní 
spojenci, Hitlerovu Německu 
československé území obývané 
německými spoluobčany. Vznik-
la tak 2. republika. „Malá, ale 
naše!“, říkalo se. 14. března 
1939 klerofašisté pod vedením 
katolického duchovního J. Tisa 
odtrhli Slovensko a přestala tedy 
existovat už tak okleštěná spo-
lečná republika. 

15. března pak Hitler se svý-
mi nacistickými hordami přijel 
zabrat to, co tu zbylo. Definitivně 
zanikla i 2. republika a byl nasto-
len Protektorát Čechy a Morava.  

My, komsomolci z klubu 
KSM pro Brno, jsme si právě 
tento den přišli připomenout do 
Kounicových kolejí v Brně, kde 
se konal pietní akt k výročí této 
neblahé události našich dějin. 
Toto místo nebylo vybráno ná-
hodou. Právě zde si zřídilo 

gestapo své sídlo. Během války 
zde na místním nádvoří postup-
ně popravili bezmála 1500 ko-
munistů, antifašistů a dalších 
odpůrců nacistického režimu. Za 
účasti veteránů a delegací Vlas-
teneckého sdružení antifašistů, 
Klubu českého pohraničí, Kruhu 
občanů vyhnaných z pohraničí a 
Společnosti Ludvíka Svobody 
byly před památník s čestnou 
stráží položeny květiny. Ze 
všech úst zazněla českosloven-
ská hymna.  

Poté jsme se společně ode-
brali do vnitřních prostor, kde se 
uskutečnila přednáška historika 
PhDr. Václava Kurala, CSc. Ve 
stručnosti shrnul události té do-
by, aby se pak obšírněji zabýval 
současnými česko-německými 
vztahy. Zmínil se o iniciativě 
kanceláře Landsmanschaftu, 
která se snaží vybudovat cent-
rum Historie německého národa 
(která podle tohoto spolku sta-
rých nacistů začíná samozřejmě 
až na konci 2. světové války). 
Budoucí místo tohoto centra zů-

stává neurčeno, ale uvažuje se 
o Berlíně (vedle památníku holo-
caustu – evidentně má jít o jaký-
si protipól), Bonnu nebo Mnicho-
vě. Mělo by mít hned několik 
oddělení, která mají „objektivně“ 
zobrazit historii. Postupně by tak 
měl být představen život za 3. 
říše na konci války, poté 
„vyhnání a utrpení“ sudetských 
Němců z ČSR a dalších zemí, 
dále jejich život ve východním a 
západním Německu do roku 
1950. Dr. Kural se pak zabýval 
otázkou přístupu současné nové 
vlády k problémům jako jsou: 
neuhrazení válečných reparací, 
srovnávání událostí z Pohořelic 
či Ústí nad Labem s Lidicemi 
atd. Není divu, že zdůraznil nut-
nost historických analýz. 
Součástí programu bylo promítá-
ní projevu prezidenta Edvarda 
Beneše po Mnichovské dohodě. 
K vidění byly i záběry nadšeně 
tleskajících davů vítajících oku-
panta Hitlera. Na tohle se mi už 
nechtělo dívat a raději jsem ode-
šel prohlídnout si zdejší stálou 
expozici dobových fotografií a 
dokumentů popisujících tehdejší 
dění.  

Připomínat tyto události 
dnes, kdy současní mocní srov-
návají fašismus a komunismus, 
zrůdy a hrdiny, je velmi důležité 
a jsem rád, že mezi našimi sta-
rými známými byli taky mladí 
lidé, kteří nechtějí zapomenout. 

Jiří Kaprál 
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IL MANIFESTO: PRAHA VSKUTKU LIBERÁLNÍ 

VŮDCE ZAPATISTŮ MARCOS PODPOŘIL KSM 

Praha je znovu sama. Stejně 
jako v roce 1968. Tentokrát se 
však historie postarala o para-
dox, protože položit hlavu pod 
sekyru, kterou se s podporou 
pravice ve vládě i v opozici roz-
máchla právě vláda vedená so-
ciálními demokraty, mají komu-
nisté. Hrozba se zatím netýká 
přímo komunistické strany 
(KSČM), na to je příliš silná a 
zakořeněná, než aby mohla být 
jen tak postavena mimo zákon a 
nedošlo přitom k odporu veřej-

nosti. KSČM se svými 18,5 % a 
44 poslanci v parlamentu, který 
jich má celkem dvě stě, je třetí 
nejsilnější politickou stranou v 
zemi a nejsoudržnější komunis-
tickou stranou v Evropské unii. 
Ve volbách do evropského par-
lamentu se ocitla na druhém 
místě hned za Občanskou de-

mokratickou stranou, euroskep-
tickou pravicí prezidenta Václa-
va Klause, když získala 9 ze 24 
křesel vyhrazených České re-
publice. Takže je třeba jít na věc 
postupně a napřed se pokusit o 
rozpuštění organizace mladých 
komunistů, Komunistického sva-

 

Protestní akci v rámci meziná-
rodního dne solidarity s KSM, 
jenž byl Světovou federací de-
mokratické mládeže vyhlášen na 
27. 2. 2006, uskutečnila i Komu-
nistická mládež Mexika (JCM). 
Protestní akce proběhla na půdě 
širšího shromáždění, jemuž 
předsedal představitel Zapatovy 
armády národního osvobození 
Subcomandante Insurgente 

Marcos v Hidalgu. Hlavní slovo 
pronesl Rafael Castaneda Pine-
da, ústřední tajemník JCM, který 
odsoudil útok Ministerstva vnitra 
ČR vůči KSM. Komunistická 
mládež Mexika, jež je členskou 
organizací Světové federace 
demokratické mládeže, vyslovila 
KSM svoji plnou solidaritu a pod-
poru, jež se opírá o širší antika-
pitalistické hnutí v Mexiku.  

PORTUGALSKÉ AKCE PROTI ÚTOKU NA KSM 
Aktivní kampaň na podporu boje 
KSM za jeho legální existenci a 
působení vede vedle množství 
jiných zahraničních organizací 
také Portugalská komunistická 
mládež (JCP). V den akce mezi-
národní solidarity s KSM vyhlá-
šený Světovou federací demo-
kratické mládeže (WFDY) na 27. 
2. 2006 předali zástupci Portu-
galské komunistické mládeže, 
jež má přibližně 11 tisíc členů, 
dopis a deklaraci WFDY Minis-
terstvu zahraničních věcí Portu-
galska, přičemž tuto informaci 

poslali také velvyslanectví ČR v 
Lisabonu. Portugalská komunis-
tická strana nastolila v portugal-
ském parlamentě interpelaci por-
tugalské vládě ve věci útoku Mi-
nisterstva vnitra ČR proti KSM 

požadující, aby portugalská vlá-
da a Evropská unie zaujala k 
této otázce stanovisko. Na po-
čátku března 2006 JCP také 
zorganizovala v Lisabonu shro-
máždění na podporu boje KSM. 

bila počty studujících, ale ubyto-
vací park se vůbec nezměnil. 
Navíc turisté (označování jako 
hosté university) nezřídka začli 
vytlačovat studenty z kolejí. UK 
dokonce některé koleje již pře-
měnila na hotely (Komenského, 
Krystal). Reformní záměr se sa-
mozřejmě týkal i menz, jejíž hos-
podaření je snad ještě v horším 
stavu než hospodaření kolejí. 
(opět uvedu příklad UK: průměr-
né neinvestiční náklady podle 
citovaného dokumentu (rok 04) 
byly 75,61 Kč na jídlo. Lze oče-
kávat, že celkové náklady přesa-
hují 100 Kč.) V oblasti stravová-
ní existuje mnoho dobrých sub-
stituentů; lze předpokládat, že 
by reformou vzniklo silně konku-
renční prostředí (=menzy by se 
mohly reálně dostat do potíží). 
Zástupci universit si tedy postup-

ně prosadili, že reforma se bude 
týkat jen ubytování. O reformě 
se začalo reálně jednat v pod-
statě až po roce 2 000, důvody 
byly podle mých informací pře-
devším následující: 

-kritika hospodaření kolejí 
-naplnit abstraktně formulo-

vaný předvolební slib (reforma 
vysokého školství) 

-reakce na některé „politicky 
nekorektní" kroky kolejí. Různé 
podmínek přidělení lůžka na zá-
kladě státní příslušnosti by moh-
ly  

být vnímány v optice právní-
ho prostředí EU jako porušení 
principu rovného přístupu ke 
vzdělání 

Otázka je proč by se vyvíjelo 
tolik úsilí o rozšíření počtu pod-
porovaných studentů v situaci, 
kdy se uvažuje o zrušení celé 

této kapitoly. 
Mýtus čtvrtý: Studentský 

odpor proti reformě pramenil z 
nesolidarity mezi studenty. Tyto 
motivy pravděpodobně byly mezi 
studenty přítomny, rozhodně 
však nebyly příčinou protestů. 
Nikdo ze zúčastněných netvrdil, 
že by neměli být podporováni 
posluchači ubytovaní na privá-
tech. Kritizovala se především 
neochota řešit příčinu problému, 
kterou je stav kolejí (resp. mrhá-
ní veřejnými zdroji) a nesysté-
movost reformy. Dále byla ně-
kterými vnímána reforma jako 
další alibismus, jímž stát „dává 
ruce pryč" a umožňuje ovládnutí 
universit soukromými zájmy špi-
ček samospráv na úkor zájmů 
řadových studentů. 

Z bulletinu SOS student 
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Před několika lety jsem v 
televizi viděla cestopisnou repor-
táž z Japonska. Mimo popisová-
ní přírodních krás a bohatství 
této pro nás vzdálené země tu 
byla uvedena i jedna skutečnost, 
která na mě v té době působila 
až úsměvně. 

Průměrný Japonec totiž žije 
na dluh. V mládí si půjčuje na 
školy, když založí rodinu, půjčí si 
na bydlení a vybavení domác-
nosti, a tak dále po celý život, 
takže splácení všech úvěrů se 
zbaví až v důchodu. 

Ano, před lety mi tato sku-
tečnost připadala úsměvná, ne-
boť jsem si nedokázala tuto tvář 
kapitalismu sama představit. Leč 
doba se změnila a dnes jsem se 
v novinách dočetla, že po novém 
roce budou české domácnosti 
dlužit na různých spotřebitel-
ských úvěrech přes čtyři sta mili-
ard korun. Zkrátka systém života 

'na dluh' zavítal i k nám. Dívám 
se na televizi a vidím reklamu 
agentury poskytující úvěry: Ne-
máte na inkaso? Půjčíme vám! , 
což je univerzální verze této re-
klamy, použitelná každý měsíc, 
zatímco začátkem září nastupu-
je obměna: Potřebujete vybavit 
dítě do školy? Půjčíme vám! a 
konečně před nedávnou dobou: 
Nemáte na dárky k Vánocům? 
Půjčíme vám! 

Možná vám to nepřijde stále 
tak otřesné jako mě, ale jde mi 
spíš o to, že jakmile člověk jed-
nou vstoupí do úvěrového kolo-
toče, obtížně z něj vystupuje. 
Není neobvyklé, že řada lidí kry-
je své splátky pomocí dalších 
půjček. A tak stále dokola. Sys-
tém života na dluh se u nás za-
bydlel a vzhledem k tomu, kolik 
dlužníků už mezi námi chodí, 
stal se efektivním donucovacím 
prostředkem kapitalismu. 

Dnešní otrokáři již nepotře-
bují okovy a moderní otrok není 
zakovaný v železech. Žije volně, 
myslí si, že je svobodný, ale ve 
skutečnosti je otrokem více než 
kdykoliv předtím. Svázán poplat-
ky, splátkami úvěrů a vydělávají-
cí právě jen tolik, aby tyto polož-
ky zaplatil, si nedovolí ve svém 
zaměstnání ozvat se za svá prá-
va. Existenčně závislý na kapita-
listovi, který ze svých zaměst-
nanců dře kůži a ti, lopotící se za 
pár 'šupů', se nemohou bránit, 
neboť zítra by již nemuseli mít 
ani tuto mizernou lopotu, která 
jim umožňuje přežívat od poplat-
ků k poplatkům, od splátky ke 
splátce. 

A to je pravá tvář moderního 
otroctví, kdy se svobodný člověk 
mění na myšku běhající v kleci, 
dostávající právě jen tolik potra-
vy, aby neumřela hlady. Takový 

 

OTROCTVÍ BEZ OKOVŮ 
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Zejména kolejnému se věnuje 
nové číslo občasníku občanské-
ho sdružení SOS student, které 
míří na české vysoké školy. Ti-
tulní článek "Peripetie s koleje-
mi" vyvrací mýty, které přišly s 
"deformou" systému kolejí na 
podzim minulého roku. Článek 
"Komu slouží univerzity" se za-
mýšlí nad financemi věnovanými 
právě kolejím a článek 

"Ubytovací stipendia a arogance 
moci" se věnuje systému systé-
mu získávání tolik diskutované 
podpory. Nechybí ani statě o 
sociálních stipendiích, student-
ských zástupcích či inspirace z 
Francie. Občasník SOS student 
seženete také na kontaktech 
KSM. 

-MUK- 

PERIPETIE S KOLEJEMI 
V souvislosti s loňskou tzv. 

reformou ubytování studentů 
bylo rozšířeno mnoho zavádějí-
cích polopravd. Základní jsou 
především následující „mýty": 
Mýtus první: Koleje přišly o ja-
koukoli finanční podporu z veřej-
ných zdrojů. Tuto informaci lze 
bez nadsázky označit jako novi-
nářskou kachnu. Změny se týka-
ly pouze jedné dotace (ve výši 
necelých 900 Kč na měsíc a stu-
dentské lůžko), která byla přímo 
vázána na počet lůžek, jež uni-
versita pronajímá posluchačům. 

Pro ilustraci uvádím příklad 
UK; na ostatních školách je situ-
ace obdobná. Neinvestiční ná-
klady na provoz lůžka jsou při-
bližně 2 600 Kč na měsíc. (Údaj 
odhadnut z Výroční zprávy o 
hospodaření UK za rok 2004, 
která uvádí průměrné neinvestič-
ní náklady na lůžko a rok 25 721 
Kč. Od té doby lze vzhledem k 
inflaci očekávat mírný růst nákla-
dů. Pro zajímavost dodejme ješ-
tě, že průměrné kolejné v té do-
bě činilo 825 Kč měsíčně). Dále 
jsou koleje značně podporovány 
různými investičními dotacemi. 
Nejvýznamnějším dotačním pro-
gramem je pro koleje UK pro-
gram 233 10 Rozvoj a obnova 

MTZ UK v Praze. Ponechme 
stranou podrobnosti, které si lze 
snadno zjistit na web stránkách 
časopisu, kde jsou uvedeny 
všechny citované dokumenty, a 
spokojme se s konstatováním 
dvou čísel – 60 127 000 Kč ze 
státního rozpočtu v roce 06 na 
položku Kolej Švehlovka, rekon-
strukce staré budovy; 45 000 
000 Kč ze téhož zdroje ve stej-
ném období na dílčí obnovy pro-
vozů kolejí a menz. Pro srovnání 
objem prostředků určených na 
vyplácení ubytovacích stipendií 
v roce 2006 mírně přesahuje 
100 milionů Kč (informace mluv-
čího UK, hovořící jen o 60 milio-
nech, se nezakládá na pravdě). 
Z uvedených faktů, pro mnohé 
studenty jistě překvapivých, není 
nerozumné se domnívat, že ná-
klady na jedno lůžko přesahují 
průměrně 3 500 Kč měsíčně, z 
nichž jen přibližně 2 100 Kč kry-
to kolejným. 

Mýtus druhý: Reforma je 
definitivní. Podle rozhovorů s 
protagonisty reformy, není sou-
časný stav reformy konečný. 
Minulý rok ve veřejné diskusi 
uvedl J. Nantl tři možné scénáře. 
Podle kuloárních informací je 
nejpravděpodobnější scénář, 
který počítá s postupným zruše-
ním stipendia podobně jako byl 
zrušen příspěvek na dojíždění. 

Mýtus třetí: Hlavním důvo-
dem reformy byla snaha 
zpřístupnit podporu i ubytova-
ným na privátech. O reformě se 
mluví v podstatě od počátku 90 
let. Původní snahy byly motivo-
vány především (pravicově) ide-
ologicky; v této době problém 
nízké kapacity kolejí nebyl tak 
palčivý jako dnes. V 90 letech 
totiž došlo k prudkému nárůstu 
frekventantů bez odpovídajícího 
rozšíření účelových zařízeních. 
Kupříkladu MU téměř ztrojnáso-

NOVÉ ČÍSLO OBČASNÍKU SOS STUDENT 
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zu mládeže. 
Možnost k tomu nabízí zá-

kon, který tu povoluje politickou 
činnost pouze politickým stra-
nám a zakazuje ji všem ostatním 
organizacím, včetně organizací 
mládeže při politických seskupe-
ních. Nehledě na nesmyslnost 
tohoto diskriminačního a protide-
mokratického zákona, který má 
politiku za záležitost vyhrazenou 
výlučně těm, co se jí věnují pro-
fesionálně, je třeba položit si 
otázku, proč byl použit pouze u 
mladých komunistů a ne u jiných 
mládežnických organizací jiných 
stran, jež rovněž vyvíjejí politic-
kou činnost, jak to ostatně potvr-
zují i jejich stanovy. 

Milan Krajča, předseda mla-
dých komunistů, obdržel v listo-
padu 2005 od ministra Bublana 
dopis požadující pod hrozbou 
okamžitého rozpuštění neod-
kladnou změnu stanov Komunis-
tického svazu mládeže. Termín, 
kdy mělo toto ultimátum vypršet, 
byl původně stanoven na 21. 
prosince 2005 a pak odsunut na 
3. březen 2006 s tím, že dále 
odkládán nebude. Takže už vy-
pršel. Mladí čeští komunisté 
však příkaz vlády již odmítli. 
Zmobilizovali se, uspořádali pro-
testní manifestace a sit-in ve 
významných městech země a v 
průvodech prošli Prahou, Brnem 
a Ostravou. Požádali rovněž o 
mezinárodní podporu. Tisíce 
telefonátů a e-mailů zaplavily 
stoly a internet na ministerstvu 
vnitra. Protestní shromáždění se 
uskutečnila před českými amba-
sádami ve Francii, Německu, 
Portugalsku, Španělsku, na 
Ukrajině, v Gruzii a v Itálii. 

Na mušce vlády a pravé 
opozice jsou prozatím organiza-
ce mladých, nikdo však nepo-
chybuje o tom, že konečným 
cílem je sama komunistická stra-
na. Rozběhla se už zběsilá anti-
komunistická kampaň, a to nejen 
v hlavních sdělovacích prostřed-
cích, ale i na univerzitách a ve 

školách, kde aktivisté takzva-
ných humanitárních organizací, 
financovaných finančním mag-
nátem Freedom House (podle 
vzoru uplatněného už v Srbsku, 
Gruzii a na Ukrajině) byli vládou 
výslovně zmocněni udělovat lek-
ce »demokracie« (čti antikomu-
nismu) studentům, kteří v mnoha 
případech tuto podezřelou de-
mokratickou kúru odmítli. 

Blíží se parlamentní volby, 
stanovené na letošní červen, a 
komunisté by se v nich mohli 
ocitnout dokonce na druhém 
místě. Volební průzkumy tvrdí, 
že ze tří stran vládní koalice 
(sociální demokraté, lidovci a 
pravicová Unie svobody), pouze 
první dvě překonají pětiprocentní 
hranici nutnou pro vstup do par-
lamentu, čímž by tato koalice 
padla a sociální demokraté by 
byli nuceni volit mezi »velkou 
koalicí« se zpátečnickou a eu-
roskeptickou ODS a spojenec-
tvím s komunisty. Z této situace 
vyplývá, proč se sociální demo-
kracie přidala ke zběsilé antiko-
munistické kampani rozpoutané 
pravicí: je přesvědčena, že z ní 
vytěží volební úspěch. Napřed si 
to vyzkoušíme na mladých ko-
munistech, uvidíme, jak to půjde, 
a pak zaútočíme na komunistic-
kou stranu. 

Zákony jim nabízejí, čeho se 
chytit. Stačí použít jednoho z 
mnoha zákonů, jimiž svobodou 
opovrhující složky této země 
disponují: třeba toho, který zaka-
zuje třídní boj, nebo dalšího, 
jenž zakazuje symboly 
»svobodu potlačujících ideolo-
gií«, jakým je srp a kladivo. 

Stejně jako v roce 1968 se 
Praha znovu stává městem, kte-
ré je třeba normalizovat, anomá-
lií, kterou je třeba odstranit. Čes-
ká republika jako jediná z vý-
chodních zemí, které se nedáv-
no staly členy Evropské unie, 
má silnou a v politických a hos-
podářských otázkách rozhodnou 
komunistickou stranu. 

Politika Mezinárodního mě-
nového fondu, liberalizace uklá-
dané Bruselem, privatizace a 
výprodej velkých státních prů-
myslových podniků tu stejně ja-
ko v jiných východoevropských 
zemích vede k nezaměstnanosti, 
nespokojenosti a bídě. Zatímco 
v ostatních zemích žádná alter-
nativa neexistuje, Česká republi-
ka ji naopak má a je to alternati-
va možná a reálná. Právě proto 
je třeba jí zabránit, ať to stojí, co 
to stojí. Je třeba postihnout ko-
munistickou stranu, která během 
posledních let vyšla z tunelu, 
jakým pro ni byla situace po roce 
1989, prošla zásadní interní dis-
kusí a hluboce se obrodila, aniž 
by přišla o něco z toho, co jí bylo 
vlastní. Naopak, zvýraznila svá 
radikální stanoviska a zklamala 
tak ty - především ve vedení 
sociálně demokratické strany - 
kdo doufali, že její nesnáze ji 
přichýlí k pravici, k přijetí neoli-
beralismu, NATO a politiky vá-
lek. 

V Praze se znovu hraje hra, 
jejíž výsledek se týká nejenom 
této země, ale celé Evropy, de-
mokracie a nás všech. Ne všich-
ni na této straně starého konti-
nentu si však uvědomují, oč v 
této hře jde. 

Luciana Castellina,  
Giulietto Chiesa,  

Foso Giannini,  
Diego Novelli 

 
 
Il Manifesto, orgán italské radi-
kální levice, článkem podepsa-
ným významnými novináři infor-
muje italské čtenáře o tom, o 
čem nás naše sdělovací pro-
středky informují neochotně a 
jakoby mimochodem. I to patří k 
politické kampani, o níž se v 
tomto článku mluví. Jde opravdu 
o to, zda demokracie bude jen 
politickou hrou s voliči, nebo re-
álným stavem společnosti. Nebo 
že by stačilo o ní jen mluvit? 
Přeložil Zdeněk Frýbort 
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Přinášíme rozhovor Jana Hroba-
ře s předsedou Komunistického 
svazu mládeže Milanem Krajčou 
o posledním sjezdu komunistic-
ké mládeže, současných aktivi-
tách organizace, předvolební 
kampani Komunistické strany 
Čech a Moravy i útoku Minister-
stva vnitra na mladé komunisty, 
který vyšel ve společensko - po-
litickém týdeníku KSČM Naše 
pravda. 
 
Nemohu za čít jinak, než gratu-
lací. Na nedávném VII. sjezdu 
KSM jsi byl zvolen p ředsedou 
KSM. Co bylo na sjezdu řeče-
no k uplynulému období od VI. 
sjezdu? 
Uplynulé období činnosti KSM 
bylo na sjezdu poměrně rozsáh-
le hodnoceno. Jako mladí komu-
nisté jsme se aktivně zapojili do 
boje proti snahám o zavedení 
školného, zúčastnili se hnutí pro-
ti zdražování kolejného a inicia-
tiv bránících práva učňů. Vý-
znamná byla kampaň za bez-
platnou městskou hromadnou 
dopravu, resp. proti jejímu zdra-
žování, kterou KSM inicioval v 
Praze a Brně. Důležitou součástí 
činnosti mladých komunistů byla 
také práce v kampaních proti 
fašismu a rasismu a také v proti-
válečném hnutí. KSM pracoval v 
rámci odborového hnutí, navázal 
styky s řadou ekologických hnutí 
a iniciativ a prohloubil svou spo-
lupráci s vlasteneckými, demo-
kratickými a antifašistickými or-
ganizacemi. V rámci všech těch-
to aktivit jsme uspořádali mnoho 
debat, peticí, shromáždění, kon-
certů a dalších kulturní sportov-
ních a jiných akcí. Postupně se 
nám podařilo také zkvalitňovat 
náš měsíčník Mladá Pravda, 
začali jsme vydávat některé regi-
onální časopisy a řadu aktuál-

ních letáků, které jsme rozšiřo-
vali mezi mladé. Pozornost jsme 
věnovali také naší internetové 
prezentaci, především tedy cent-
rálním stránkám mladých komu-
nistů, které se nacházejí na ad-
rese http://www.ksm.cz. 
 
Jaká kritika do vlastních řad 
zazněla na sjezdu? 
Především to byl nedostatek 
systematického vzdělávání čle-
nů a členek komunistické mláde-
že. To je, myslím si trvalá slabi-
na celého komunistického hnutí 
u nás. Každopádně se však již 
dnes vzniká řada pokusů, jak se 
s tímto neduhem vypořádat. 
Pražská organizace KSM napří-
klad zahájila činnost tzv. Rudé 
univerzity, ve které jsou za pří-
tomnosti zkušených lektorů stří-
davě přednášeny a diskutovány 
témata teoretická a praktická. 
Podobné projekty se rozjíždějí i 
v řadě dalších klubů KSM na 
jiných místech republiky.  
 
S jakými dalšími ambicemi 
jste vstoupili do posjezdového 
období? 
Jsme si vědomi, že současné 
období je charakterizováno stále 
novými útoky na sociální práva 
většiny mládeže. To je ještě 
stupňováno parlamentními vol-
bami, které se uskuteční v tomto 
roce. My, mladí komunisté, 
chceme zasáhnout jako aktivní 
síla, která se pokusí získat mlá-
dež k odmítnutí všech těchto 
útoku symbolizovaných na jedné 
straně Modrou šancí Občanské 
demokratické strany a na straně 
druhé kapitalismem s trošku li-
dovější tváří České strany soci-
álně demokratické. Je důležité 
napomoci tomu, aby si obyčejní 
mládí lidé – studenti, učni, mladí 
pracující a nezaměstnaní - po-

stupně uvědomovali, že pouze 
komunisté hájí jejich zájmy. I 
proto se KSM hodlá aktivně za-
pojit do předvolebních diskusí a 
kampaní a napomoci tak Komu-
nistické straně Čech a Moravy 
oslovit komunistickou politikou 
dnešní mládež. 
 
Na adresu KSM je ale namí ře-
na řada nevybíravých útok ů 
antikomunist ů.  
Antikomunistické útoky provázejí 
komunistickou mládež od jejího 
vzniku. V současné době jsme 
však svědky vzedmutí nové vlny 
antikomunismu, která je mimo-
řádně intenzivní. Není samozřej-
mě zaměřena pouze na KSM, 
ale především na komunistickou 
stranu. Mezi její projevy napří-
klad patří petice Zrušme komu-
nisty, probíhající ve spojení se 
snahami senátorů Mejstříka a 
Štětiny prosadit zákon, který by 
kriminalizoval komunistické myš-
lenky, hnutí i samotné slovo 
„komunistický“. Zároveň staví 
komunismus a jeho myšlenky na 
rovinu s fašismem a jeho zloči-
ny. Součástí celé kampaně je 
také nedávno schválený trestní 
zákoník, ve kterém je trestné 
schvalování a popírání nacistic-
kých a tzv. komunistických zloči-
nů. Nemůžeme pominout ani 
opětovné otevřené volání po 
zákazu KSČM ze strany občan-
ských a křesťanských 
„demokratů“. 
 
Poslední útok však vzešel od 
současné vlády – 
z Ministerstva vnitra. V čem 
spočívá? 
Začátkem prosince minulého 
roku zaslalo Ministerstvo vnitra 
KSM upozornění a výzvu, ve 
které zpochybňuje statut KSM 
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jako občanského sdružení pod 
záminkou, že cíle činnosti KSM 
zabíhají do oblasti vyhrazené 
činnosti politických stran, do níž 
občanská sdružení dle jejich 
výkladu zákona nemají zasaho-
vat. Přitom KSM se v této oblasti 
obecně neliší od působnosti dal-
ších mládežnických politických 
organizací v ČR jako jsou Mladí 
konzervativci (mládež ODS), 
Mladí sociální demokraté 
(mládež ČSSD), Mladí křesťan-
ští demokraté (mládež KDU-
ČSL) apod. Je tedy zjevné, že 
tento útok proti KSM je zcela 
účelový a politicky motivovaný. 
Je však třeba jej chápat také za 
zřejmou snahou omezit právo 
sdružovací. Jsme přesvědčení, 
že se k veřejným problémům 
občanské sdružení vyjadřovat 
mohou. KSM podobně jako jiná 
sdružení vidí naplňování svých 
cílů v pořádání či spolupořádání 
festivalů, akcí pro děti a mládež, 
filozofických a vzdělávacích kur-
zů a diskusí, v umožňování po-
znávacích zahraničních cest 
mladým, v diskusích o problé-
mech trápících mládež a akcích 
z toho vycházejících. KSM tedy 
působí v tzv. občanské společ-
nosti, jeho snaha je zaktivizovat 
mladé, nabízet jim alternativy, 
nikoliv účastnit se politické sou-
těže stran a hnutí. Za 15 let své 
existence může KSM jmenovat 
stovky konkrétních aktivit jako 
dětské tábory, turistické akce, 
kulturní aktivity, vzdělávací 
cykly, semináře a konference, 
petiční akce, demonstrace. 
 
Ministerstvo vnitra ale také 
zpochyb ňuje marxismus-
leninismus, ze kterého KSM 

jako komunistická organizace 
vychází. 
Skutečně, Ministerstvo vnitra se 
snaží vynutit, aby se KSM zřekl 
svého politického programu, ko-
munistické identity a cílů a teore-
tických východisek Marxe, En-
gelse a Lenina. Ministerstvo vnit-
ra se tak snaží kriminalizovat 
marxismus-leninismus, který je 
nedílnou součástí identity celého 
komunistického hnutí. Nemůže-
me proto nevidět, že tento útok 
je v současné předvolební situa-
ci směřován také na KSČM. 
Jsme proto rádi, že se tato zá-
sadní snaha o kriminalizaci hnu-
tí, které proti kapitalistickému 
systému vykořisťování a útlaku 
staví socialistickou alternativu 
setkala s mohutným odporem. 
 
Kdo všechno se za KSM po-
stavil?   
Bezprostředně po obdržení dopi-
su, ve kterém Ministerstvo vnitra 
vyhrožuje ilegalizací KSM jsme 
se pokusili informovat co nejširší 
veřejnost. Kromě KSČM získal 
KSM podporu např. od sdružení 
bývalých antifašistických bojov-
níků, organizací bývalých party-
zánů, studentských skupin a 
dalších. Petici proti ilegalizaci 
KSM určenou českému parla-
mentu podepsaly tisíce lidí.  
Velký ohlas získala snaha Minis-
terstva vnitra zakázat KSM také 
v zahraničí. K podpoře KSM se 
přihlásili desítky partnerských 
komunistických, socialistických a 
dělnických organizací a hnutí 
mládeže z celého světa. Vý-
znamná byla podpora mimo jiné 
také od Světové federace demo-
kratické mládeže, které je KSM 
členem, a která sdružuje desítky 

milionů pokrokových mladých 
lidí z celého světa. Na stranu 
KSM se postavila také řada vý-
znamných komunistických stran, 
odborových a studentských or-
ganizací, poslanců parlamentů, 
univerzitních profesorů a dalších 
osobností. Stovky zahraničních 
protestních dopisů a rezolucí 
přišly na adresu Ministerstva 
vnitra i zastupitelských úřadů 
České republiky ve světě. Před 
českými ambasádami 
v Istanbulu, Lisabonu, Athénách, 
Madridu a Budapešti uspořádali 
tamní komunisté demonstrace 
na podporu KSM. 
 
Antikomunismem jste se tedy 
zastrašit nenechali? 
Myslíme si, že je nutné postavit 
se jakýmkoliv antikomunistickým 
útokům na politická práva, včet-
ně těch současných. Mimo jiné 
se totiž domníváme, že existen-
ce komunistické mládeže dnes 
mladým lidem pomáhá 
v uvědomování si nutnosti aktiv-
ního úsilí o dosažení svých ob-
jektivních politických a sociál-
ních požadavků a zároveň napo-
máhá k postupnému rozpozná-
vání nutnosti zásadní společen-
ské změny vedoucí k socialismu. 
Komunistické hnutí se v historii 
stávalo permanentně terčem 
antikomunistických útoků, repre-
sí a teroru. I přes neskutečně 
velké oběti, komunisté všechny 
tyto drastické pokusy o jejich 
zničení překonali. Jsem proto 
přesvědčen, že i my, dnešní ko-
munisté, vyjdeme ze soubojů 
s narůstajícím antikomunismem 
vítězně. 

Jan Hrobař, Naše pravda 


