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edna z nejúspěšnějších komunistických stran světa –
KSČ/KSČM se v posledních letech posunula na okraj
politického dění české společnosti.
Ztratila statisíce členů, více jak milion sympatizantů, její
zastoupení ve Sněmovně PČR kleslo na minimum (za sto let
nikdy neměla pod 10 %). Přišla o důvěru velké části české
populace. Vliv strany na vývoj společenského dění je minimální. Pozice ve vedení státu drží jen posledními silami.
Přes dílčí úspěchy v parlamentní politice, a v některých
místech působení komunistů, je postavení KSČM téměř
zanedbatelné. Ani úspěch v krajských volbách 2012 (díky komunistům v krajích), ani částečné pozitivní výsledky
v centru (podpora některých zákonů sociálního charakteru, podpora zvýšení mezd, důchodů, udržení majetku v rukou státu) nemohou vyrovnat celkový propad KSČM.
Nejhorším důsledkem stavu a vývoje je neschopnost
řešit nastalou situaci.

Příčin negativního posunu, propadu je více
Jsou to určitě objektivní příčiny:
-  stav a nepříznivý vývoj mezinárodního komunistického
hnutí, zejména v Evropě,
-  změny uvnitř české společnosti - v sociální, názorové,
politické struktuře, rozsáhlé proměny společenských hodnot.
Subjektivní příčiny vycházející zevnitř subjektu, tedy
z komunistické strany.
-  Spočívají především v zaměření, orientaci vedení, řízení, a organizaci subjektu. Jde o chyby vedení strany – zásadní i dílčí. Prokazatelně zejména v posledních 15 letech.
-   Jde o zásadní problémy společnosti
a státu, které často byly v centru pozornosti KSČM, avšak bez podstatného ovlivnění jejich realizace (dopady privatizace,
OKD, korupce, předání ohromného majetku do zahraničí,
ekonomické kauzy…).
-  Jde o strategicko-politické zaměření strany často správně vyjádřené i na sjezdech strany, avšak nerealizované. Příkladem je usnesení IX. sjezdu v roce 2016 a jím 9 stanovených priorit pro další vývoj.
-  Závažné chronické podcenění ideologické práce (zrušení internetového vysílání Radia a ČT Futura, podcenění
teoretické práce, ponechání politického vzdělávání na aktivitě krajů a ZO, absence tlaku na antikomunistické aktivity – vedené především v ČT…)
-  Nedostatečná pozornost vysvětlování historických souvislostí vývoje, zejména vyvracení lží a nepravd o působení
strany a téměř žádné prezentování úspěchů 40 let KSČM.
-   Mimořádně závažnou chybou činnosti strany byla
a je velmi malá podpora mladé generace komunistů a jen
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okrajová spolupráce s organizacemi mládeže.
Strana nemá potřebnou generační zálohu.
-  Konkrétních vad v práci strany bylo a je až
příliš (nevyužití zkušeností a práce komunistů např. v Ústeckém kraji, ne vždy opodstatněné finanční výdaje, hanebná kauza Mrencová …).
V souhrnu nejde jen o jednotlivé konkrétní nedostatky,
ale o systémové chyby ve vedení strany.

Reakce a odezvy, snahy o řešení, signály

V průběhu let jsem se seznámil se stovkami kritických
připomínek k nastalé situaci ze ZO KSČM, OV KSČM a od
jednotlivých členů.
A nejen to. Od devadesátých let upozorňovala řada odborníků (ze všech oborů společenských věd) na situaci
a nedostatky ve straně a v levicovém hnutí.
Klub společenských věd uskutečnil tři desítky sociologických výzkumů k postavení KSČM. Bylo zpracováno a předáno několik studií a analýz k situaci ve straně. Vedoucím
orgánům strany byly poskytnuty desítky, ne-li stovky informací, návrhů a podnětů k usměrnění politiky strany. Zazněly kritické názory z různých seminářů a konferencí, i na
sjezdech KSČM. Na nedostatky ve straně upozorňoval téměř soustavně celý kolektiv Centra strategických a teoretických studií (dříve TAP).
V roce 2005 byl zpracován a předložen s. Ivo Látalem
materiál (33 stran) s názvem „Náměty pro zdokonalení
propagandy (zviditelnění) KSČM“, později byla předána
vedení strany studie o morálně politické situaci ve společnosti a ve straně. V dalších letech počet a kvalita odborných posudků a analýz ještě vzrostla.

Vážení přátelé,
dovolte, abychom Vám, s přáním všeho nejlepšího do
nového roku 2021, roku stého výročí založení komunistického hnutí u nás i touto cestou poděkovali za vše, co
jste pro naší společnost vykonali i za věrnost pokrokovým ideálům, vědeckým myšlenkám a mírovému hnutí.
Dnešní nejstarší generace bojovala proti fašismu,
stála v prvých řadách budovatelského poválečného úsilí
i u zrodu nové spravedlivější společnosti.
Jejich zásluhou se podařilo překonat poválečné
krize v národním hospodářství, vybudovat společnost
potravinově soběstačnou a průmyslově konkurence
schopnou. Vaší generaci se podařilo vybudovat základy
socialistické společnosti a posunout naši zem na čelo
všech zemí v celosvětovém měřítku.
Změnila se vesnice; snížil se rozdíl mezi duševní a fyzickou prací; všem se dostalo vzdělání, sociální a zdravotní

Filipa a celý výkonný výbor KSČM (přes obtíže působené
pandemickým obdobím), ustavit nový VV s přihlédnutím
k odpovědnosti a podílu jednotlivých členů na nedostatcích.
Umožňují to současné Stanovy KSČM: „ÚV KSČM zejména: d) na žádost nejméně třetiny OV KSČM nebo nejméně třetiny KV KSČM může dvoutřetinovou většinou členů
ÚV KSČM odvolat předsedu, prvního místopředsedu nebo další místopředsedy
ÚV KSČM a zvolit jiné.“
Klíčovou roli by při tom sehrály okresní
výbory KSČM, a samozřejmě ÚV, který zasedání svolává.
Jde o odhodlání a odvahu.
K tomu ještě připomínám, že dát funkci k dispozici neznamená odstoupit, ale dále řídit. A zdůrazňuji připravit
nastávající sjezd KSČM. Mám za to, že současné vedení
strany není schopno obsahově připravit sjezd tak, aby
mohl reagovat na dosavadní úpadek strany.

K příčinám propadu KSČM

Jen připomenu, že na všechny tyto nedostatečnosti i na
jejich řešení, včetně nutnosti odchodu V. Filipa, mě před
pěti až deseti lety v mnoha osobních rozhovorech upozorňoval Miloslav Ransdorf.
Vše zůstalo v podstatě bez odezvy vedoucích orgánů
KSČM, bez reakce na připomínky i silného kalibru. Až na
jednotlivce z vedení strany (lze je vyjmenovat) se jimi nikdo nezabýval.
Zodpovědnost
Na základě těchto zkušeností a dosavadní praxe a vzhledem ke stávající situaci, rok před sněmovními volbami,
nutno vyvodit pro budoucí vývoj strany závěry.
Kdo nese hlavní zodpovědnost, kdo stál a stojí v čele této politiky? Samozřejmě všechny vedoucí orgány strany.
Nejvyšší zodpovědnost za vývoj a nastalou situaci však
nese předseda KSČM.
Zdůrazňuji, že míra zodpovědnosti a vlivu je rozložena.
Je patrné, že VV a další orgány jednaly pod obratnou
manipulací Vojtěcha Filipa,
jíž bylo obtížné čelit.
Důkazů je mnoho. Mimo
jiné i jeho ubohá, téměř
žádná sebekritika zejména po několika prohraných
volbách. Není doba na další
otázky, nicméně se vtírá úvaha, proč vše probíhalo takto.
Ještě připomenu příklad
reakce V. Filipa napsané
v HaNo 5. 10. 2020: „Na teoretickou práci v praktické
politice nemáme čas“. A také sdělení, že „…neměli jsme
signály od našich sociologů.“
Řešení.
To vše není možné bez
konzultací, diskusí o nových
28. listopadu 2020 uplynulo 200 let od narození Bedřicha
záměrech a cestách, a hlavEngelse, jednoho ze zakladatelů marxismu, vůdce a učitele ně bez personálních změn.
Za první krok k řešení situmezinárodního proletariátu, vynikajícího myslitele
ace považuji odvolat z funka revolucionáře, přítele Karla Marxe.
ce předsedu KSČM Vojtěcha
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Návrhy řešení jsou jednoznačné
Přehodnotit současnou konkrétní orientaci a taktiku strany, včetně parlamentní politiky. Výrazně se orientovat na
práci s mládeží, její získání znamená polovinu úspěchu. Zviditelnit pozitiva strany, zásadně vystupovat proti zkreslování historie a cílů strany. Vůbec si nemyslím, že slovo restart
strany má v tomto smyslu pejorativní význam, naopak,
Časově považuji za rozhodující pro další působení strany
a celé společnosti výsledek sněmovních voleb 2021.

Komunistická strana má stále
předpoklady pozitivního vývoje
Má stále tisíce oddaných, rozumných příznivců, kteří
jsou schopni vysvětlovat, získávat pro myšlenky socialismu
další občany. Má dobrou organizační soustavu, má vazbu,
kontakty na mezinárodní partnery.
Má oporu v české populaci. Ta má tradičně vysoké sociální cítění. Miliony občanů touží více po sociální spravedlnosti než po tzv. svobodě a nabubřelých slovech o demokracii.
Nelze opomenout, že KSČM má k dispozici dosud nepřekonaný systém učení o světě, nedoceněnou sílu v nejdokonalejším filozofickém učení, totiž v dialektickém materialismu. Z něho a z celého marxistického učení plyne, tryská
možnost dokonalé orientace ve společnosti a ovlivňování
jejího vývoje.
Svůj názor souhrnně sděluji právě v této době, kdy jsou
poslední možnosti k nápravě. Podporuji všechny výzvy,
akce směřující k rychlému řešení současného kritického
stavu strany.
Lubomír VACEK
(Je 72 let členem KSČ, KSČM, dlouholetý předseda
Klubu společenských věd, sociolog,
profesionál na názory české populace.)
výročí svého zrodu a vydání prvního čísla !
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Pokračování z minulého čísla

USA od války v Koreji
do počátku 60. let
Nejen Japonsko, ale celá Asie, zejména
Čína a tím i Korea a Vietnam byly dlouhodobě významným objektem zájmu zahraniční politiky super imperialistických Spojených států amerických, což nabylo vrchu
po skončení druhé světové války.

Vítězná revoluce v Číně
Zvýšenou pozornost si vysloužil Korejský
poloostrov a zvláště Severní Korea poté, co
zvítězili v čínské občanské válce na pevnině, nad zkorumpovanými, buržoazně nacionalistickými a kontrarevolučními silami,
pod vedením Čankajška, čínští komunisté
a 1. října tak byla vyhlášena Čínská lidová
republika (ČLR). Tedy poté, co se na cestu
budování lidové a socialistické demokracie,
cestu socialismu vydal největší a nejlidnatější stát na světě, „musel“ v okupovaném
Japonsku působící, militantní generál Douglas MacArthur, napsat do amerického magazínu „Life“: „Pád Číny ohrožuje Spojené
státy.“ Lapidárně postihl, jak budou Spojené státy reagovat.
Uvedená událost dala do pohybu typickou americkou reakci, vyvěrající z jejich
strategické koncepce o světovládě vyplývající z historické úlohy „anglosaské nadrasy“.
Jak to zformulovali i „otcové“ zakladatelé Spojených států, jako např. Thomas Jefferson, který
rovněž vyzvedl do popředí výjimečnost a nadřazenost Anglosasů, když předpovídal, že „zaostalé kmeny z pohraničí upadnou do barbarství
a bídy, tisíce zahynou ve válce nebo následkem
chudoby a my budeme povinní zahnat je spolu s lesní zvěří do Skaliských hor.“ Zkrátka již
nechceme otroctví, otroky pošleme zpátky do
Afriky. Vypudíme i Latinoameričany, protože
patří do podřadnější rasy. My jsme nadřazená
rasa – Anglosasé. A my, lidé, zaujmeme celou
hemisféru, bude to na užitek všem. (Chomsky
N., Mocenské systémy. Rozhovory o globálnych
demokratických povstaniach a o nových výzvách
americkému impériu, Vydavatelstvo Spolku slovenských spisovateloch 2013, s. 8.)

Američané samozřejmě jako přímí spojenci s Čangajškovým režimem, jeho porážku neuznali, tak jako i vznik ČLR. Proto
i odmítli jako imperialistická velmoc – jak
jinak – „nárok ČLR na členství v OSN a křeslo v její Radě bezpečnosti a také o její nároky na suverenitu nad ostrovní Čínou a hlavně nad ostrovem Tchaj-wan, kam se uchýlila Čangajškova vláda …“ SSSR samozřejmě stál na straně ČLR, což ovšem pro něj
znamenalo závazek dbát o čínské zájmy, jak
jsou výše uvedeny. „Zájmové pole SSSR se
tak nicméně výrazně rozšířilo o problémy
Dálného východu, což rozmnožilo konfliktní třecí plochy s USA a Západem jako celkem.“ (Litera B., Od Stalina ke Gorbačovovi.
Mezinárodní postavení a politika komunistické supervelmoci 1945-1991, edice bod,
DOKOŘÁN 2019, s. 114)

Válka v Koreji
Vznik ČLR tedy výrazně oslabil pozice rozpínajících se Spojených států v Asii, kde
však naplno, svou bezohledností prosadily svou nadvládu v Japonsku, když Moskvu
vytlačily z jednání o mírové smlouvě a protlačily do ní mj. i svůj požadavek, o trvalé
vojenské přítomnosti v Japonsku, společně
se svými dalšími požadavky. Tak mezi USA
a Japonskem byla uzavřena bezpečnostní dohoda, jež vedla k tomu, že Japonsko
se „dostalo na americký vojensko-politický
a bezpečnostní orbit.“ (Tamtéž, s. 115).
Uvedené události (ovládnutí Japonska
Spojenými státy, vítězství revoluce v Číně
a vznik ČLR) měly podstatný vliv na vznik
války v Koreji. Oliver Stone a Peter Kuznick
tuto skutečnost mj. líčí takto: „Výbor náčelníků štábů a ministerstvo zahraničních věcí
otevřeně vyhlásily, že Korea leží mimo obranný perimetr USA ve východní Asii. Jenže vítězství komunistů v Číně a hrozbou, že
revoluční síly svrhnou Západem podporované režimy ve Vietnamu, Malajsku a na Filipínách, Truman cítil, že by se měl konečně někam postavit, a nově dohodnutým
komunistický měsíčník
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místem se stala právě Korea. „Necháme-li
padnout Koreu, Sovět bude pokračovat dále a dále a bude polykat jeden kus Asie, po
druhém. Jestli pustíme Asii, zhroutí se Blízký východ, a ani nechci vědět, co by se stalo v Evropě.“ Přestože rozmístil desetitisíce
vojáků, Truman tuto intervenci odmítal
nazvat „válkou“ a místo toho ji označil za
„policejní akci“.

Intervence USA
v Koreji krytá OSN
Jmenovitě to sice bylo úsilí Spojených
národů, ale USA poskytly polovinu pozemních jednotek a téměř všechny jednotky
námořní a vzdušné. Většina zbývajících
pozemních jednotek byla jihokorejská. Truman se také rozhodl obejít schválení Kongresem, čímž si připravil půdu pro budoucí
intervence. Krvavá, kolísavá tříletá válka
přišla Trumana draho.“ (Stone O., Kuznick
P., Utajené dějiny Spojených států, Temné
stránky Americké historie od anexe Havaje
po tažení v Iráku, Press Brno 2015, s. 150.)

pomoc – společně s NATO chystaly militarizovat Francii, Anglii, Itálii a Německo
a později umístit na německém území jaderné zbraně … USA prohlásily západní Evropu svou první obrannou linií a potenciální odpalovací rampou pro třetí světovou
válku.“ (Stone O., Kuznick P., Utajené dějiny
Spojených států …, s. 147)
Tak již 2. prosince 1946 USA a Velká Británie uzavřely dohodu o spojení amerického a britského okupačního pásma, kdy se
k této dohodě později také připojila Francie. Toto „splynutí“ pásem západních mocností vedlo k tomu, o co USA šlo. Jak jsem
v předchozí části připomněl, 23. května
1949 byl vyhlášen vznik Německé spolkové republiky, což nutně vedlo 7. října 1949
i ke vniku Německé demokratické republiky.
Ale vraťme se k válce v Koreji. Dnes je
otázka všeobecně prezentována tak, že
„komunistický sever“ jako „rudá hrozba“
(konkrétně i vůči nekonečně vzdáleným
Spojeným státům) napadl zcela nevinný, „mírumilovný jih“, navíc podporovaný

„NÁDHERNÁ AMERIKA“ (4)
(Jiná, zakrývaná a zalhávaná tvář USA)
Po porážce Japonska, které přes 30 let
okupovalo tuto zemi, byla Korea rozdělena vítěznými státy nad Japonskem (USA
a SSSR) v roce 1945 na dvě části - Severní a Jižní Koreu – a to na 38. rovnoběžce.
Severní Korea fungovala pod ochranou
a pomocí SSSR, Jižní Korea pod správou
USA. Následně došlo v roce 1948 ke vzniku
dvou protikladných systémů. Jižní Korejské
republiky (15. srpna 1948) pod vedením
diktátora I Sung-mana (šlo o totalitní, antikomunistický policejní stát), dosazeného
Spojenými státy a severní Korejské lidově
demokratické republiky (9. září 1948), pod
vedením člověka z lidu - Kim Ir-sena (Kim
Il-song), vlastence a revolucionáře, který se aktivně účastnil partyzánského boje
proti Japonským okupantům (v roce 1943
stanul v čele partyzánských oddílů, které se
rozrostly v lidovou revoluční armádu). Po
osvobození Koreje stanul v čele komunistického a dělnického hnutí, v roce 1947 byl
zvolen do Lidového výboru a v roce 1948
se stal předsedou rady ministrů KLDR a od
roku 1949 předsedou ÚV Severokorejské
strany práce. Na místě je třeba připomenout to, o čem se příliš neví a co se spíše
zamlčuje, v dnešních na Západě i u nás prezentovaných oficiálních, propagandistických lží. Připomeňme, že po „válce dosahovala státně řízená ekonomika KLDR vysokého růstu. Země byla, považována za
druhou nejindustrializovanější zemi v Asii
po Japonsku.“ A to trvalo až do 70. let. (Wikipedia, Hlavní článek: Korejská válka)
Věrolomnost Spojených států vůči bývalému spojenci Sovětskému svazu, se projevila již dříve mj. v tom, že společně s Velkou Británií zmařily usnesení o německé
otázce, přijatá na Krymu a v Postupimi. Zatímco Sovětský svaz bojoval za demilitarizaci a demokratizaci Německa, za vytvoření jednotného a mírumilovného Německého státu, západní mocnosti to odmítly,
aby mohly docílit jeho rozštěpení. Řekněme to narovinu: ze strategického hlediska
potřebovaly Spojené státy „svůj“ silný Německý stát jako nástroj na „zadržování komunismu“ a nastolení své dominance, světovlády Anglosasů nejen v Evropě.
Řečeno slovy O. Stonea a P. Kuznicka z jejich „Utajovaných dějin Spojených států“:
„… USA hrály o vítězství svého atomového monopolu, a tak odmítaly i sovětské
pokusy o smír, dokud nedosáhly jak určitých právních základů pro západní Německo, tak vytvoření Severoatlantické aliance
v dubnu 1949 … Nyní, když dosáhly všech
svých cílů, USA souhlasily s debatou o budoucnosti Německa. A v tu chvíli Sověti odvolali blokádu (západního Berlína – Z. K.).
Německo bylo nyní oficiálně rozdělené
a USA se – na oplátku za svou zahraniční

americkými protektory, „mírotvorci“ chránícími, za každou cenu, i za cenu použití
jaderných zbraní, vyhlazení milionů nevinných lidí, při rozpoutání třetí světové války,
„svobodný svět“. Svět kapitalismu, podnikání, obchodu, vlády velkých peněz, prý
„liberální“, tedy buržoazní „demokracie“
a „lidských práv“, za to přeci stojí!
Je třeba mít na vědomí, že v souladu
s americkou strategií, USA počítaly s možností, ne-li přímo s nutností zbavit se KLDR
a zvrátit vývoj v ČLR. Za dané situace obě
„strany, především však diktátorský jihokorejský režim I Sung-mana Rhea, se dopouštěly neustálých pohraničních provokací.
Po pokračujících vojenských konfliktech
na demarkační linii, zaútočily severokorejské jednotky 25. června 1950 na jižní Koreu
a během dvou měsíců postoupili hluboko
do jejího území.
Prezident Truman reagoval rychle. Už
27. června 1950 nařídil, aby byly nasazeny námořní a letecké síly, 30. června potom i pozemní jednotky. Malý, spíše symbolický kontingent OSN byl následně podřízen americkému vrchnímu veliteli generálu Douglas MacArthurovi. Truman však
zároveň odmítl, že by USA byly ve válečném stavu, vysvětloval, že jde o „policejní akci z pověření OSN“ (které se zúčastnilo na 424 000 ne policajtů, ale příslušníků
námořní pěchoty - Z. K). Dne 30. listopadu
pohrozil prezident Truman použitím atomové bomby, konec konců s tím měl jako jediný státník na světě praktické zkušenosti. Podle vlastního deníku tehdy prezident nejméně dvakrát zvažoval atomovou
válku proti sovětskému Rusku a rudé Číně. Poznamenal si, že je potřebné předat
desetidenní ultimátum a po jeho případném odmítnutí „vymazat všechny přístavy a města.“ „To znamená rozsáhlou válku. Znamená to, že Moskva, Petrohrad,
Mukden, Vladivostok, Šanghai, Por Arthur,
Dairen, Oděsa, Stalingrad a každé průmyslové středisko v Číně a v Sovětském svazu
by musely být zničeny.“ A k jednáním o příměří v Koreji si Truman 18. března 1952 zapsal do deníku: „Buď budete akceptovat
naše férové návrhy, anebo budete úplně
zničeni.“ (Deschner K., Utajovné dějiny USA
…, Eko konzult 2016, s. 221-222)
Nyní poněkud jiný pohled na začátek tohoto válečného konfliktu: zajímavou skutečností bylo, že „politický poradce“ ministra zahraničních věcí USA Marshalla (který se vzápětí stal ministrem války), John
Foster Dulles (který se zanedlouho - za
prezidentství generála D. D. Eisenhowera
v letech1952 až 1960 - stal ministrem zahraničních věcí USA) v Koreji zkoumal aktuální situaci. „Za týden poté pochodovali
Jihokorejci na sever a napadli území mla-
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dé Korejské lidově demokratické republiky.“ (Wille H. H., Šlapota K., Šlapota B. a kolektív: Krvavé impérium, Utajované dějiny
20. storočia, Eko konzult 2020, s. 161)
Když se intervenční vojsko USA (zajištěné
rozhodnutím Rady bezpečnosti OSN) v polovině září vylodilo u Inčchonu poblíž Soulu, začal rychlý ústup severokorejské armády, která byla zatlačována k hranicím ČLR.
Situaci zachránila pomoc čínských dobrovolníků, neboť Mao Ce-tung nemohl připustit případnou porážku severokorejské
armády, ani to, že by armáda imperialistické supervelmoci obsadila KLDR. Tak se vyvíjelo tažení amerických agresorů na sever,
kdy americké jednotky se rychle blížily k řece Jalu, k hranici s Čínou.
Vrchní velitel „generál Mac Arthur ignoroval čínské varování a také rozkazy
z Washingtonu, aby u hranic s Čínou nenasazoval americké jednotky a dvěma sbíhajícími se útoky chtěl obklíčit a zlikvidovat
severokorejskou armádu. Číňané zasáhli.
Protiútokem postoupili zpět až do Soulu
a Američané již zvažovali eventualitu atomového útoku proti Číně a Sovětskému
svazu.“ (Litera B., Od Stalina ke Gorbačovovi … 1945-1991, edice bod, DOKOŘÁN
2019, s. 116). Naštěstí nejen pro lid KLDR
a ČLR, byli zatlačeni zpět, a bylo možné obnovit původní hranici na 38. rovnoběžce.
V jistém smyslu se dá souhlasit s prezentovaným názorem, že „Korejská válka měla na vývoj mezinárodních vztahů zcela mimořádné důsledky. Spolu s vítězstvím čínských komunistů a vyhlášením ČLR globalizoval studenou válku, jejíž těžiště se nyní
přesunulo do Asie. Na Dálném východě se
pevně angažovaly Spojené státy, které si
vybudovaly pevnou síť základen v trojúhelníku Japonsko, Jižní Korea a Tchaj-wan.
Tím blokovaly nároky ČLR na suverenitu nad ostrovem Tchaj-wanem…“ (Tamtéž
s. 116.) A i to je to, oč zde především šlo.
Proto zde dodejme, že Spojené státy svými
vojenskými jednotkami vpadly i na Tchajwan, aby zde rovněž mohly mít své vojenské základny.

Oběti korejské války a zisky
amerických zbrojařů, posílení
ekonomiky USA
Důsledky této tříleté války, která skončila
podpisem Smlouvy o příměří 27. července
1953, byly použitým způsobům jejího vedení ze strany USA děsivé, katastrofální.
Bez jakéhokoli vítězství v dohledu, měsíc
po měsíci intervenční vojenské jednotky
USA bezohledně „drtily sever i jih masivním, neúprosným konvenčním bombardováním ze vzduchu, které připomínalo tažení proti Japonsku o pět let dříve. Jejich
oblíbenou zbraní byl napalm. Takřka každé velké město v Severní Koreji (po humanitárním bombardování ze strany vskutku
„demokratického“ agresora – Z. K.) shořelo
na prach a v Jižní Koreji toho zůstalo ušetřeno jen o málo více … Stalin v létě 1951
donutil Severokorejce k vyjednávání, které
se však táhlo ještě další roky … po Stalinově smrti Eisenhower vyhrožoval, že válku
rozšíří.
Přitom „Stalin měl o něm velmi vysoké mínění: „Generál Eisenhower je velký muž, a to
nejen pro své vojenské úspěchy, ale pro svou
lidskou, přátelskou, laskavou a přímou povahu.“
(Stone O., Kuznick P., Utajené dějiny spojených
států…, s. 154.) David Dwight Eisenhower byl
zvolen prezidentem USA 4. listopadu 1952 a následně opět zvolen pro období let 1956 až 1960.

Navrhnul svým velitelům, že oblast Keseng v Severní Koreji by byla ideálním místem pro předvedení amerických nových
taktických atomových bomb.
Výbor náčelníků štábů a Národní bezpečnostní rada schválily atomové útoky
na Čínu. Eisenhower a Dulles (John Foster
- ministr zahraničí USA – Z. K.), si dali záležet, aby se komunističtí vůdci, o těchto
hrozbách dozvěděli. USA začaly také bombardovat přehrady poblíž severokorejského Pchjong-jangu, čímž způsobily obrovité
záplavy a zlikvidovaly úrodu rýže. Podobné nacistické akce v Holandsku roku 1944
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odsoudil norimberský tribunál jako válečný
zločin. Když počty obětí vyletěly do nebes,
bylo v červenci 1953 konečně podepsáno
příměří …“ (Stone O., Kuznick P., Utajené
dějiny spojených států …, s. 158 – 159.)
Pokud jde o ono bombardování, při
němž Spojené státy v „boji za demokracii
a lidská práva“ na Korejském poloostrově,
zde vyzkoušely nově vyvinutou zázračná
zbraň USA, produkt „spolupráce „vůdců“
trustu Rockefellera a Du Ponta: napalmovou bombu. Ve vojenských novinách … byla vychvalovaná: „Má v sobě víc žáru než
samotné peklo, je nejlepším přítelem vojáků USA v Koreji! Vojáci na ni přísahají!
Rudým přináší smrt!“ Rudí to byly korejské matky a děti – a vojáci USA umírali též.
Téměř 400 000 mužů.
Američtí agresoři to zkusili s bakteriologickou válkou, otevřeně hrozili svržením atomových bomb… Jen na Pchjong-jang svrhli piloti amerických bombardérů
435 000 těžkých bomb, což byl větší počet,
než mělo hlavní město Korejské lidově demokratické republiky obyvatel.“ (Wille H.
H., Šlapota K., Šlapota B. a kolektív, Krvavé
impérium, Utajované dějiny … 2020, s. 161.)
Celkově korejská válka, při bezohledné agresi Spojených států, přinesla obrovský počet obětí. Existují odlišné údaje, nicméně postihují podstatu věci:

Jestliže tato válka přinesla takové oběti,
přinesla na straně druhé především obrovské zisky vojenskoprůmyslovému komplexu USA a posílila americké hospodářství.
Právě „díky velkým zbrojním zakázkám též
významně posílilo domácí hospodářství.
Vojenský rozpočet se vyšplhal z 13 miliard
dolarů v roce 1950 na 43,9 miliardy v roce
1952. Čím víc materiálu se spotřebovalo,
tím vyšší byly náklady – víc než 22 miliard
dolarů – a tím byly tučnější konta. Samozřejmě ne všech. Počet nezaměstnaných,
který v průběhu 2. světové války klesl téměř na nulu, v době vlády Trumana se zvýšil na 4 milióny.“ Takže vedle realizujícího
se Marshallova plánu, podobně i „korejská
válka zabezpečila Spojeným státům nebývalou (… nezvyklou) konjunkturu.“ (Deschner K., Utajovné dějiny USA … s. 223.)
Závěrem je třeba připomenout, že USA
nadále podporovaly a chránily diktátora
I Sung-mana a demonstrovaly tak i to, že
jim šlo o to udržet antikomunistický, policejní stát garantující jim možné bezprostřední nástupiště v případné válce proti
ČLR a SSSR. Proto: „Každý pokus opozice
nahradit vládu teroru parlamentním systémem byl brutálně udušený, zemi zaplavovaly armády fízlů a ve věznicích zmizely
bez soudu tisíce a tisíce lidí. Režim terorizoval studenty a dělníky, používal proti
nim plyn a americké jednotky stály v plné
parádě, připravené obhajovat i ty nejodpornější akce této jihokorejské despocie.“
(Tamtéž, s. 223) V roce 2000 vyšlo najevo
hromadné vraždění desítek tisíc politických vězňů armádou a policií Soulského
režimu, kterého se dopustil během korejské války. Toto bylo děláno na příkaz USA,
které se obávaly, že vězňové, kteří byli zadrženi za své politické přesvědčení, mohou
být zachráněni armádou KLDR. Američané
aktivně používali chemické a biologické
zbraně vyrobené pro ně nacistickými zločinci a testovanými na vězních.
„ dialog “

Vystřídání prezidenta USA Trumana Eisenhowerem (4. listopadu 1952), nevedlo
k žádnému, alespoň malému, pozitivnímu
obratu v ubrání na intenzitě při realizaci jejich politiky z pozice síly, vyplývající z agresivní koncepce „studené války, ale naopak.
S jeho souhlasem ministr zahraničních věcí J. F. Dulles, označoval zahraniční politiku
USA za politiku „na pokraji války“, „masové odvety“ a známého „zatlačování komunismu“. Tak také jeho politika vypadala. Do
éry Eisenhowerova prezidentování, Stalinovo velmi pozitivní hodnocení jeho osobnosti, již vlastně nesedělo. „Přestože se jaderných zbraní dříve hrozil, Eisenhower nyní řekl britskému velvyslanci: „Dám přednost atomizaci před komunizací.“ A jal se
přesvědčovat obezřetnou veřejnost, že rozdílu mezi konvenčními a jadernými zbraněmi vlastně není.“ Navíc prosadil závazek
„nečekané atomové odvety“ bez souhlasu
Kongresu … V roce 1954 Eisenhower nařídil rozmístit 42 % atomových a 36 % vodíkových bomb do zámoří, blíže k Sovětskému svazu.“ (Stone O., Kuznick P., Utajené
dějiny spojených států …, s. 163 – 164.)

Ve stručnosti jen k některým
intervencím a agresím USA
do poloviny 60. let

1. „Válku nepřežilo 2,5 milionů Korejců,
900 000 čínských „dobrovolníků“ a 33 000
Američanů. (Wikipedia, Korea, část: Druhá
polovina 20. století.)
2. „Ve válce padlo na 4 miliony Korejců
a přes 50 000 Američanů; přesný počet čínských obětí není přitom znám. Válka nebyla
uzavřena a jednání o příměří trvalo přes dva
roky až do roku 1953 … avšak mírová smlouva nebyla do té doby podepsána.“ (Litera, B.:
Od Stalina ke Gorbačovovi …, 1945-1991 …
2019, s. 116)
3. Největší ztráty utrpěli hlavní účastníci.
USA měli víc jako 33 000 mrtvých, 100 000
zraněných, na jihokorejské straně bylo dále
70 000 padlých vojáků a 500 000 civilistů.
Severokorejci a Číňané měli 2 milióny mrtvých, z toho bylo 400 tisíc těch, kteří zemřeli
v důsledku chorob vyvolaných válkou. (Deschner K., Utajovné dějiny USA …, Eko konzult 2016, s. 223.)

komunistický měsíčník

Další vměšování, intervence
a agrese USA ve světě
od 50. až do počátku 60. let

- 1953 - 1964 - Britská Guyana. Během
11 let se USA a Velká Británie třikrát snažily zabránit příchodu k moci demokraticky zvoleného vůdce Dzhegena, který
prováděl neutrální a nezávislou politiku.
Ta by podle Spojených států mohla vést k
budování společnosti alternativní ke kapitalismu. Proto Spojené státy pomocí různých nástrojů, od stávek až po terorismus,
zařídily v roce 1964 jeho odchod z politické scény, výsledkem bylo, že Guyana, jedna z nejlepších zemí v regionu se začátkem
roku 1980 stala jednou z nejchudších.
- 1953 - Írán. Nezákonné svržení Mosaddekovy vlády. Poté co iránský parlament
15. března 1951 při aktivní roli populárního politika, následně premiéra (zvoleného
28. dubna 1951) Muhamada Mosaddeka,
se rozhodl, na základě strategie své vlády
„Irán Iráncům“, znárodnit, zestátnit ropný
průmysl Íránu, který ovládala anglo-iránská naftařská společnost AIOC, britské námořnictvo zahájilo, bez mandátu OSN nezákonnou blokádu iránských přístavů. Rovněž pokusy Spojeného Království „ovlivnit“
Mosaddeka s pomocí hlavy státu Muhammada Rezá Šáha Pahlavího selhaly. Mosaddek provedl referendum, v němž získal
99,9 % hlasů a dostal mimořádnou pravomoc, převzal velení ozbrojených sil, a nakonec sesadil šáha a poslal ho do vyhnanství.
Ve Washingtonu a v Londýně se rozhodli,
že Mosaddek připravuje „sovětizaci“ Íránu, takže CIA a britská zpravodajská služba MI 6 provedla operaci na svržení Mosaddeka.
Do Washingtonu se J. Foster Dulles vrátil
24. května 1954. „O čtyři dny později obdržel
Eisenhower další dopis od Mosaddeka. Iránský
premiér neměl ponětí, že Eisenhower nařídil jeho svržení, a byl naopak stále přesvědčen
o tom, čemu věřili téměř všichni Iránci: že Spojené státy jsou přítelem demokracie a odpůrcem koloniálního vykořisťování. Iránská ekonomika tou dobou čelila britským sankcím a potácela se v problémech. Mosaddek, který netušil,
jak zásadně se změnilo klima ve Washingtonu, se
Eisenhowera obracel s žádostí o pomoc…
25. června proběhla u Fostera v kanceláři schůzka, na které měl plán („operace Ajax“ na svržení Mosaddeka) s konečnou platností dostat zelenou.“ (Kinzer S., Bratři. John Foster Dulles,
Allen Dules a jejich tajná světová válka, Rybka
Publishers 2016, s. 179)

Před jejím zahájením Iránci zaplacení
CIA, unesli teheránského policejního šéfa, generála Mahmůda Afšartuse, patřícího k věrným stoupencům Moseddeka. Poté byl vězněn a jedním z únosců zastřelen.
V Íránu byly vyprovokovány nepokoje, kde

se střetli monarchisté podporovaní USA
a Británií a příznivci Mosaddeka, kdy z toho byl obviněn Mosaddek. 19. srpna 1954
se před Mosaddekovým domem srotily bojůvky rváčů, placených CIA, jemu se sice
podařilo uniknout přes střechu, následného dne se však vzdal.
Tak proběhl státní převrat organizovaný
CIA, MI 6 a armádou. Šáh se vrátil do Teheránu a na oficiální schůzce s hlavou CIA
na Blízkém východě řekl: „Získal jsem tento
trůn díky Alláhovi, národu, armádě a tobě.“
Legálně a zcela legitimně, se zdrcující většinou hlasů, zvolený premiér Mosaddek, byl
zatčen, souzen íránským soudem a odsouzen k dlouholetému trestu odnětí svobody a zbytek svého života strávil v domácím
vězení. Šáh zrušil rozhodnutí o znárodnění
ropného průmyslu Íránu. Tak vzniklo v roce 1954 nové ropné konsorcium, kdy ropný průmysl byl ovládnutý i Spojené státy.
V něm měli Britové již jen 40 %, a USA za
pomoc v prosazení „lidských práv“ v Iránu, se „obdarovaly“ 40 %! Zbytek připadl
jiným ropným koncernům. Takže prosazení „pseudodemokracie“ a „lidských práv“
po Americku - při použití lsti, teroristických metod, zorganizování a uskutečnění státního převratu v cizí zemi - zvítězilo.
Ne však tak, jako „pravda“ a „láska“ nad lží
a nenávistí … (Ganser D., Nezákonné války,
Jak země NATO sabotují OSN. Kronika doby
od Kuby po Sýrii, GRADA PUBLISHING2017,
s. 50-57.)
- 1954 - Guatemala. Guatemalský Jacobo Arbenz se stal guatemalským prezidentem v lednu 1951, poté co s velkou většinou hlasů zvítězil v demokratických volbách (zemi vedl do roku 1954). Stejně jako
Fidel Castro, který se v roce 1959 ujal moci
na Kubě. Nebyl to žádný komunista ani socialista, ale pochopil, že dolní vrstvy společnosti nevlastní nic, že je to armáda chudých, vykořisťovaných, pracující za hladové
mzdy. Zatímco horní vrstvy vlastní rozsáhlé pozemky a velké firmy. Guatemala byla
agrární zemí, kdy 2 % vlastníků půdy měla
ve svém držení 70 % zemědělsky využitelné půdy. Proto chtěl uskutečnit pozemkovou reformu, v jejímž rámci měla být půda
nad 270 hektarů, za finanční náhradu vyvlastněna. Obrovské plochy, z doposud neobdělávané zemědělské půdy, rozdělil mezi
zhruba 100 000 bezzemků. Zároveň se pokusil dostat obchod se zemědělskými produkty (hlavní vývozní artikl země) pod kontrolu státu.
Tak se stal úhlavním nepřítelem velkostatkářů a mocné americké společnosti
„United Fruit Company“, na kterou připadalo 90 % vývozu Guatemaly a tím Spojených států, jako impéria uplatňujícího razantní politiku neokolonialismu. Tím, že
ovlivnil zájmy americké společnosti, které nabídl jako odškodnění 525 000 dolarů
(byla to přesně stejná suma peněz, kterou
firma udávala jako hodnotu dotčených pozemků pro účely zdanění), prezident Árbenze tvrdě narazil. Shodou okolností významnými akcionáři „United Fruit“, kteří
patřili k „americké elitě“ byli bratři Dullesové: Allan šéf CIA a John Foster - ministr zahraničí USA. Spolu s prezidentem Dwightem Eisenhowerem rozhodli, že prezident
Árbenz musí být odstraněn, svržen.
Byl zcela lživě obviněn, že je tajným,
nebezpečným členem komunistické strany a chce vybudovat komunismus v Guatemale, že je „loutkou Moskvy“. Což byla
nehorázná lež, která bývá často vrcholným
politikům USA bytostně vlastní (viz zdůvodnění agrese do Iráku, že Husajn ohrožuje svět jadernými i chemickými zbraněmi!).
CIA najala několik stovek guatemalských
vojáků, kteří vtrhli do Guatemaly ze sousedního Hondurasu. Velení armády, podplacené CIA, odmítlo Árbenze poslouchat,
a ten uprchl do Mexika, kde zemřel o 20 let
později. K moci v Guatemale se dostal velitel ozbrojených sil, placený CIA a také ji
dosazený do čela pučistů - Carlos Castillo
Armas. Za podpory USA byl 1. září prohlášen novým prezidentem. Zastavil probíhající pozemkovou reformu, již provedená vyvlastnění byla prohlášena za neplatná. Poté tam Amerika rozmístila své bombardéry.
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(Tamtéž s. 58-64) Jak je to podobné nastolení fašistické diktatury v Chile, když byl
z iniciativy prezidenta USA Nixona a za intenzivní podpory CIA (finanční, materiální,
lidské, organizační, včetně vražd jakou byla
i vražda nejmocnějšího chilského generála,
který přísahal, že bude chránit demokracii)
11. září 1973 svržen prezident Salvador
Allende a moci se chopil generál Pinochet.
„Když v roce 1970 vyhrál volby socialista
Salvador Allende a slíbil, že znárodní americké
firmy jako ITaT, které v podstatě řídily chilskou
ekonomiku, Nixon řekl svému šéfovi CIA: „Ať
se jejich hospodářství rozeřve zoufalstvím.“
Veškeré mezinárodní instituce včetně Světové banky – s Robertem McNavarou u kormidla – se nyní spikly a svrhly tamější režim. CIA
financovala opoziční strany, šířila propagandu
a dezinformace, nabízela úplatky, organizovala
demonstrace a násilné útoky proti vládě.“ (Stone
O., Kuznick P., Utajené dějiny spojených států
…, s. 227.)

Roku 1999 americký prezident Bill Clinton přiznal zapojení zpravodajských služeb USA v porušování zákona v nedávno
ukončeném vnitřním ozbrojeném konfliktu v Guatemale. Šéf Bílého domu to řekl v guatemalském hlavním městě, kde
byl v průběhu jeho cesty po střední Americe. Podpora zpravodajskými službami
USA guatemalské armády podílející se na
„brutální a trvalé represi byla chybou ze
strany Spojených států, která by se neměla opakovat,“ řekl Clinton. Clinton učinil takové prohlášení v reakci na opakované výzvy guatemalských obránců lidských práv
s cílem otevřít přístup do tajných archivů
amerických tajných služeb, který by se definoval rolí Washingtonu a guatemalské
armády ve „špinavé válce“, která byla doprovázena vnitřním ozbrojeným konfliktem
v Guatemale. V nedávno zveřejněné zprávě
z guatemalské „Komise Pravdy“ se uvádí,
že USA opakovaně zasahovaly do vnitřních
záležitostí Guatemaly během konfliktu.
Takže CIA „přímo či nepřímo podporovala některé nezákonné operace“ vlády proti
povstaleckým silám. Až do poloviny 80. let,
„americká vláda vyvíjela tlak na guatemalské orgány, aby zachránily nespravedlivou
sociální a ekonomickou strukturu v zemi.
Podle „Komise pravdy“, v průběhu 36leté
občanské války v Guatemale, která skončila v roce 1996 podepsáním mírové dohody mezi vládou a povstalci, bylo zabito
nebo se pohřešuje více než 200 tisíc lidí.
V průběhu ozbrojeného konfliktu existovala celá řada závažných porušení zákona,
z nichž za většinu je zodpovědná armáda
a zpravodajské služby. (http://www.usinfo.ru/1954gvatemala.htm)
- 1956 – Byla zahájena americká vojenská
pomoc tibetským povstalcům proti Číně.
Tibetští bojovníci se cvičili na zámořských
základnách CIA. Z USA jim byly dodávány
zbraně a další vybavení.
- 1957 až 1965 – Indonésie. Stejně jako
Násir i Sukarno byl jedním z vůdců „třetího
světa“, který vedl boje proti holandskému
kolonialismu. 15. srpna 1945 Japonsko kapitulovalo a o dva dny později vyhlásili ing.
Sukarno a dr. Hatta nezávislost Indonéské
republiky, jejímž prvním prezidentem byl
zvolen Sukarno. Indonésii ale čekaly další
čtyři roky lítých bojů s holandskými kolonizátory, kteří se svého výnosného panství
v Asii nehodlali vzdát. Přesto Sukarno prosadil znárodnění holandského majetku.
V dané éře studené války, prosazoval a udržoval politiku neutrality. Přitom se nevyhýbal cest po socialistických zemích, několikrát navštívil SSSR a Čínu, odmítl zakázat
komunistickou stranu a rychle rozšiřoval
svůj vliv mezi voliči.
To vše samozřejmě, podle Spojených států, sloužilo jako „špatný příklad“ pro ostatní rozvojové země. Aby se zabránilo „šíření
špatných myšlenek v zemích třetího světa“,
začala to intenzivně řešit CIA, jejímž hlavním cílem se stal Sukarno. Byly vypracovány plány na jeho sesazení, k nimž patřil i pokus o „vojenský převrat v roce 1957,
při němž vybrané cíle bombardovali piloti
CIA. Eisenhower účast USA popřel. Jeho
klam byl však odhalen díky americkému
pilotovi Alu Popeovi, který byl sestřelen
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a následně napochodoval na tiskovou konferenci. Sukarno, rozzuřen jednáním USA,
se posunul blíže k Sovětskému svazu. Spojeným státům trvalo dalších osm let, než
se jim podařilo změnit mocenskou strukturu v Indonésii během jednoho z nejkrvavějších masakrů celého dvacátého století.“ (Stone O., Kuznick P., Utajené dějiny
spojených států…, s. 173.) Indonéský masakr je buržoazní propagandou (i na Wikipedii) označován za čistku, ke které došlo v
letech 1965–1966 v Indonésii a při níž bylo podle odhadů zabito 500 000 až 1 milion lidí, kteří byli považováni za komunisty, nebo kteří byli jako takoví označeni …
Přitom ani 50 let od těchto událostí nebyly tyto „čistky“ (masové vraždy) v Indonésii
odsouzeny a viníci potrestáni, ti se naopak
často těší společenské vážnosti, případně z nich mají potenciální oponenti stále
strach. (Wikipedie.)
Takže docílit „změny mocenské struktury“ v cizí, suverénní zemi, která nechce
„tancovat jak pískám“, tak ji stačí zahrnout
ke státům, na něž se váže má, imperialistická strategie „zadržování“ a „zatlačování“ komunismu. Pak je možné vše. Vše
je opodstatněné (účel světí prostředky“)
a omluvitelné, neboť se svede na komunisty. V daném případě na Komunistickou
strana Indonésie, která přeci musela být
hlavní silou indonéského „Hnutí 30. září“
1965. O co však konkrétně šlo.
Při realizaci Sukarnova konceptu „řízené
demokracie“, což představovalo soustředění veškeré státní moci v rukách prezidenta, aby mohl zesílit národně osvobozenecký boj s reakcí (zahraniční – holandští
pozemkoví vlastníci, statkáři, stoupenci zachování koloniální nadvlády) a mohly tak
být realizovány plánované reformy, směřující ke zlepšení postavení pracujících, likvidaci feudálního útlaku, přidělení půdy
zemědělským dělníkům a rolníkům, k rozhodnému boji proti korupci a moci byrokratického kapitálu, proti zneužívání moci
atd. Což bylo spojeno s realizací ideje NASAKOM (jednoty tří základních sil: nacionalistů – patriotů, muslimů a komunistů).
Tato idea se však neuskutečnila, protože
nebylo dosaženo úplné jednoty, neboť armádní velení, třebaže verbálně podporovalo Sukarna, jej nakonec neposlouchalo a

bez toho nebyl režim „řízené demokracie“
pevný. Zvláště v situaci, kdy vláda začala
navazovat kontakty s Nizozemím, Japonskem a NSR a podepsala s nimi ekonomické
dohody, které v budoucnosti mohly posílit
pozice neokolonialismu. Vývoj „řízené demokracie“ se začal posouvat směrem napravo.
Reakční, protidemokratické a protivlastenecké síly, které získaly významné pozice v armádě a těšily se podpory velkoburžoazie, statkářů a špičky muslimské církve, se spojily nejen k boji proti Komunistické straně Indonésie, která Sukarna rovněž
podporovala.
Střetlo se tak na jedné straně úsilí armádních kruhů zaujmout vedoucí postavení v politickém životě a na druhé straně
odpor nejednotných, ale ještě stále silných
demokratických, národně osvobozeneckých sil. Tak události 30. září 1965 („Hnutí 30. září“) začaly v Djakartě vystoupením jednotky ozbrojených sil, především
pozemních vojsk, v čele s levicovými důstojníky, kteří se snažili předejít připravovanému spiknutí Rady generálů a chránit Sukarnovu vládu. Tato akce však byla
poražena skutečnou spikleneckou reakcí,
jež ji označila za „spiknutí“ proti zákonné
vládě a zasadila tvrdý úder všem demokratickým silám, především komunistické
straně. Účast některých členů vedení této
strany se stala záminkou pro antikomunistickou, antidemokratickou hysterii a bezohledné, krvavé zúčtování se všemi demokratickými a vlasteneckými silami. (Mezinárodní komunistické, dělnické a národně
osvobozenecké hnutí, Svoboda Praha 1976,
s. 473-474.)
- 1958 - Libanon. Intervence USA s 5 000
vojáky námořní pěchoty a 10 000 výsadkáři
a okupace země, aby zde byl nastolen „pořádek“ made in USA.; konfrontace s Panamou a Americká vojenská pomoc rebelům
na ostrově Quemoy v boji s Čínou.
- 1959 - Amerika napadla Laos, kdy tak
začaly první střety amerických vojáků ve
Vietnamu. V tomtéž roce Američtí vojáci
potlačili lidové povstání proti proamerické
vládě na Haiti.
- 1960 - Ekvádor. Poté, co Jose Maria Velasco byl zvolen prezidentem Ekvádoru
a odmítl se podrobit americkým požadav-

Jaké srdce přestalo bít!
Srdce Richarda Ivanoviče Kosolapova přestalo bít - srdce
komunisty, vědce, sovětského občana. Obrovský, otevřený, neúnavně zářící ve jménu pravdy a spravedlnosti, kvůli
pracujícím lidem.
Bojoval proti falešnému kázání buržoazních svobod
a „lidských práv pro lidi“ na úkor milionů, které tito lidé
oklamali a okradli. „Nemohl
jsem vystát lhostejný formalismus pseudo obránců pracujících - komunisty podle postavení a platu...“ říkal.
Nucený - být kreativním marxistou, ne dogmatikem - dívat
se na kořen, nebát se limitů
a překonávat stereotypy. Skutečnost, že člověk s takovými
znalostmi, inteligencí, slušností a upřímností zasvětil svůj život službě myšlence spravedlnosti a osvobození práce, sama
o sobě hovoří ve prospěch této
myšlenky a ctí ji. A poznání, že komunisté jsou lidmi skladiště Richarda Ivanoviče Kosolapova, pro mnohé ovlivnilo, mimo jiné, volbu světonázoru a životní cesty.
První knihou, kterou četl čtyřletý syn kozáka Red Don,
byly básně Alexandra Puškina. Jedním z nejjasnějších dětských dojmů je předválečná Moskva a Stalingrad. Mezi nezapomenutelné lekce - stejně jako pro miliony sovětských
dětí a dospívajících - patří obtížné válečné roky a měsíce
fašistické okupace prožité poblíž Elisty.
Po absolvování školy vstoupil Richard do filozofického
oddělení Moskevské státní univerzity. A již ve svých studentských letech podniká první kroky v teoretické oblasti. Poté tuto práci neopustil ani jako učitel, zaměstnanec
ústředního výboru, zástupce šéfredaktora Pravdy. Deset
let byl v čele časopisu „Kommunist“.
Richard Ivanovič, si byl vědom sterility myšlení ve sloganech, které si vylámaly zuby. Hledal a snažil se probudit
mysl a inspirovat srdce moderního zvuku leninismu. Jako
komunistický list
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kům na přerušení všech vztahů s Kubou,
Američané uskutečnili proti nim, několik
vojenských operací. Nakonec v Ekvádoru zorganizovali převrat, kdy se moci ujal
agent CIA Carlos Aroseman. USA si posléze
uvědomily, že nový prezident není dostatečně konformní, proto se snažily provést
další převrat. V zemi začaly nepokoje, které byly potlačeny pod americkým vedením.
K moci se dostala vojenská junta, která
v zemi nastolila teror, volby byly zrušeny,
začalo pronásledování politických odpůrců
a samozřejmě, především komunistů.
V témže roce (1960) - Americké síly vtrhly do Guatemaly, aby zde zabránily svržení
jejich loutkové vlády. Též zorganizovaly vojenský převrat v Salvadoru.
- 1960 - 1965 – Kongo - Po parlamentních
a prezidentských volbách v červnu 1960,
docílila tato země (pod názvem Republika
Kongo), po letitém národně osvobozeneckém boji jistého stupně nezávislosti. Jejím
prvním premiérem se stal Patrice Lumumba, který v roce 1958 založil stranu Konžské národní hnutí (MNC). Na začátku roku
1959 se tato strana po boku ABAKO zúčastnila povstání proti belgickým kolonizátorům. Po porážce povstání byl Lumumba
zatčen a odsouzen. Pod tlakem konžských
delegátů, byl propuštěn, aby se mohl zúčastnit „jednání u kulatého stolu s belgickou vládou“ v Bruselu. Na této konferenci
přistoupila belgická vláda na vyhlášení samostatnosti Konga, které se mělo uskutečnit 30. června 1960. (Kdo je kdo ve 20. století, Praha, Svoboda 1967, s. 264.)
Z důvodů Lumumbových protikoloniálních postojů a jeho snahy osamostatnit zemi politicky i hospodářsky, z koloniální poroby, byl vnímán jako hrdina nejen ve své
zemi, ale v celé černošské Africe. Belgie
(která stále stála o těžbu diamantů a mědi) si ale ponechala kontrolu nad nerostným bohatstvím v provincii Katanga, kde
byli silně finančně zainteresováni i významní úředníci Eisenhowerovy vlády. Na slavnostním ceremoniálu u příležitosti Dne nezávislosti, Lumumba vyzval lid k ekonomickému a politickému osvobození. A to
bylo nejen pro belgické kolonizátory, ale
i pro mocné americké „přátele“ Konga, Lumumbův konec. Protože „zoufale potřeboval pomoc, odjel do Washingtonu, ale Ei-

vědec viděl nevyčerpatelnost a důležitost potenciálu marxismu. Jako komunista si byl vědom své povinnosti přenášet tyto znalosti masám. Proto převzal štafetu od svých
velkých předchůdců.
Když si v letech takzvané perestrojky uvědomil blížící se kapitulaci a zradu stranické byrokracie, vrhl veškeré
své úsilí do mobilizace skutečných komunistických sil, aby
odrazil buržoazní kontrarevoluci. Mluvil s dělníky, inspiroval a organizoval členy strany,
shromažďoval kolem sebe kolegy vědce a sovětskou mládež.
Neohnul se, ani neustoupil.
A osud ho nešetřil, vzal mu
brzy manželku a potom syna... Srdce selhalo, ale lékaři
a příroda si poradili. Richard
Ivanovič Kosolapov byl každý
den a hodinu vždy zaměřen
na práci - na další a další a ještě jeden krok, který by měl ve
správný čas poskytnout dělnické třídě solidní ideologické
základy. V tom byl nenahraditelný, obzvlášť když je každá
minuta vzácná a nejsou k dispozici žádné rezervy.
Dočasný ústup socialismu ho nezlomil. Jako vědec a stratég pochopil, že hlavní sociální bitvy jsou ještě před námi.
Ale dnes je důležité zachovat myšlenku, nesnižovat dosaženou úroveň, nenechat nepřítele pomlouvat a zničit naše
konání.
Richard Ivanovič přenesl své srdce a revoluční pochodeň
životem hodným průkopníků skvělých myšlenek. Sloužil
pracujícímu lidu - velkoryse rozdmychával jiskry poznání,
infikoval ostatní přesvědčením na kterém nešetřil.
Pracoval do posledních chvil svého života. Odcházel
s přesvědčením, že pomyslnou pochodeň převzal jako
štafetu a posunul kupředu, kde bude určitě pozvednuta
a bude mít následovníky.
Dělnická univerzita, Moskva
(Nakladatelství Orego připravuje Sborník jeho posledních
prací a vystoupení na pomoc funkcionářům strany u nás.)
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senhower se s ním odmítl setkat. Ředitel
CIA Allen Dulles řekl Ikeovi, že Lumumba
je něco jako africký Fidel Castro a přesvědčil prezidenta, aby schválil plán na jeho
odstranění. Atentát se nezdařil, ale Kongo
upadlo do anarchie občanské války (ano,
právě i „díky“ prezidentu Eisenhowerovi
a CIA! – Z. K.), Lumumbu popravili v lednu
1961 vojenští povstalci v přítomnosti belgických důstojníků. Byl mučen a zavražděn.“ (Stone O., Kuznick P., Utajené dějiny
spojených států …, s. 175-176.)
Spojené státy, které chtěly zničit jakékoli komunistické, národně osvobozenecké
a vskutku demokratické hnutí v zemi, finančně podporovaly armádu vedenou Mobutem, přímo spojeným s CIA, pučem, který
se v roce 1965 stal hlavou státu a bezohledně vládl zemi (korupce a chudoba dosáhla
obrovských rozměrů) po více než 30 let.
Joseph D. Mobutu - sedm let působil v belgické koloniální armádě. V roce 1958 u příležitosti Světové výstavy v Bruselu navázal styky
s vlivnými belgickými podnikatelskými kruhy.
Po návratu do Konga se přimkl k Lumumbovu
křídlu v Národním hnutí Konga. Po vyhlášení
samostatnosti získal funkci tajemníka ministerského předsedy a státního ministra. Následně se
stal náčelníkem generálního štábu a 14. září 1960
provedl vojenský puč.

- 1961 - 1964 - Brazílie. Po příchodu prezidenta J. Goularta k moci byla země na
cestě k nezávislé zahraniční politice, obnovila vztahy se socialistickými zeměmi,
vystoupila proti blokádě Kuby, omezila
příjmy z vývozu TNC, znárodnila dceřiné
společnosti ITT a pokračovala v provádění
ekonomických a sociálních reforem. Přestože byl Goulart velkostatkář, USA jej obvinily z „dominance komunistů ve vládě“
a byl proto v roce 1964 svržen vojenským
převratem. Moc v zemi převzala vojenská
junta, která vládla do roku 1985. Odstavila od moci kongres, rozehnala politickou
opozici. Odbory byly kontrolovány vládou, protesty potlačeny policií a armádou.
V rámci Operace Condor se „eskadry smrti“ (vycvičené, vyzbrojené i placené CIA)
podílely na vraždách, únosech a mučení
odpůrců režimu.
Pokračování v příštím čísle
Zdeněk Košťál

Vzpomínka

V srpnu letošního roku uplynulo 98 let od narození
a 10 let od úmrtí našeho předního, vynikajícího marxisticko-leninského teoretika, protifašistického bojovníka, pedagoga, překladatele, hudebního skladatele a filosofa, docenta PhDr. Karla Pomaizla, DrCs.
Člověka s velkým Č - skromného, neuvěřitelně pracovitého, poctivého k sobě i druhým a lidsky moudrého. Byl teoretickou ozdobou komunistické strany,
revolucionářem s rudým praporem v srdci.
Karle, nezapomínáme!
Některé z jeho publikací otiskneme v připravovaných vydáních DIALOGU.

Stále platí

V roce 1848 prohlásil jeden z největších světových
stratégů své doby a budovatel sjednoceného Německa
kancléř Otto Eduard Leopold von Bismarck:
„Pokud bude chtít někdo porazit Rusko, musí nejdříve od něho odtrhnout Ukrajinu a dále proti němu
poštvat ostatní slovanské národy, protože pouze Slovani jsou rasa, která je schopna zničit sama sebe.
S jejich pomocí bude možné Rusko porazit.
Po jeho porážce zůstanou tyto slovanské národy
bez ochrany a bude jednoduché je zlikvidovat.“
(Zdá se, že jeho slova teprve nyní docházejí naplnění.
A je to tak, zničíme se sami. Lidé, probuďte se ze Západního snu! Zachovejte si selský rozum i mírumilovnou a lidskou podstatu slovanství!)

Výzva! Výzva! Výzva!
Přátelé, soudruzi, v době, kdy se nachází komunistické hnutí u nás v krizi je třeba se systematicky
vzdělávat a potvrzovat nabité zkušenosti z politické
práce. Získávejte proto další čtenáře Dialogu. V příštím roce bude věnován obsah Dialogu nejen záchraně a navrácení autority komunistické strany, ale také
vysvětlení a připomenutí jeho stoleté historie.

v ý r o č í o s vo b o z e n í č e s k o s l o v e n s k a s l av n o u r u d o u a r m á d o u !
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komunisté, vlastenecká hnutí, čestní lidé – jediná záruka zachování české národní státnosti
Otevřený dopis
členům ústředního výboru

Návrh členům ústředního výboru
jak konat v době krize

Vážení noví i staronoví členové ústředního výboru!
Stará indiánská zásada kmene Dakota, říká: „Sedíš-li
na mrtvém koni, sesedni!“ Tak na co soudruzi, členové ústředního výboru, vlastně čekáte? Proč podporujete neschopnost a možná úmysl zlikvidovat komunistickou stranu dříve, než se dožije stého výročí.
Konejte jako komunisté anebo odejděte a přepusťte
místa těm, co chtějí stranu zachránit!
Téměř před rokem byli členskou základnou (stále největší ze všech hráčů na politické scéně u nás) zvoleni noví členové ústředního a výkonného výboru KSČM. Noví
i staronoví členové ústředního výboru dostali od svých
členů mandát na záchranu strany. Ani na jedné okresní
konferenci nezazněl požadavek na ukončení činnosti strany; hraní si na mrtvého brouka; sloučení s jinou politickou stranou; vzdání se boje o politickou moc; nepotrestání legalizace rozkrádání národního majetku atd., atpod.
Bylo jasně odsouzeno přijímání nespravedlivých zákonů,
rozkrádání nerostného bohatství, přírodních zdrojů, vody, lesů a pomocí privatizace všeho co mohl stát využít ve
společný prospěch. Bylo odsouzeno překrucování historické pravdy, veřejné lynčování hrdinů
dělnického hnutí a druhé světové války, trestání
za obhajobu komunistických ideálů atd., atpod.
Úkolů a impulsů celá řada.
Ale dodnes nejsou členové ústředního ani výkonného výboru ve svých funkcích potvrzeni. Vaší vinou! Přitom vy všichni dobře víte, že nejvyšším orgánem mezi sjezdy je ústřední výbor. Možná jste si i všimli, že je od konce loňského roku
na světě mimořádná situace. Tak na co čekáte?!
Žádný marxistický deus ex machina nepřijde! Zápletku musíte vyřešit vy! A stačí tak málo. Jedním
kliknutím do emailu potvrdit jen to, co už bylo
členskou základnou na konferencích rozhodnuto! A donutit nové orgány pracovat. Výmluvy na
stanovy jsou hloupé. Dnes téměř nikdo ve straně
Stanovy KSČM nedodržuje!
Na okresních konferencích byl odsouzen kapitalismus jako neschopný zajistit všem lidem základní lidská práva; jako zločinecký agresivní řád
neštítící se válek a násilí a přes mnohé úlitby důchodcům,
studentům, umělcům, nemakačenkům, podvodníkům,
zneuživatelům mimořádných postavení ve společnosti...,
zůstává neokapitalismus u nás stále tou známou pákou
k přivlastňování si vytvořených zisků z vykořisťování pracujících malou skupinou vyvolených a naše národy Čechů,
Moravanů, Slezanů i dalším národnostních menšin, jen
nesvéprávnými, přehlíženými, vazalskými, neokoloniálními národy v imperiálním světě.
Každé hrubé násilí je fašismus a základním atributem
kapitalismu je jeho agresivita v prosazování individualistických, menšinových, sobeckých zájmů i za pomoci válečných konfliktů, vražd a vměšování se do vnitrostátních
záležitostí neposlušných zemí. Vrcholným nástrojem kapitalismu je Evropská unie, Mezinárodní měnový fond
a Severoatlantický teroristický pakt NATO. Kapitalismus je
strůjce neofašismu a všichni antikomunisté jsou fašisté, ať
už mají kápi Ku-klux-klanu či poslanecký mandát.
Socialismus není o chudobě, ale o spravedlnosti a humánním, důstojném životě všech pracujících. Kapitalismus není schopen budovat lepší, výkonnější, moudřejší a především lidsky důstojnější společnost. Vytratilo se
vlastenectví, úcta k rodičům a ke starším lidem, touha po
vzdělání, touha dokázat něco pro společnost. Entuziasmus
poválečných generací při počátcích budování nové demokratické a později socialistické společnosti je za peníze domácích i zahraničních zbohatlíků a zlodějů zesměšňován
hlupáky ve sdělovacích prostředcích, učiteli a vychovateli
naší mladé generace.
Dnes jsou v naší neokapitalistické agresivní společnosti
uráženi všichni ti, co tady svou prací po největší krizi kapitalismu vrcholící druhou světovou válkou vytvořili neuvěřitelné statisticky doložitelné celospolečenské hodnoty. Bohatství, které nám záviděla většina zemí světa. Dnes
jsme tak zadluženi, že bez války nebo politickoekonomického převratu spojeného s měnovou reformou - dluh nesplatí ani generace, které se teprve budou rodit.
Vysokoškoláků máme jak naseto a tituly se rozdávají jako „cukríky“ jen za docházku. Jestli jsme byli podle jednoho nejmenovaného bonmotového krále u nás před převratem ve vzdělání za Súdánem, tak dnes jsme za delfínama. Bez internetu jako by svět neexistoval. Všichni chtějí
zaměstnání u počítače a říkají „nebojte se ručičky, vy dělat nebudete“. Vůbec nechápeme, jak mohli naše rodiče
a prarodiče vůbec žít? Ještě rádi jednou oprášíme rčení
našich otců o tom, že „řemeslo má zlaté dno“.
Společností vládnou otitulovaní neumětelové. V současné době jsou u nás všechny politické subjekty (až na drob-

né výjimky) ideově antikomunistické a ekonomicky kapitalistické. Antikomunismus se rovná násilí, agresivita, fašismus. Jediný racionální ideový základ všech politických
stran tvoří zachování soukromého vlastnictví výrobních
prostředků za jakoukoliv cenu, tedy včetně agresivních válek Severoatlantické aliance. Naši vnuci sloužící v armádě
jsou mobilizováni nikoliv k ochraně našich pracujících při
vytváření společensky potřebných hodnot, ale jsou cvičeni
na zabíjení slovanských národů, našich bratrů a všichni jim
na to z daní musíme přispívat.
Naši poslanci, náš ústřední výbor mlčí. Anebo naopak
jen povídají „slova, slova, slova...“ Žádné konkrétní činy
k mobilizaci strany dovnitř a slušných lidí toužících po míru a spravedlnosti vně. Promrhali jsme svou třicetiletou

1.) Napište 1. místopředsedovi ÚV KSČM, že potvrzujete v zastoupení sjezdu platnost nově zvolených
členů Ústředního výboru KSČM na okresních konferencích. (Je třeba v případě pojetí hlasování per rollam
nadpoloviční většiny členů ÚV.)
2.) Napište emailem 1. místopředsedovi ÚV KSČM,
že potvrzujete platnost nově zvolených členů Výkonného výboru ÚV KSČM na krajských konferencích. (Je třeba
v případě pojetí hlasování per rollam nadpoloviční většiny
členů ÚV.)
3.) V souladu se Stanovami požadujte na předsedovi nebo 1. místopředsedovi okamžité svolání nově potvrzených
orgánů strany. (Je třeba v případě pojetí hlasování per rollam alespoň třetiny členů ÚV KSČM.)
4.) V souladu s opatřeními vlády zasedněte po skupinách v zasedacích místnostech budovy ústředního výboru
propojených videotechnikou (skupinky po 10 účastnících
se lehce do budovy při dodržení podmínek vlády vejdou),
nebo prostřednictvím videokonferencí z okresů respektive
z krajských výborů KSČM.
5.) Poděkujte a přijměte rezignaci vedoucích
funkcionářů strany. (Při účasti nadpoloviční většiny členů ústředního výboru je třeba nadpoloviční většiny z přítomných. To není odvolávání, ale
přijetí rezignace.)
6.) Opřipomínkujte a odsouhlaste upravený Jednací řád (resp. Organizační řád) pro případ přetrvávající nouze. (Návrhy byly předloženy
1. místopředsedovi ÚV KSČM – viz Příloha č. 1.)
7.) Vyberte z možných alternativ způsob postupu strany v nejbližším období. (Návrhy byly
předloženy vedení strany – viz Příloha č. 2.) Doplňte je o své vlastní návrhy.
8.) Vyberte z možných alternativ způsob konání XI. sjezdu strany v nejbližším, resp. optimálním
období. (Návrhy byly předloženy vedení strany,
včetně jednodenního a přerušovaného jednání –
viz Příloha č. 3.) Doplňte je o své vlastní návrhy.
Pokud sjezd nemůže v nejbližších dnech zasedat,
tak musí nově potvrzený ústřední výbor převzít
zodpovědnost za stranu do doby konání sjezdu a
okamžitě jednat.
9.) Vyslechněte si na zasedání ústředního výboru (když
ne jinak, tak prostřednictvím videokonference) vize a reálné návrhy na řešení krize ve straně od kandidátů resp. skupin kandidátů schválených na okresních konferencích do vedení strany. Ne však od těch, kteří přivedli stranu na pokraj zániku a rezignovali, ale jen těch ochotných
a schopných převést stranu do radikálnějších a důstojnějších vod. (V současnosti se jedná o více jak 30 jmen, které
do vedení strany okresní konference kandidovali. Ne však
všichni budou za stávajících podmínek ochotni a hlavně
schopni vás přesvědčit o principech a způsobu řešení vnitrostranické krize a pokusu o záchranu parlamentních voleb v roce 2021.)
10.) Rozhodněte se, komu z kandidátů dáte důvěru.
Nový politický prvek – třeba dualita dvou rovnocenných
předsedů resp. místopředsedů - například Josefa Skály
a Kateřiny Konečné (s týmem obětavých funkcionářů za
zády, které si vyberou), schválených ústředním výborem
do sjezdu či do voleb a sjednocujících rozhodující část
strany - stojí jistě za úvahu. Ale pozor, svou podporu dejte
jen tomu, s kým chcete to martyrium soudružsky, nezištně, aktivně a obětavě v boji s nezájmem a nemohoucností
ve vlastních řadách podstoupit.

M arxisticko - L eninský O dborný K lub

komunistický měsíčník

„dialog“

nečinností, zbabělostí a neschopností autoritu revolučního hnutí. Dokonce po celou dobu pomáháme udržovat
český kapitalismus v chátrání snad v domnění, že se sám
zalekne, vyhnije a převtělí v budování skutečně lidově demokratické společnosti a nás komunisty, jako švihnutím
proutku, budou mít lidé zase rádi?!
Tak takhle, to tedy, vážení členové ústředního výboru,
nefunguje. A vy to víte. Nic nám tady nepatří. Práci sice
dělají za poloviční mzdy naši lidé, ale nemalé zisky jdou do
cizích zemí. Zlikvidovali jsme úrodná pole a předělali je na
skladiště a montovny. Divíme se, že se nehneme na dálnici, která musí být stále dokola opravována a že přes nás
denně jezdí tisíce kamionů, kteří většinou jen projíždějí.
Takový nápor by nevydržela ani celina či saharská poušť.
Pokud za krizí ve straně stojí nezkušenost či neznalost,
tak je to naše chyba! Chyba, že se nevzděláváme, neradíme, neoplodňujeme pokrokovými myšlenkami a nepředáváme historické zkušenosti. To se dá napravit, ale musí to
chtít naši zvolení funkcionáři. Pracovat na sobě a hodně ze
sebe obětovat. Žádná setrvačnost v hlasovací mašinerii za
vás nic nevyřeší.
Pokud to ale byl úmysl poškodit stranu zevnitř svou pohodlností, neschopností, nabobstvím, neskromností, korupcí, podlézavostí..., tak je třeba konat a to velmi rychle.
Najděte odvahu a bouchněte do stolu jako chlapi. Je pět
minut po dvanácté. Jsme v tom sami. Nám teď už nikdo
nepůjde ani na pohřeb.
Návrhů zespoda přišlo habaděj. Jistě je znáte. Přišli vám
i v komunistickém Dialogu až na okresní výbor. Ukazují
nejedno logické a při tom demokratické řešení. Nebuďte
zbabělci, poraďte se se svými okresními výbory i na poradách funkcionářů a začněte konat. Už jde fakt tlustý do
tenkejch.
Vážení členové ústředního výboru, máte teď několik
možností jak se zachovat.
Zalézt do nory a pokračovat v tom, co dělá ústřední výbor s malými „revolučními“ přestávkami celou dobu od
převratu. Čekat co řeknou soudruzi nahoře. Vždyť ti to
znají nejlépe a mají vždycky pravdu. Oni něco připraví...
Nebo dělat mrtvého brouka. Je epidemie, vládní opatření, nikam nesmíme, tak nebudeme spěchat ani přemýšlet.
Ono to nějak dopadne. A koneckonců, vždyť to není na
mně. Je nás tam skoro devadesát, tak ať se ukáží ostatní...
Anebo se zamyslete nad níže uvedeným návrhem, který vám osobně společně předložil Marxisticko-leninský
odborný klub a Restart a pokud s ním souhlasíte, tak konejte.
Milan Havlíček, člen MLOKu

* * *
Pokud nezmění ústřední výbor svůj styl práce, nepodřídí individuální ambice funkcionářů kolektivu, nespojí
osobní zodpovědnost s kolektivním rozumem, nebude aktivně jako tým vystupovat na veřejnosti a nezačne okamžitě aktivně měnit tvář strany u voličů, tak nejen že nezachráníme alespoň kousek zbývající autority strany na
veřejnosti, ale jako organizovaná a v minulosti boji ošlehaná strana skončíme úplně - přesně v roce 100. výročí
jejího založení.
Komunistické ideály budoucnosti o spravedlivé společnosti jsou věčné a nesmrtelné, ale Vaší liknavostí starší pamětníci odejdou a mladší nám nebudou už věřit vůbec.
Proto vás, vážení členové ústředního výboru, vyzýváme – jednejte! Jen rychlé kádrové změny ve vedení strany, nutná nová koncepce v ekonomice KSČM, v politicko-organizátorské práci dovnitř strany a v přitažlivé, skutečně komunistické mediální politice směrem k občanské
veřejnosti - mohou stranu zachránit.
Buďte aktivní a převezměte za svou práci odpovědnost!
V Praze, dne 17. 11. 2020
Marxisticko-leninský odborný klub,
Restart a další komunisté

v y c h á z í j e n d í k y o b ě t a v ý m č t e n á ř ů m a d o p i s o vat e l ů m i v r o c e
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Zeptali jsme se ...
„Co musí členové strany, členové ústředního
výboru, krajských a okresních výborů a delegáti
sjezdu udělat, aby komunistická strana nezanikla,
ožila a získala zpět autoritu mezi lidmi?“
* * *

* * *

Krásně na to odpověděl Karel Sýs - Co dělat? ... Dělat!
Překonat aktivní prací s novým zápalem třicetiletou nečinnost, dnes ještě umocněnou současnou pandemií. Jen
při zběžné analýze vyběhne na povrch nutnost zlepšit práci dovnitř i vně strany ve všech oblastech naší (ne)činnosti.
V ničem nevynikáme tak, abychom přitáhli voliče a mladé
lidi k našemu, historicky nejpokrokovějšímu hnutí.
Naše devadesátileté členky strany již na barikády nepůjdou. Před nimi se můžeme akorát tak v úctě před tím, co
dokázaly uklonit a omluvit se jim, že jsme my mladší neubránili výdobytky jejich práce, které nám záviděl celý svět.
Je však spousta aktivních lidí u nás, kteří, když uvidí smysl
našeho konání, tak nás podpoří. Není to totiž o banánech
a toaletním papíru, ale o spravedlnosti a důstojnosti života
celých rodin a generací.
Především musí dojít ke změně stylu práce volených orgánů strany. K tomu může dojít jen změnou v nejvyšším
vedení a to je dnes klíčová otázka. My v MLOKu podporujeme „Skálatým“.
Kubánští barbudos měli v boji za svobodu jasné heslo:
„Patria o muerte!“ (Vlast nebo smrt!)
My jsme dnes v podobné situaci.
Buď změníme vedení strany a styl práce ústředního,
krajských a okresních výborů nebo strana zemře!
Milan Havlíček

a Změnit celkový obraz strany - ten je dnes šedivý, rozmazaný, nemá jiskru. Chce to novou „šťávu“, a to i ve vedení.
a Razance bez uhýbání namísto zabydlení se v teplých
křeslech.
a Jednoznačné srozumitelné vystupování namísto politikaření a lavírování (rozumět nám musí kopáč na silnici
i vysokoškolský profesor).
a Bojovat za „obyčejné“ lidi ne za své sobecké zájmy.
a Mít vizi, cíl a k tomu směřovat naši aktivitu. Ne jednat
ad hoc, krátkozrace, podle toho, co se zrovna naskytne.
a Řídit stranu musí zvolený stranický orgán, ne poslanecký klub.
a Nežít ve skleníku. Být všude tam, kde se něco děje,
kde jsou problémy - naslouchat lidem a přinášet řešení (na
všech úrovních).
a Připravovat se na argumentačně podložené diskuze
- v médiích i jinde.
a Nepodléhat pasivitě, nevytrácet se z povědomí lidí
i v případě, že jsme neuspěli ve volbách do zastupitelstev.
* * *
Práce pokračuje.
1. Členové ÚV strany:
a Nebýt na chvostu dění.
Je nutné vyvodit personální odpovědnost členů VV ÚV
a KSČM musí být stranou, která nemá slovo „komuni- KSČM za obrovský propadák ve volbách do krajských zastická“ pouze v názvu.
stupitelstev 2020, navrhnout rezignaci celého VV ÚV včetMarta Semelová ně předsedy ÚV, případně schválit odvolání z funkcí jed* * *
notlivých členů VV v souladu se Stanovami KSČM a to neCo dělat, aby se KSČM nestala marginální stranou v poli- prodleně, ještě před konáním XI. sjezdu strany, zvolit nový
tickém spektru České republiky? Odpověď není těžká. Ko- VV ÚV včetně nového předsedy ÚV, popřípadě do konání
munistická strana potřebuje změnit svou nečitelnou poli- sjezdu pověřit zkušeného a teoreticky připraveného člena
tiku v politiku čitelnou, která bude vyjadřovat zájmy lido- ÚV jeho dočasným řízením. Přehodnotit obsah doporučevých vrstev a bude jim srozumitelná. Bez vědecké teorie ného Programu KSČM za stupně VV pro konání XI. Sjezdu.
to nepůjde. Tvůrčí návrat k teoretickým pramenům dialekDo programu zapracovat více akceschopnosti, revolučtického a historického materialismu se musí stát kompa- nosti, forem a metod k získávání sympatizantů a většiny
sem pro praktickou politiku strany v současné společen- obyvatel pro politiku KSČM.
ské situaci. Stávající vedení strany, jak ukázala praxe, toho
Vytvořit novou koncepci předvolební a volební kampanení schopno. Proto sjezd musí dát důvěru těm, kteří jsou ně k volbám do PS PČR v roce 2021. O přípravě a provedeschopni tuto změnu uvnitř strany uskutečnit. Těm, kteří ných opatřeních průběžně informovat nižší stupně řízení
vlijí novou krev do organismu strany a přinesou jí komu- až do základních organizací strany vto.
nistický program. Těm, kteří obhájí socialistickou minulost
2. Členové KV strany:
naší země. Těm, kteří na faktech odhalí falešné útoky anPřijmout osobní odpovědnost za špatné výsledky v krajtikomunistických bojovníků. Těm, kteří se svou neohrože- ských volbách 2020. Individuálně rezignovat na zastávaností, opravdovostí a důsledností stanou ostatním příkla- né funkce, nebo plénum KV KSČM jednotlivé členy VV KV
dem hodným k následování.
z funkcí odvolat. Krajské výbory provést vyhodnocení chyb
Čeněk Ullrich a příčin, vedoucích k porážce strany v krajských volbách

Věděl, kterou cestou se dát...
Vážení přátelé, před několika dny jsme si společně s vlasteneckými organizacemi (tak jako každoročně) v Hroznatíně u pomníčku v jeho rodišti - připomněli 125. výročí narození mimořádného člověka, vlastence, internacionalisty
- armádního generála a prezidenta Československé socialistické republiky Ludvíka Svobody (*25. 11. 1895).
Byl to on, kdo vzešel ze skromných poměrů, a přesto
hrdinsky bojoval v první světové válce; kdo podpořil vznik
Československého státu; kdo vychovával a vedl vojáky ke
vzdělání a vlastenectví; kdo neváhal ani na okamžik, na
čí straně má bojovat proti fašismu, když zakládal československé vojenské jednotky v Sovětském svazu a v jejich
čele osvobozoval naší vlast.
Po válce byl u zrodu nové, lepší, skutečně lidově demokratické společnosti, společnosti bez vykořisťování, společnosti spravedlivější. V době, pro naší zemi velmi složité
přijal úkol nejsložitější. Ve funkci prezidenta republiky zachránil naši zem od občanské války! Rok 1989 ukázal pravou tvář tzv. „Pražského jara“ a znovu připomněl a vyzdvihl
nezměrnou zásluhu našeho prezidenta na překonání krize
a mírovém životě našich národů. Měl přirozenou úctu nejen vojáků, ale všech, co měli možnost se s ním setkat. Důstojný, skromný, usměvavý a vždy lidský. Člověk, který prošel peklem, a proto znal cenu skutečného života v míru.
Je celonárodní ostudou, že se může o jednu z nejvýznamnějších československých osobností 20. století u nás,
hloupě a s úmyslem poškodit pokrokovost jeho života otírat kdejaký pisálek, historický a politický nedouk. Ze současných politiků nesahá žádný z nich Ludvíku Svobodovi
ani po kotníky.
Do dnešního dne nemá tato mimořádná osobnost našich
novodobých dějin v české kotlině ani sochu. Takový jsme
pronárod. Kdejakému ožralovi stavíme lavičky, esesákům
památníky, ale hrdinům osvoboditelům boříme pomníky
a odebíráme čestná občanství a národního hrdinu
největšího… si neumíme uctít.
Společnost Ludvíka Svobody spolu s vlasteneckými
organizacemi věří, že nastane doba, kdy se děti ve školách
budou znovu učit pravdu o našich „svobodovcích“, kdy
budou mít zase v úctě pomníčky padlých rudoarmějců,
kdy vlastenectví, bratrství, internacionalismus nebudou
komunistický měsíčník
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sprostá slova. Musí přijít doba, kdy armáda bude zase
sloužit lidu a národům české republiky a Den české armády
bude dnem vstupu na české území v dubnu 1945. To je
úkol pro slušné a vzdělané lidi!

Ve šlépějích odkazu svého otce...

V těchto dnech si připomínáme další významný den
spojený s naším prezidentem. Neuvěřitelného životního
jubilea - 95 let - se dožívá jeho dcera, profesorka Zoe
Klusáková-Svobodová.
Narodila se v Užhorodě 4. prosince 1925 škpt. Ludvíku
Svobodovi a jeho manželce Ireně, rozené Stratilové, jako
druhé dítě. Vyrůstala spolu se starším bratrem Miroslavem,
který se narodil 15. května 1924 a byl s několika dalšími
členy rodiny fašisty popraven.
Studium na reálném gymnáziu musela Zoe na tři
roky přerušit (listopad 1941 až květen 1945) kvůli
pronásledování gestapem pro spolupráci s čs. vojenským
výsadkem ze Sovětského svazu (výsadek S1/R). Se svou
matkou unikly zatčení a skrývaly se na různých místech
Moravy – nejdéle (1943-1945) v obci Džbánice (nedaleko
Moravského Krumlova). Odmaturovala po válce v roce
1945 na gymnáziu v Kroměříži.
Vysokou školu obchodní při ČVUT zakončila v roce 1949.
V Sovětském svazu absolvovala na Moskevském státním

vychází jen díky obětavým čtenářům a dopisovatelům i v roce

a vyvodit z nich odpovídající důsledky, včetně personálních změn.
Zvážit možnost, zda neprovést restrukturalizaci KV strany z řídícího orgánu na poradní a metodicky působící mezistupeň a přenést tak větší pravomoci na OV KSČM. Důvodem je neustálý úbytek členů strany (každým rokem se
sníží počet členů celostátně o 3500 až 4000 členů). Proto se jeví krajské výbory jako mezičlánek v celé stranické
struktuře, které de facto neplní svůj účel.
3. Členové okresních výborů strany:
V podstatě jde o stejné úkoly z hlediska osobní odpovědnosti členů VV OV za neúspěch ve volbách, včetně nutnosti personálních změn v tomto orgánu. Členové OV strany musí začít provádět vnitrostranickou práci v okresních
stranických organizacích tak, aby byla srozumitelná všem
členům ZO, aby její členy dokázala motivovat a ukazovat
jim cestu jak dál. Členové OV KSČM musí cítit odpovědnost za výsledky stranické práce v celé stranické organizaci, musí pracovat s lidmi více individuálně – tzn. chodit
mezi lidi a naslouchat jim, jejich názorům a připomínkám.
4. Delegáti XI. sjezdu KSČM:
Zvolení delegáti sjezdu by na XI. sjezd měli přijet s přesvědčením, že politika strany se musí po sjezdu od základů
změnit! Musí být aktivnější a revolučnější a musí oslovovat daleko větší počet lidí nežli dosud. Musí získávat lidi,
nejen členy, pro svůj Nový program. Na základě toho pak
musí mít jasný výběr kandidátů do nově zvoleného vedení KSČM, např. kádry jako jsou ss. Skála, Bubeníček, Tuzar,
Semelová a další.
5. Členové ZO KSČM:
I přes značně vysoký věk je nutné se zapojovat do činnosti ve své organizaci včetně veřejně prospěšné práce.
I přesto, že strana nemá ucelenou koncepci doplňování
členské základny je nutné, aby každý člen ZO se osobně
podílel na získávání nových členů strany, případně i jejích
sympatizantů. Nikdo jiný, nežli my komunisté, nám nové
členy do strany nepřivede. Proto je nutné hledat a přesvědčovat své známé, rodinné příslušníky a spolupracovníky o nutnosti posilovat naše řady.
Josef Jirků, člen MLOKU

* * *

V prvé řadě je potřeba vyměnit celé naše vedení a to co
nejdříve. Musíme se pokusit vyvolat volby na nejbližším
zasedání ústředního výboru. Čekat s volbou vedení až na
sjezd je špatně. Já jako delegát sjezdu vidím v současné
situaci jako záchranu naší strany v Pepíkovi Skálovi. Pokud
by se to povedlo, tak ostatní věci (program, financování
atd.) bychom určitě zvládli. Jako předseda ZO a místopředseda OV KSČM o shora uvedené aktivně usiluji ve spolupráci s nově zvoleným členem VV ÚV KSČM.
Jirka Veselý, MLOK
ekonomickém institutu dva ročníky směru plánování
a posléze po studiu aspirantury na katedře politické
ekonomie na témže institutu, obhájila v únoru 1954
kandidátskou disertaci. Pracovala krátce na ČVUT
na katedře u prof. Vladimíra Kadlece a potom na
VŠE na katedrách politické ekonomie. V roce 1955
byla jmenována docentkou. Od roku 1955 do roku
1959, vykonávala funkci proděkanky pro vědeckobadatelskou práci na první fakultě VŠE.
Ve své vědecké práci se věnovala ekonomice
zemědělství, družstevnictví a dělbě práce. Speciálně
pak optimální velikosti družstevních zemědělských
podniků.
Při svém pobytu v Ženevě (1959-1962, kde byla
se svým manželem, delegátem ČSSR při OSN) se
zaměřila na problematiku zemědělství v integraci
zemí EHS. Obdobné tematice se věnovala i v Ústavu
mezinárodní politiky a ekonomie při MZV.
Po dvouletém pobytu v New Yorku (1967-1968), kde
její manžel působil jako velvyslanec, stálý delegát ČSSR
při OSN, opět přednášela témata politické ekonomie na
Vysoké škole ekonomické.
V roce 1973 byla jmenována profesorkou v oboru
politické ekonomie. Současně přešla na Filosofickou
fakultu Univerzity Karlovy, kde přednášela politickou
ekonomii a světovou ekonomiku.
Po roce 1984 odešla do důchodu, a začala se věnovat
historickým otázkám. Připravila k vydání druhý díl pamětí
svého otce Ludvíka Svobody Cestami života II a druhé
vydání prvního dílu Cestami života I. Sepsala životopis
Ludvíka Svobody a připravila k vydání jeho Deník z doby
válečné a svou vzpomínkovou knihu O tom, co bylo. Ve
Společnosti Ludvíka Svobody, kterou založili spolubojovníci
Ludvíka Svobody, je čestnou předsedkyní.
Vážená paní profesorko, přejeme Vám k Vašemu
významnému životnímu jubileu hodně zdraví a elánu do
další práce. Je nám ctí po Vašem boku hájit objektivní
historickou pravdu o Vašem otci prezidentu Ludvíku
Svobodovi i dalších hrdinech druhé světové války
i hrdinech poválečného budovatelského úsilí. Děkujeme
za všechno, co jste pro naši vlast udělala!
Za Společnost Ludvíka Svobody
Milan Havlíček
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výročí od narození vladimíra iljiče lenina !
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Je obrovská otázka co bude na konci těchto událostí
a bylo by dobré si už teď uvědomit, že se nám nevyhnou.
A že to vůbec nebude otázka nějakých peněz, protože
svět na konci tohoto roku bude naprosto jiný, než jaký ho
známe. Ne, vůbec to není koronavirus, co změní náš svět.
Je to dění, které se právě teď na pozadí mediální kampaně
odehrává a které, díky oficiálním
médiím, zůstává skryto.
Jedna strana moci je velmi efektivně
odstraňována a za ní už se připravuje
nová garda. Politikům by mělo pozvolna docházet, že
jediná síla, schopná je udržet u moci, je jejich vlastní
národ, protože ta nadnárodní je v přímém přenosu
demontována.
Čína není cílová destinace, které se mají události
dotknout. Je přitom zajímavé, že se jim podařilo nákazu
udržet v jednom místě a přesto už tehdy měla naprosto
zásadní vliv na ekonomiku celého světa. To však byla jen
předzvěst všech následujících událostí.
Zcela záměrně byla od prvního dne vyhlášení pandemie,
šířena panika v Evropě, jako kdyby od počátku někdo
věděl, k čemu má dojít a potřeboval jednotlivé země od
sebe izolovat. Přirozeně v tom hraje svou roli ekonomika.
Ale nikoliv ta evropská, ale americká.
Ať už se jednalo o ropu z Iráku, nebo Sýrie, šlo právě o ni
a na rozkrádání se podílela celá EU včetně Německa. Co se
ale neví, že tato ropa, která putovala do Turecka a odtud
dál do světa, se jako zázrakem měnila na břidlicovou ropu
z USA. Prodávala se sice pod úrovní běžných cen, ale
nikoliv jako arabská, ale americká ropa. Hodnotu dolaru
se díky ní dařilo udržet a všem zúčastněným pak vesele
kupčit s válkou v Sýrii.
To vše vzalo za své, když Rusko vstoupilo do války v Sýrii
a počalo likvidovat konvoje odvážející ropu. Amerika se
přes Turecko sice nadále snažila udržet Islámský stát při
životě, jenže proti Rusku neměla nikdy šanci uspět, pokud
se celý svět neměl dozvědět, o co doopravdy běží. A tak se
hrála podivná hra - na čí straně je Černý Petr?
Pokud se navrátíte o několik desetiletí zpět, uvidíte ekonomický zázrak, postavený na vývozu výroby především
do Asie, kde se nacházela nejlevnější pracovní síla. To byl
důvod, proč se začalo s uniemi a bezcelními zónami. A to
byl důvod, proč se Čína tak snadno dostávala k nejvyspělejším technologiím ve světě. Během pár měsíců je okopírovala a rozjela vlastní výrobu. A v té době začal také
přesun inteligence stejným směrem. Pěstovat si chytré lidi
v Americe nebo v Evropě nemělo smysl. Školství tak vzalo
za své a bylo nahrazeno výchovou konzumentů. Ono jednoduché drž hubu a nakupuj. A tak tu máme celou generaci ovcí vychovaných ke konzumu. Nic neumí, ničemu nerozumí, ale mají strach, že nebudou mít co a kde nakupovat.
Už dlouhou dobu bylo jasné, že dříve či později se Čína
a Rusko domluví na vyšachování jednoho z největších
škůdců na Zemi ze hry a to jsou události, kterých jsme
svědky a které díky jak naší, tak americké nenažranosti,
můžeme vesele připsat na vrub sami sobě. Protože
podmínky pro to, co se dnes děje, jsme pomáhali vytvořit
i my sami. Koronavirus je jen vrcholkem ledovce, který
naprosto roznese světovou ekonomiku.
Nepřistoupení Ruska na dohody OPEC činí americkou
ropu a plyn neprodejné a protože se zhroutila i šaškárna
s Islámským státem, nemá Amerika ani možnost si ropu
nakrást. Saudská Arábie, která velkoryse prodávala zbraně
do všech konfliktů odehrávajících se v arabském světě, se
dostala do pasti a snaží se zachránit sražením ceny ropy
a zvýšením těžby. Na to, jak víme, jí Rusko odpovědělo,
že to vydrží klidně po dobu šesti let, což je pro Saudskou
Arábii nepřekonatelné období a to proto, že nemá kromě
ropy nic, co by mohla prodávat. Extrémně nízké ceny ropy
ji během pár týdnů naprosto zlikvidují a jak víme, tak
se tu mezi sebou začínají bratříčci usilovně mlátit. A to
znamená, že tu Amerika přichází o hybnou páku, kterou
ovládala arabský svět.

Vojska v Německu zajišťují to, že nikoho ani nenapadne si
chtít vyřizovat účty a zneužít situace k rozdávání vlastních
karet. A média jsou plná koronaviru. Nic o tom, co se děje
na politické scéně.
Začíná se lámat chleba a některým politikům teče do
bot. Sluníčkáři zarytě mlčí a tváří se, že inženýři a doktoři

EU je před kolapsem. Už většina velkých hráčů vykřikuje
o znárodňování a až podivuhodně tak naplňují vizi
velkoněmecké říše. Jestli je v tom záměr netuším, ale
hlas Německa tu smrdí zatraceně hodně. Pokud se včas
neprobereme, budeme si za pár let drbat hlavy, protože
EU už nikdy nebude tím, čím byla před epidemií.
A co přichází pak? Rusko se rozhoduje, že neprodlouží dohodu o omezení
těžby ropy států OPEC. To je naprosto
zásadní krok, protože zvýhodňuje firmy, které těží levnou ropu z pozemních vrtů. Saudská Arábie v reakci na to snižuje cenu ropy o třicet procent a zvyšuje objem těžby, stejně jako Rusko. Všechna ostatní ropa,
ať už z břidlice, nebo podmořské těžby se stává příliš drahou a s nulovým ziskem. A to je v podstatě veškerá ropa
z USA. K tomu, jak víme, je těsně před dokončením Nord
Stream 2 a to přesto že se Amerika ze všech sil snažila jeho dokončení blokovat, tím že Allseas Group, která pokládala potrubí na dno, z projektu kvůli americkým sankcím
vycouvala.
Pokud uvážíme, že na hodnotě ropy je přímo závislý
dolar, je nasnadě, že jej Amerika nebude mít čím dotovat
a jeho hodnota se začne propadat a spolu s ním jak
hodnota zboží, tak i firem které je vyrábí. Plyn bude proudit
pozemní cestou a stane se pro Evropu jak dostupnější, tak
i levnější. To vše se děje krok za krokem a rozhodně to není
žádná náhoda. Existuje vícero závěrů k těmto událostem,
ale všechny směřují k demontáži současné moci.
EU selhala na celé čáře nejednotným postupem. Brusel
se zmohl jen na kritiku opatření jednotlivých států. Ano,
pokud se několik let staráte jen o LGBT a utečence, tak se
v krizové situaci chováte jako naprostý diletant.
Nemáte tušení co je potřeba udělat a jak zajistit
bezpečnost občanů. Protože vám o ni nikdy nešlo. Pravda
vyplouvá na povrch, a jako vždy, bude honem rychle
zametána pod koberec. Nanejvýš z ní vzejdou opatření,
která všechno omezují, zakazují, ale jsou naprosto k hovnu.
Světu pomáhá Čína. Ta zatracovaná a vysmívaná Čína.
Západu došel dech už s první vlnou epidemie a Amerika se
zmohla jen na to, že ostatním státům krade roušky. A to je
celý ten náš vysněný kapitalismus. Takže pojďte sluníčka
diskutovat o tom, komu vlastně máme věřit a kdo nám
v případě nouze pomůže. Kdo na to má a kdo ne? V Číně
převedli automobilku na výrobu roušek. To je sranda co?
Během několika dní vybudovali provizorní nemocnice
a postavili jednu zbrusu novou. A co my? Staráme se o to,
kolik to bude stát, kdo o kolik přijde a kdy se mají zaplatit
daně.
Nebýt toho, že Babiš zavřel hranice a vyhlásil opatření
k ochraně zdraví, tak jsme na tom jako Německo a Anglie,
kde se čeká, kolik to zabije lidí. Ou, to je fakt celý ten náš
vysněný západ? To je důvod, proč jsme v EU?
Jen malá připomínka nedávných událostí, kdy došlo
k zákazu národních symbolů na půdě EP. Proto se nikdo
nemůže divit, že Ursula Gertrud von der Leyen kvičí, že si
někdo dovoluje zavírat hranice, které jsou v EU zakázané.
Jak se však jasně ukazuje, tak bez nich opravdu nejsme
ničím a nikým chráněni.
Kdo sleduje ekonomiku, tak vidí, co všechno způsobuje
virus, ale ani slovo o tom, že v pozadí zuří ropná bitva.
Cena černého zlata padá celkem rychle a spolu s ní i toho
žlutého. Což je celkem zajímavé, nicméně asi logické,
protože padá dolar a spolu s ním miliardy uložené
v rezervách. Do toho všeho padají a zavírají burzy, takže se
bezcenných papírků ani nezbavíte.
Zajímavé je, že banky přichází s jediným možným
opatřením, což je snižování úrokových sazeb. To není
vlastně nic jiného než kvantitativní uvolňování, které
má na trh skrze půjčky a podobně narvat několik miliard
dolarů v domnění, že to zastaví jeho strmý pád. Klasická
řešení, když na to nemáte, tak si na to půjčte. Je celkem
jasné, že pokud dojde k oživení trhu, úrokové sazby opět
vyletí a půjčky se snadno stanou nesplatitelné.
Německo celkem logicky oznámilo, že bude do firem
pumpovat tolik peněz, kolik bude třeba, ale předpokládám,
že nikoliv jako Německo, ale jako EU, tedy z rozpočtu, který
cálujeme všichni. To se to pak slibuje a rozhazuje.
Dokonce i našinec si přijde na své, protože EU nám
jakože poskytne miliardu eur. To znamená, že si vláda
rozdá vánoční prémie a nebude muset snižovat platy. Ještě
stále pamatujeme povodně a kolik se jakože investovalo
někam, kam nikdo netuší kde to je.
Rusko posiluje a Saudi přichází o miliardy. Není nad to si
vytvořit nějaké ty rezervy pro případ krize, jako to udělal
Putin. Bohužel tak prozíravých politiků moc není, a pokud
zrovna nechcete zlaté rezervy prodat, tak si klidně počkáte,
až cena zlata začne opět stoupat. Tedy pokud zlato máte
a neprodal vám ho Tošovský. Co to všechno znamená je
nasnadě, protože kdo bude chtít dolar zachránit, ten spolu
s ním i padne.
Jednou se to stát muselo a mocní už pomalu začínají
hledat bezpečné místo. Nechávají pro případ zázraku,
dohrát své loutky, jako je Merkelová a Macron, divadlo až
do úplného konce. Je otázka jestli ti šašci aspoň tuší, co
přichází, a že představují jen obětní beránky…
Jaromír Schmidt

Co se děje na pozadí Coronaviru

Z naší knihovničky
V těchto dnech vyšla unikátní práce z dílny našeho
šéfredaktora doc. Dr. Zdeňka Košťála, CSc.

„Socialismus a třicet let obnoveného kapitalismu“.

Autor brožované publikace
na 160 stranách textu odhaluje příčiny porážky socialismu;
dokladuje schopnosti československé ekonomiky před rokem 1989; zradu sovětského
vedení KSSS, ale i našich představitelů; důsledky převratu
a obnovy kapitalismu u nás.
Knihu obdrží mnozí čtenáři
našeho Dialogu darem, spolu
se zásilkou tohoto listu.
Po přečtení doporučujeme darovat do knihovničky
základních organizací strany
k dalšímu vzdělávání. (red.)

komunistický list

„dialog“

na hranicích s Řeckem tu nejsou. Jenže média jsou teď
silně pozadu, protože nestíhají vše falšovat a tutlat.
Všemožně se hledá zástupné téma, kterým je dnes
všudypřítomný koronavirus a mezitím se naprosto mění
politická struktura světa.
Takže co vlastně víme? Před měsíci vypukla panika kolem koronaviru. Už i v ČR se zavíraly školy, omezovalo
shromažďování a další opatření. Což je divné, pokud si
uvědomíme, že onemocnění se tak snadno šíří díky absenci protilátek v našem organismu a jako vždy proběhne epidemie, na jejímž konci bude většina lidí proti této nákaze
odolných. Není třeba dělat vůbec nic, protože i na zcela
běžnou chřipku zemřelo od začátku roku několik desítek
lidí. Prostě tomu nejde nijak zabránit.
Následky jsou celkem rozsáhlé, protože lidé přestávají
cestovat, snižuje se objem obchodní výměny a přirozeně
na to doplácí především firmy, které podnikají s čínským
zbožím. Už během prvních týdnů spadly akcie mnoha
firem na minimální hodnotu a Čína jak víme, je začala
skupovat. Tím se podíl vlastnictví těchto firem přesunul do
Číny a tak se ona stává majoritním vlastníkem všech svých
firem (má osobní pozn. totéž již udělal před časem Putin),
a těch, které na jejím území podnikají. Tím dostala veškerý
zisk pod svou vlastní kontrolu. To ani zdaleka nevypadá
jako náhoda.
Některé věci jsou snad srozumitelné. Vše se nemusí
vysvětlovat. Čína dělá to, co se jen nedávno odehrávalo
v bankovním sektoru. Firmy s dostatečně velkým státním
podílem bude dotovat, stejně jako se dotovaly banky,
které měly krizi přežít. Ostatní, většinou malé a středně
velké firmy, provozované ze zahraničí zlikviduje. A nechá
je hysterií kolem koronaviru padnout. Logicky se jí bude
pro restart hodit levný benzín z Ruska a to nepřistupuje na
další kartelovou dohodu, navíc bude s ropou obchodovat
už bez dolaru a to je vlastně ten největší útok na americkou
ekonomiku.
Ono se to dá vyjádřit asi tak. „Někdo „ rozehrál hodně
špinavou hru, do které se USA nechaly ochotně vtáhnout,
a teď tu hru používá, aby je dostal pryč nejen z ekonomiky,
ale sebral jim vliv na světové dění. Všechny události,
které dnes kolem vidíme, tomu nasvědčují. Čína má tak
obrovské rezervy, že ji několik měsíců stagnace nepoloží
a Rusko, díky sankcím, není orientováno na západ. A zde
se ten „ někdo „ přepočítal. Rusko krizi ustojí taky. K tomu
připočtěme, že jak Rusko, tak Čína, už několik měsíců silně
navyšují zlaté rezervy a pokud by mělo dojít k obnovení
zlatého standardu, právě teď se k tomu vytváří ideální
příležitost. Jo, pro nás to znamená, že naši chytrolíni, co
prodali za pár šupů české zlaté rezervy, by měli viset.
Jak se dalo očekávat, tak válka nebude. To jsem říkal
i psal a dnes to vypadá, že někomu v USA došlo, že ti
vojáci jsou pro vnitřní nasazení dost daleko. Takže lodě
převážející techniku zhurta obracejí a část z těch, co už tu
jsou, balí k rychlému přesunu domů. Je to sice zvláštní, ale
není vůbec těžké si domyslet, jak to dopadne…
Já jsem celkem rád, že jedna část těch toxických informací
oznamující válku padá, protože je to to poslední, co by
dnes nejen svět, ale jakýkoliv stát, včetně USA, potřeboval.
A ještě stále jsem dlužen informace ohledně Turecka.
To je celkem sranda, protože Erdogan se sice sám chytil
do pasti, ale spolu s ním smrdí celá Evropa. Je to tak,
jak se už dlouhou dobu ví, že skrze Turecko byl dlouhou
dobu vytvářen Islámský stát a Erdogan si snil svůj krásný
sen o sultanátu končícím až někde v Německu. Je celkem
jisté, že svou vizi sdílel s Merkelovou a s pár šílenci z řad
evropského parlamentu. Díky nim se mu dostávalo štědré
výzbroje i financí a to za ropu, kterou kradl, a která se
tvářila, jakoby byla americká. Což mu mohlo být jedno,
protože šlo jen o to, obchodovat v dolarech.
Faktem tak je, že mu ISIL pomáhala vyzbrojit většina
států EU a slibovala, že mu zavede volný pohyb osob
v celé eurozóně. Nakolik šlo o reálné sliby, netuším, ale
všichni známe rčení, slibem nezarmoutíš. A po té, co do
války vstoupilo Rusko a spolu se Sýrií, Íránem, a dalšími
státy, uťalo chobotnici chapadla, bylo jasné, že se všichni
zúčastnění rozhodnou vycouvat. A hodí mu na krk bandu
vycvičených a vyzbrojených džihádistů z celého světa.
Erdogan se jich potřebuje zbavit a tak je žene do Evropy,
která by se asi i ráda bránila, jenže se bojí, že Erdogan
začne žvanit a ukáže na spoluviníky. Pár zoufalců ještě
stále vykřikuje, že je musíme přijímat, ale když vidí co
se děje se Saudskou Arábií, asi i oni brzy zjistí, že Rusko
nebude zase až tak špatný spojenec. Takže Erdogan má
poslední možnost se domluvit se Sýrií a Ruskem, a poslat
bandu hrdlořezů před jejich kulomety.
Ti to zjevně tuší a o to více se snaží probít z Turecka pryč.

vychází díky obětavým čtenářům i v roce
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Robotický Adam a robotická Eva jsou nejen skvělým náV tomto měsíci uplynulo 100 let od sepsání hry Karla Mimochodem slavný snímek sci-fi film „Číslo 5 žije“ prý
Čapka R.U.R.; pojednává o vývoji a výrobě univerzálně bude mít remake.
mětem, ale i působivým varováním. Tvorové smontovaní
Ano, snění o tom, že vlastní rukou stvoříme svého člověkem nikdy nemohou být stvořeni. Duše do sebelépe
rozumových robotů. Dobrá myšlenka lidí se nicméně
zvrhává a nastává apokalypsa lidstva. Marxistická teorie, golema, možná i navzdory Velkému Stvořiteli Všehomíra, napodobeného těla nevkročí.
pokud vím, zas až tak roboty nevítá, jelikož pokud lidé prolíná historií lidstva odjakživa. Jenže to má a vždycky
Pokud se podíváme na robotiku z pozice dneška. Co vás
přestanou pracovat, za co si budou kupovat, co potáhne mělo háček: kdo se zmocní šému?
nejvíce udivuje? Umělá inteligence a umělé sítě? Nebo
ekonomiku? Jak poselství hry čtete vy?
fakt, že počítač již dnes umí napsat básničku?
Především uvedu, že slovo robot nevymyslel
Ano, virtuální možnosti jsou závratné.
ani Josef ani Karel Čapek. Slovo robot jsem
Místo co bych listoval v encyklopedii, nechám
našel v knize z 19. století, pojednávající
si poradit internetem. Ten ovšem může lhát
o hospodářských strojích. A když půjdeme
stejně jako kniha. Ale knihu mohu potěžkat,
až do středověku, dojdeme k robotě. K práci
můžu jí listovat, pod rukama cítím papír. To je
na jiné. „To je ale róbo,“ pochvalujeme či
nenahraditelné.
stěžujeme si dodnes.
Počítač může zrýmovat či zveršovat cokoli,
(Rozhovor s Vladimírem Frantou pro Sputnik)
Ale to nijak nezmenšuje Čapkovu jasnozřito dělali i italští futuristé a dogmatičtí surrevost.
alisté, ale nic z toho nebylo. Poezie je něco
Ruská bioložka Lepešinská tvrdila, že mrtvou hmotu lze absolutně jiného než sebefikaněji vymyšlený program. g
Nevím, jestli Marx o robotech psal, v jeho době ještě
člověk ovládal stroj; nicméně záleželo na tom, kdo onen oživit. Vysmáli se jí a dnes ji nenajdeme ani v encyklopedistroj vlastnil. Neživý stroj se stal nástrojem vykořisťování. ích. Akademik Oparin zas toužil vytvořit život z koacervát(Poznámka metéra: Kdysi jsem měl připravené diskusní
Rozbíjení strojů, třeba tkalcovských stavů, se ukázalo neú- ních kapiček. To vše je jen honba za homunkulem, který vystoupení na výročku Unie českých spisovatelů, kterou
právě zasloužilý umělec Karel Sýs zastřešuje, s názvem „Za
by lidem sloužil i posluhoval.
činné. Pokrok nešlo zastavit.
V Čapkově dramatu lidé umírají, přežili ale dva roboti, všechno co ve mně dobré jest, vděčím rodičům a knize“.
Zní to lákavě – stroje za nás všecko udělají! Budeme se
kteří k sobě vzplanou láskou. Ruská filozofie říká, že krása A jedno vím zcela určitě! Žádný robot nenapíše báseň tak
jen povalovat u televize!
Kupovat, jíst, pít a jásat na dluh! Kdo ho splatí? No pro- (cit, láska) spasí svět. Dnes je lidstvo ohroženo genovými jako Karel Sýs či Majakovský nebo Wolker, Bezruč, Seifert,
experimenty, různým čipováním; technologie předbíhají Žáček...
blem, nema problema…
Nebojím se o volný čas. Pokud nás - sedm osm miliard
Hiedi a Alvin Tofflerovi v Nové civilizace napsali, že přirozenou biologii člověka. Dá se tento proces ještě
s pokročilými technologiemi nebude potřeba, aby většina vůbec ukočírovat? Jak technologie přerůstá člověku přes lidí (nikoliv sedm osm milionů), uživí roboti a nejšikovnější
lidí ve státě pracovala. Varují, že to lidé psychologicky hlavu, vidíme i u Stanislava Lema v jeho „Golemovi 14.“ z nás je půjdou jednou za čtrnáct dní zkontrolovat
a promazat někam na ostrov Bikiny, tak budeme mít
nezvládnou, resp. svůj volný čas. Lidé degradují také Tedy, přežijeme jako lidé?
Vrátím se ještě k šému. Kdo ho bude vlastnit? Roboti konečně dost času, abychom si knihy od autorů z Unie
v R.U.R. (podobně je tomu i u H. G. Wellse, resp. v jeho
Stroji času…). Nynější konzumní společnost, jako by dnes likvidují dělníky v automobilkách. Ale i propuštěnci českých spisovatelů přečetli a při tom i rozesmáli naše
tento předpoklad potvrzovala. Jaký je váš pohled na sní o automobilech bez volantu, do nichž si sednou a jen vnoučata.
Bůh budoucnosti Karel Marx v Kapitálu vysvětluje, že
namačkají cíl. Jenže co když je místo na Riviéru dovezou
budoucnost naší společnosti?
produktivita práce se zvyšuje přímo úměrně k nárůstu
Degradace lidství vyhovuje strůjcům nového světového k jámě Posledního soudu?
Člověk je od narození sledován, čipován, filmován, volného času. Nakonec to všichni dobří pracanti dnes na
řádu. Jsme vedeni ke zblbnutí. Hamletův monolog je
přerušen reklamou na neodkladnou koupi zaručeně zaevidován do kartoték všeho druhu, nachytáván na „hovnooffisu“ dokazují.
Moje Afrodita mně zase vždy upozorňuje, že ženský
švestkách… Je to ještě člověk? Nakonec ho přejde chuť
nepromokavých vložek.
A co nevidět Hamlet bude považován za kazisvěta, na cizí švestky, bude se bát souložit s neočipovanou vždy musely makat, zatímco chlapi byli tak líní, že raději
který nám divákům ukrajuje ze zajímavé informace, partnerkou, nebo přestane souložit vůbec, jako americký vymýšleli jak to udělat, aby nemuseli dělat... A tak vznikly
kde a za kolik lze tyto vložky sehnat, i když z principu manažer, který se setkává s „ženami“ předvádějícími se za všechny ty vynálezy a vymoženosti, které nám slouží
dodnes. Samozřejmě ženy jako byly Bertha von Suttnerová
polopropustným zrcadlem.
nemenstruujeme.
Když ještě žili lidé… Tak pojmenoval svoji prorockou a Marie Curie-Skłodowská byly těmi světlými výjimkami,
Roboti berou lidem práci i dnes a lid to odevzdaně vítá.
Nakonec nebudeme dělat nic, než čučet na monitor. Ten knihu scifista Clifford Simak, nebo chcete-li Šimák. V tom nikoliv v nepracovitosti, ale v pokrokovosti.
Když se podíváte nejprve na film a pak čtete knihu,
názvu je jedna z odpovědí na vaši otázku.
odpoví na každou otázku, jen ne na tu „žít či nežít“.
Karel Čapek je skutečně výjimečný spisovatel. Kterými tak přebíráte morální kodex režiséra, scénáristy a štábu
Paradoxně se opakuje tentýž jev – situace popisované
lehkoživků... Ale když si vezmete jakoukoliv knihu Julia
spisovateli v době, kdy se jejich vize ani zdaleka nesplnily, aspekty své tvorby zaujal vás?
Přikloněním se k obyčejným lidem. Nenapodoboval Verna, Karla Čapka nebo Jaroslava Foglara..., padáte
se plní o několik desetiletí později.
Lemova kniha Futurologický kongres vyšla v roce 1971, jejich jazyk, on jím opravdu mluvil. A nezpronevěřil se jim. okamžitě do hlubin své fantazie, svých životních
Asi jako se říká o Bizetovi, že v opeře Carmen napodobil zkušeností, svého porovnávání žen, astronomů, starců,
česky 1977. Když ji čteme v roce 2020, běhá nám mráz po
zádech. Prorok Lem přesně věděl, v čem budeme žít dnes. španělskou hudbu. Ne, hudba Carmen je nefalšovaně revolucionářů...
A tak..., když budou roboti dělat dálnice, tak souhlasím.
Ve světě umělých iluzí, v němž máme jediné právo: bavit španělská.
V Ikarii kdysi vyšla povídka Jamese P. Hogana „Daleká Hrbolatější než za vlády devatenácti popřevratových
se a nezlobit.
Kdybychom srovnali otázku robotiky u Isaaca Asimova, cesta pro princeznu“, kde roboti stvořili genetickými ministrů dopravy, již býti nemohou. Ale snažně vás prosím,
Harryho Harrisona, Karla Čapka, mám na mysli určitou kombinacemi lidskou holčičku; doufali, že jim humanoid rozvíjet představivost a sny musí dobrá kniha a skupina
schopnost robotů se „polidštit“, antropomorfizovat. odpoví na základní otázky bytí. V R.U.R jsou dva roboti dobrých přátel nad sklenkou moku z moravských jižních
Jak si vykládáte především fakt, že člověk vlastně sní jako Adam a Eva na začátku nové společnosti, nového strání, kdy se snoubí slunce s tou naší rodnou zemí...
o tom, aby vytvořil tvora sobě rovného? Jak se vám tu života. Jak moc máme lpět na své současné humanoidní a utlumovat mozkovou činnost při milostném aktu mě
musí skutečná slovanská žena a ne robot.)
jeví určité paralely s kreacionismem a náboženstvím? inkarnaci? V čem vidíte vy katarzi?

Knihu mohu potěžkat
KAREL SÝS

Vyhlásenie Komunistické strany Slovenska
k antikomunistickej legislatíve
Dňa 25. novembra 2020 prezidentka
SR Zuzana Čaputová podpísala novelu
zákona č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti
komunistického systému. Zákon tak
nadobudne svoju účinnosť od 1. decembra
2020. Pred samotným aktom podpisu
zákona sa KSS obrátila na prezidentku SR so
žiadosťou o vypočutie našich argumentov
proti uvedenému zákonu. Prezidentka
SR nijakým spôsobom nereagovala, čo
nás neprekvapilo. Očakávali sme však
elementárnu slušnosť aspoň zareagovať.
Zuzana Čaputová opäť dokázala komu slúži.

Novelizovaný zákon zakazuje umiestňovať na pamätníkoch, pomníkoch
a pamätných tabuliach texty, vyobrazenia a symboly oslavujúce, propagujúce alebo obhajujúce režim založený
na komunistickej ideológii alebo jeho
predstaviteľov. Rovnako sa zakazuje
pomenovávanie ulíc a verejných priestranstiev po predstaviteľoch uvedeného režimu. Mimo toho, novelizovaná
legislatíva definuje Komunistickú stranu Československa, ako aj Komunistickú stranu Slovenska (pôsobiace v ro-

Nadčlověk se přiznal...
Včera televize oznámila, že jeho kniha z původních 326,- Kč, klesla ve výprodeji na
9,-Kč, to samé se stalo s důvěrou lidí v něj. Včerejší televizní rozhovor J. Železného
s Václavem Klausem přinesl konečné rozuzlení problému někdejší amnestie. Kdo ještě nechápal, pochopil dokonale. Václav Klaus vše mimoděk vysvětlil. Klíčová je jediná
věta: „Vše jsme se učili, všichni jsme se tehdy učili - nedělejme z toho kriminalizaci.“
Podle Klause dnes kriminalizujeme lidi, kteří se pouze učili zbohatnout, a protože
jsme byli všichni začátečníci, chybička se hold vloudila. Proto přišel s amnestií. Pouze
naplno projevil, co si celou dobu myslí. Proto omilostnil nejtěžší hospodářskou kriminalitu. Ne kvůli milosrdenství. Milosrdenství je možné cítit vůči jednotlivému člověku
a ne vůči celé skupině delikventů, kteří páchali hospodářské trestné činy, za které jim
hrozilo až 10 let vězení. Klíč je v tom, že Klaus tyto skutky za trestné činy nepovažuje.
Jako nezná špinavé peníze, tak neuznává hospodářskou kriminalitu. Prostě když někteří vychytralí jedinci oblafnou své pomalejší a „méně bystré“ spoluobčany, tak jim
ty výnosy patří. Podle Klause je to přirozené, morální a normální.
Nesouhlasí s tím, aby tito naši obratní spoluobčané končili ve vězení. Ve světě Václava Klause je umění zbohatnout tím nejvyšším uměním. A pokud se někdo tomuto
umění teprve učí a kdo klopýtne, tak si zaslouží milost či amnestii. (Koluje po internetu.)
komunistický měsíčník
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koch 1948 – 1989) ako zločinné a zavrhnutiahodné organizácie.
Komunistická strana Slovenska konštatuje, že tento zákon je v hrubom
rozpore s objektívnym historickým vývojom, historickými faktami a súvislosťami. Vníma ho ako produkt úzkej
skupiny, ktorá disponuje mozgovým
potenciálom napadnutým vírusom
nenávisti a pomsty, ocitla sa pri vládnom kormidle a využíva dominantné
postavenie v NR SR v zmysle hesla: Víťaz môže všetko!
Uvedeným zákonom súčasná vládna koalícia povýšila antikomunizmus
na úroveň štátnej ideológie, čo nemá
v krajinách Európskej únie obdobu.
Rovnako tak dávanie na jednu úroveň
tzv. komunizmu s fašizmom je prejavom dobre premyslenej a účelovej
snahy deformovať historické a hodnotové povedomie občana.
Komunistická strana Slovenska považuje zákon ako celok za protiústavný
a popierajúci základné ľudské práva.
Z tohto dôvodu podnikne právne kroky a obráti sa na vyjadrenie k zákonu
ústavným i Európskym súdom. KSS sa
obrátila aj o podporu našich partnerov
z komunistických strán v štruktúrach
Európskeho parlamentu.
Komunistická strana Slovenska zároveň konštatuje, že motívom súčasných mocných ku kriminalizácii socializmu 20. storočia je strach z aktuálnosti
hodnôt socializmu, ako zriadeniu smerujúcemu k sociálne spravodlivému
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usporiadaniu spoločnosti práve v dobe, keď projekt liberálneho kapitalizmu zlyháva. Myšlienky socializmu nie
sú minulosťou a nám nejde o bezvýhradnú obhajobou prvého historického pokusu o sociálne spravodlivú spoločnosť. Vnímame ich ako motív a inšpiráciou pre súčasnosť a budúcnosť!
Súčasní vládcovia na Slovensku zámerne ignorujú fakt, že sa vo viacerých prieskumoch viac ako 40 % ľudí
vyjadrilo o socializme pozitívne. Je to
výpoveď povojnovej generácie, ktorá
socializmus budovala a ktorá by mala
byť aj pre dnešné generácie impulzom
k zamysleniu. Zrkadlom tohto obdobia
je takmer všetko okolo nás a bolo to
vybudované práve po II. svetovej vojne v rokoch 1948-1989.
Komunistická strana Slovenska,
vznikla v roku 1992 a nie je právnou
nástupkyňou prednovembrovej KSČ či
KSS. Svojou činnosťou a programom
bude však naďalej vystupovať proti
prekrúcaniu historických faktov a deformovaniu dejinných udalostí, bude bojovať za historickú pravdu.
Komunistická strana Slovenska bude poukazovať na zločiny súčasného
zločinného kapitalistického systému
a bude naďalej predkladať racionálne a reálne alternatívy, ktoré povedú
k formovaniu sociálne spravodlivej,
humánnej a skutočne demokratickej
spoločnosti.
V Bratislave 26. novembra 2020

Komunistická strana Slovenska

výročí od narození bedřicha engelse!
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Jsou osobnosti, jejichž životní i literární dílo prověřené nemilosrdným časem se
ctí obstálo a současníci se jím stále inspirují. Mezi ně bezpochyby patří spisovatel,
historik, scénárista, novinář, ale především
moudrý, statečný a přímý člověk, Jaroslav
Matějka. Jeho životopis by obstál i před tím
nejpřísnějším posudkem, což se rozhodně
nedá říci o těch, kteří proti jeho osobě i dílu vyslovovali kritické odsudky až v době,
kdy to bylo v módě. Jelikož od úmrtí tohoto
nezapomenutelného člověka letos uplynulo již rovných deset let, vzpomínka na něj
se tak přímo nabízí. Matějka stál už od svého mládí a poté po celý svůj další život jasně politicky na levici a své přesvědčení si
zachoval i po převratu v roce 1989. Není
proto divu, že mu hlavní sdělovací prostředky v době popřevratové nevěnovaly
prakticky žádnou pozornost.
Jaroslav Matějka se narodil v jihomoravských Ivančicích o dva roky dříve než
jiný známý rodák z tohoto města, slavný
herec Vladimír Menšík. Od útlého dětství
tak mohl svým bystrým pohledem sledovat
stále dusnější atmosféru v předmnichovské republice. Rázovité postavy a postavičky svého rodného města i předvolební půtky tehdejších politických stran. Již zde se
formuje osobnost Jaroslava Matějky jako
pozdějšího historika, spisovatele a scénáristy, i jako novináře, stejně jako jeho politické přesvědčení. Právě zážitky z dětství
a mládí později bohatě zúročil při psaní
knih, filmových scénářů i jako novinář. Jeho další život a postoje nemohla neovlivnit
také osobní účast v protifašistickém odboji. Dobře si uvědomoval a opakovaně na to
také upozorňoval, že v Německu stále existují vlivné síly netající se svou snahou o zásadní revizi dějin, ale i majetkovými nároky
vůči naší zemi za údajné poválečné příkoří
na německém obyvatelstvu, zcela po zásluze rozhodnutím vítězných velmocí přesídleném po válce z Československa.
Ivančický rodák Jaroslav Matějka přišel
na svět do rodiny živnostníka. Jeho otec byl
za války vězněn. On sám pak během okupace vyloučen z reálného gymnázia v Ivančicích. V roce 1943 začíná pracovat jako dřevorubec a lesní praktikant. Aktivně se zapojuje do partyzánské činnosti. Zatímco jeho
bývalí spolužáci nadále studují, on sám získává skutečnou školu života pomocí tvrdé
fyzické práce a v řadách bojovníků proti fašistům. V nuceně přerušeném studiu poté
pokračuje až po osvobození. Roku 1945 začíná studovat Vyšší lesnickou školu v Hranicích, na které o čtyři léta později úspěšně
odmaturuje. To už má za sebou další pracovní zkušenost jako tajemník Městského
akčního výboru Národní fronty. Po maturitě odchází za dalším studiem do Prahy. Zde
absolvuje Vysokou školu politických a hospodářských věd. V polovině 50. let začíná
působit jako vysokoškolský pedagog, když
ještě předtím stihl krátce působit v krajském výboru KSČ v Praze a projít základní vojenskou službou. Po vojně pracuje na
Vojenské politické akademii Klementa Gottwalda v Praze. V roce 1963 přechází do
Ústavu dějin KSČ při ÚV KSČ. Po jeho zrušení potom řadu let pracoval jako vědecký pracovník Ústavu marxismu-leninismu
ÚV KSČ. Nedlouho po převratu odchází do
důchodu. V té době již má za sebou celou řadu úspěšných literárních počinů a na
svém kontě řadu ocenění, i když nepatřil
k těm, kdo by si na ně obzvláště potrpěli.
Během svého života přispíval do řady periodik: Stráž lidu, Rudé právo, Svět v obrazech, Tvorba, Kmen, Literární měsíčník a jiných. Po převratu publikoval zejména v Haló novinách i jiných levicově zaměřených
listech. Stal se však především známým
jako autor společenských románů, historických studií i humoristicky laděné prózy.
Podle některých svých knižních textů psal
i filmové scénáře. S příznivým přijetím se
setkalo filmové zpracování díla Náš dědek
Josef. Jeho děj je situován do moravského vinařského kraje poválečných let, kdy
celá společnost prodělává zásadní změny. Matějka se zde představil jako zkušený
autor disponující podrobnou znalostí prostředí, které popisuje i schopností zručně
komunistický měsíčník
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a zároveň s potřebným nadhledem zpracovat charakter hlavních i vedlejších postav. Jde také o poctu jižní Moravě a tamním pracovitým lidem, jimž neschází smysl
pro humor i úcta k tradicím a poctivé dřině
předchozích generací. Matějka jako historik a scénárista měl výrazný podíl coby vedoucí tvůrčího kolektivu také na zpracování
celovečerních dokumentů z cyklu Potomci
a předkové. Nemalý respekt si ovšem získal
zejména svými historickými studiemi. Ty
obstojí i navzdory četným dobovým změnám a náhledu na aktéry dějů dávno minulých. Dokázal psát prostě, srozumitelně,
přitom však dokonale vystihnout popisova-

zatímco za velmi slušný honorář, co za své
role inkasovali, se nepochybně až tolik nestyděli. Řada aktérů se lidsky dost mizerně
zachovala i k autoru scénáře Jaroslavu Matějkovi, ačkoliv ještě o pár let dříve se mu
sami nabízeli i podbízeli o nějakou roli, pokud možno za solidní honorář.
„Živil jsem ve svých seriálech v jednom
dvě stě padesát sedm a ve druhém tři sta
třicet tři herců, tedy skoro všechny, co byly tehdy k mání. A tak si dovoluji poznamenat, že je dobře znám…. Hrušínský dokázal
zahrát stejně dobře starého, oddaného bolševika Růžičku v Rodácích, jako za několik
měsíců, kdy se podnebí změnilo, roli zcela

JAROSLAV MATĚJKA
NÁM SCHÁZÍ UŽ DESET LET
né osobnosti, jejich život veřejný i soukromý, charakterové vlastnosti i dobu, v níž
žily. Do kategorie těchto děl prověřených
dostatečně časem patří nepochybně Socialisté Jeho Veličenstva (1964), Život sira
Winstona (1968), Gottwald (1971) nebo
Machiavelistické etudy: Churchill, Roosevelt, De Gaulle, Hitler (1997).
Jaroslav Matějka jako autor
všestranný byl trvale inspirován
rodným krajem a vůbec Moravou
s jejími lidovými zvyky, tradicemi,
historií, zejména však lidmi a jejich pestrými osudy. Dalším trvalým
zdrojem inspirace zůstávaly zážitky
z dětství a mládí, rodinné prostředí
i těžká válečná doba, kterou vnímal
již jako dospívající v podobě rodinné perzekuce ze strany okupantů.
Právě silné pouto s rodným krajem
a osobními zážitky dávají vzniknout
dalším jeho literárním počinům,
mezi nimž nelze pominout především čtenářsky vděčné romány Rodáci a odrodilci (1979), Kam jdete,
rodáci (1981), oba romány později
vyšly v jednom svazku pod názvem
Rodáci či humorně laděnou prózu
Jakub Nemrava.
U příležitosti Matějkových šedesátin vyšel v týdeníku Kmen sloupek
básníka Jaroslava Holoubka, kde
oceňuje jeho dosavadní dílo a stejně jako věrní čtenáři očekává, čím
nás autor ve svém zralém věku ještě
překvapí.
Pokud se hovoří o Jaroslavu Matějkovi nejen jako historiku a spisovateli, ale i scénáristovi, nelze
pominout ani filmové zpracování
Rodáků. Koncem 80. let natočil režisér Jiří Adamec podle předlohy tohoto zásadního Matějkova románu
22 dílný televizní seriál. Tento měl
již v době vzniku četné kritiky, další
se objevili brzy po jeho odvysílání.
Zatímco některé kritiky byly spíše
povrchní, jiné šly naopak dosti do
hloubky a kromě fundovaně popsaných nedostatků dokázaly ocenit
i nesporný přínos celého projektu.
Ne každá literární předloha se dokonale
povede svým přerodem pro filmové či televizní zpracování. I od Rodáků se možná
očekávalo více, než skutečně mohli nabídnout. S odstupem času lze konstatovat, že
krom neoddiskutovatelné poctivé filmařiny, na svou dobu vysoce nadstandardní výpravy a kvalitních hereckých výkonů našich
nejlepších herců, kterým neméně dobře
sekundovali herci mladší generace i ti teprve začínající, se seriál setkal při svém uvedení s nejednoznačným přijetím ze strany
diváků. Celému velkolepě pojatému projektu možná ze všeho nejvíce uškodil až
příliš schematický popis situace v poválečných dílech a snad až příliš rychlé odvysílání. Při premiérovém uvedení se totiž vysílaly hned tři díly každý týden. Je vcelku pro
naše končiny příznačné, jak se k tomuto dílu postavili někteří známí herci po převratu. Mnozí se k němu úplně přestali hlásit,

jiného typu a vyznání. A protože byl profesionál s vynikající úrovní, stejně dobře. Přitom v soukromých rozhovorech o společnosti a politice to byl tak trochu popleta.
Ovšem poznamenaný křivdou, která se mu
kdysi stala. Ale rychle zapomněl na pocty,
jichž se mu dostalo jako národnímu umělci.

Právě od režimu, který potom do horoucích
pekel proklel. Ostatně i tu roli v parlamentě, kterou mu napsali jiní, hrál se stejnou
brilantností. Oni si myslí, že jsou vždycky
ve své profesi povinni někomu sloužit. Prohlašují slavnostně, že vznešenému poslání
umění, ale zapomínají dodat, že také tomu, kdo je za to platí. Proto třeba disidentka, dnes ředitelka jedné významné scény,
nikterak nepohrdla rolí, která byla zcela
v rozporu s jejími názory a zahrála si v Rodácích. No a za pár natáčecích dní posbírala sumu, kterou za tu dobu nevydělal ani
havíř, razič, třeba ve světovém rekordu. Tak
tomu bylo i s mnoha jinými. Zejména v této
profesi peníze nesmrdí…. Všichni byli nějak
„postiženi a pronásledováni.“ Haničinec si
dokonce vymyslel, že ho chtěli na osm let
zavřít. Jak na to přišel jako laik, bez právnického vzdělání a bez žaloby, která nebyla nikdy podána, to je u boha. Že nemluví
pravdu, to tvrdí i ti, co s ním v těch letech

vychází jen díky obětavým čtenářům a dopisovatelům i v roce
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na stejné scéně pracovali. Proč to vlastně ti
lidé dělají, proč takové charakterové kotrmelce, když je navíc nikdo k tomu nenutí?
Proč nejmladší z rodu Hamrů, který hrál
obětavě i v Rodácích, úplně zběsile plivá na
všechno, co bylo. Tedy i na sebe? Ze zbabělosti, prodejnosti, nebo z profese, která činila vždycky z většiny komediantů poslušné
služebníky vrchnosti?“, tyto věty napsal Jaroslav Matějka před čtvrt stoletím, platné
jsou však dodnes.
Na samém sklonku 80. let se Jaroslavu Matějkovi dostává za jeho celoživotní
práci významného společenského uznání
v podobě jmenování zasloužilým umělcem.
Stejného ocenění se tehdy dočkaly i další přední osobnosti naší kultury jako například básník Karel Sýs nebo spisovatel
Bohumil Hrabal či dramatik a scénárista
Jiří Hubač. Převrat byl dokonalou prověrkou charakterů. Mnozí si začali přepisovat své životopisy, veřejně se vzdali dřívějších ocenění a začali býti silně kritičtí k minulosti. Samozřejmě až když se to
mohlo. Ten, kdo dobře znal Jaroslava Matějku, správně odhadoval, že takovýto veletoč z jeho strany rozhodně nepřijde. Měli
pravdu, nepřišel. Ty, kdo se k němu hlásili
vždy jen ze zištných důvodů, nepochybně
nijak nepostrádal. Skuteční přátelé a kolegové však zůstali. Matějka se rychle zorientoval v nových poměrech a zapojil se
do práce na posílení značně pošramocené autority komunistů. Angažoval se
i v činnosti Levého bloku. Od 90. let byl
členem ÚV KSČM a veřejně činným byl
též jako předseda předsednictva Vlasteneckého sdružení antifašistů. I nadále potom pokračoval ve psaní, což věrní
čtenáři obzvláště ocenili. Postupně vydal sérii humoristických próz - Už troubějí; Pane blázen, kolik je hodin?; Tatíček alkohol; Strýcové jdou do nebe.
Za poněkud skrytý drahokam jeho
spisovatelské tvorby lze považovat prózu Tři na konečné (1994). Na pozadí nemocničního prostředí zde zachytil životní bilanci dvou přátel, a to se všemi
dramatickými střety a zvraty, které na
ně během života čekaly a které zásadně
ovlivnily jejich osudy v poválečných desetiletích. Tváří v tvář blížící se smrti se
hlavní aktéři vracejí do minulosti a hledají poučení ze svých nezdarů, selhání
i úspěchů a chtějí předat svou životní
zkušenost a poznání všem, kdo nepřestávají usilovat o pokrok a naplnění ideálů, za něž bojovaly zástupy předchozích generací.
V 90. letech rovněž začal psát svá pravidelná páteční zamyšlení publikovaná
na stránkách Haló novin. Jeho brilantní
texty, psané ve stylu padni komu padni, s typickým filozofickým nadhledem,
ironií a především zájmem o prosté lidi,
jsou prodchnuty upřímným vlastenectvím a dodnes patří k tomu nejlepšímu,
co v české levicové žurnalistice po roce
1990 vzniklo. Však také později z výběru z těchto fejetonů vznikla i kniha.
„Jarda Matějka mě jako historik naučil chápat dějiny na pozadí osudů
lidského jedince. Jako spisovatel mě
okouzlil svou zemitostí, člověčenstvím
a ostrým viděním peripetií při bloudění lidské duše v tomto složitém světě lidí. „Dědek
Josef“ a všechny jeho postavy a postavičky, které modeluje, mají svůj život, protože
Jarda život zná a umí ho žít,“ toto působivé vyznání ke svému příteli a kolegovi napsal před dvěma desetiletími novinář Jaroslav Lemák, muž který jej před mnoha lety k psaní pravidelných zamyšlení přivedl.
K těmto jeho plně výstižným větám snad
ani není co dodat. Možná jen to, že za každou skutečnou osobnost hovoří především
její dílo. A jeho hodnota je u Jaroslava Matějky nezpochybnitelná.
Zatímco kulturním rubrikám sdělovacích prostředků hlavního proudu Matějkův skon před deseti lety většinou unikl
nebo jej jednoduše vědomě ignorovaly,
spisovatel a novinář Zdeněk Hrabica napsal důstojný nekrolog, který stojí za připomenutí.
Bc. Miroslav Pořízek

výročí od narození vladimíra iljiče lenina !
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Ukradená demokracie

Ještě měsíc po skončení prezidentských
voleb v USA žádný z hlavních kandidátů
neuznal svou porážku. Někteří komentátoři
přirovnávají tuto situaci k roku 1860,
kdy zvítězil republikán Abraham Lincoln,
a po odtržení otrokářských států Jihu,
následovala krvavá občanská válka.
Média sice vyhlásila prezidentem USA
demokratického kandidáta Bidena, avšak
oficiální výsledky byly zatím potvrzeny jen
v některých státech.
Navzdory takřka všem předvolebním
průzkumům nepřišla očekávaná „modrá
lavina“ (podle barvy Demokratické strany).
Výsledky byly mnohde velmi těsné a sporné. Specifikou voleb v USA je skutečnost,
že pravidla i způsob hlasování a sčítání hlasů stanoví samostatně (a odlišně) jednotlivé státy. Letos k tomuto faktu přibyly miliony korespondenčních hlasů. V zemi, kde
neznají ani jednotné občanské průkazy
a hlavním dokladem totožnosti bývá řidičák, ověřit správnost takových hlasů může
být sisyfovská práce. Donald Trump hovoří
o „ukradených“ volbách a masových podvodech.
V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz
26. 11. spisovatel a publicista Benjamin Kuras o povolební situaci v USA uvedl: „Stále se hromadí důkazy o masívních podvodech ve volebním procesu. Státní legislativy v Pensylvánii, Arizoně a Michiganu prošetřují, zda „všechny legální hlasy byly sečteny a všechny nelegální hlasy vyřazeny“.
Vystupující svědci přísahají, že zaznamenaly volební podvody. Předkládají potvrzující
videozáznamy, fotografie a dokumentaci.“
Již 12. 11. stejný autor na témže serveru
upozornil: „Není pravdivé tvrzení, že
Trump nemá žádné důkazy. Právníkům se
jich hromadí stovky. Podivnou událostí bylo například koordinované zavření v 8 hodin večer v šesti státech, kde vedl Trump,
a počítalo se, že tím odevzdávání skončilo,
jak taky podle pravidel skončit mělo. Pak
ale v noci začaly kamiony přivážet statisíce lístků, téměř všechny pro Bidena. Hlasovací lístky se přijímaly ještě tři dny poté, co mělo odevzdávání skončit. Některé
volební okrsky měl víc odevzdaných hlasů
než je počet registrovaných voličů. Pozoruhodný byl rovněž výrazný rozdíl mezi počtem hlasů pro prezidentské a senátorské
kandidáty tam, kde probíhaly souběžně
s prezidentskými volbami i volby do senátu. Že se volební podvody děly, přiznal veřejně i texaský guvernér. V Nevadě bylo obžalováno z falšování voleb tři tisíce osob.
Právnička Sydney Powellová na Fox News
hovořila o počítačovém softwaru nazvaném Hammer and Scorecard, který přehazoval Trumpovy hlasy v Bidenovy,
V několika amerických městech už demonstrovali Trumpovi „popravčí“ s pajdulákem v podobě Trumpa s nasazeným prasečím čumákem, jemuž usekávali hlavu.
Komentátorka listu Washington Post Jennifer Rubinová v televizní debatě požadovala: spalte Republikánskou stranu, ať

Odpověď na všechno!
Jsme úplně ve srabu - ale hlavně, že
tady nevládnou komunisté.
Máme pětinové platy oproti Západu
- ale hlavně, že nám nevládnou komunisté.
Máme všechno zboží dražší o 20 procent, než na Západě - ale hlavně, že
nám nevládnou komunisté.
Musíme jíst potravinový odpad dovážený ze západních zemí - ale hlavně, že
nám nevládnou komunisté.
Náš státní dluh je 2,5 bilionů korun
- ale hlavně, že nám nevládnou komunisté.
Zvyšuje se počet chudobných, bezdomovců, počet lidí žijících na ubytovnách, počet lidí vyhlašujících osobní
bankrot - ale hlavně, že nám nevládnou
komunisté.
Stát je řízen kmotry, kteří každou veřejnou zakázku předraží - ale hlavně, že
nám nevládnou komunisté.
komunistický list

„dialog“

z ní nikdo nepřežije. A každý, kdo podpořil
Trumpovo tvrzení o volebních podvodech,
má být podle ní vyhnán ze slušné společnosti a nikdy už nepůsobit v předsednictvech korporací a na fakultách… Možná
zažijí nepříjemné (jak pro koho) zjištění,
že americká demokracie těmito volbami
skončila.“
Politolog Petr Robejšek 12. 11. v Parlamentních Listech napsal: „Média celé čtyři
roky Trumpa ilustrovala jako stranu pekla.
S tvrzením, že ve vyspělých demokraciích
něco takového není možné, souhlasit nemůžu, to je naivní nebo účelové. Dokonce
bych to přehnal do pointy, že pokud mluvíme o vyspělých demokraciích, mám často dojem, že současné demokracie Západu
včetně těch evropských jsou tak vyspělé,
až degenerují.
Demokracie se neodehrávají pro lidi
a mezi lidmi, nýbrž v akademických klubech, zákulisí, na universitách, v médiích
a odehrávají se špatným směrem mimo to,
co zajímá většinu společnosti.
Zpravodajství médií o Trumpovi v Americe a Evropě
i většiny českých médií se
dá až na pár
výjimek popsat jako trvalý záchvat vzteku. Vzteku, že se společnost
odvážila zvolit někoho jiného než si média
a liberálové přáli. Trump velice rychle posílil ekonomiku. Podařilo se mu dosáhnout
nejvyšší zaměstnanosti černochů ze všech
prezidentů (a odrazilo se to v růstu hlasů
od této složky americké populace). Barack
Obama, který dostal Nobelovu cenu míru
ještě předtím, než začal vládnout, začal během své vlády války. Trump nezačal žádnou válku, a naopak stahuje americké vojáky zpět domů.“
Objektivní hodnocení vlády Donalda
Trumpa nemůže ovšem opomenout, že jde
jednoznačně o konzervativního pravicového politika. Stupeň jeho popularity mezi
dělnickou třídou hovoří jen o slabosti soudobého dělnického a komunistického hnutí.

le. Kde najít větší licoměrnost tak čtenář jako tzv. četník Evropy, ale vyhýbá se konani hádat nemusí.
fliktům, které by mu nic nepřinesly.
Česká republika patří k několika málo
zemím, které dodávají zbraně do Turecka
Strašidlo komunismu
a Ázerbájdžánu. Zbraně používané v této
Donald Trump před volbami strašil, že válce, velkorážné kanóny a munice pocháv případě jeho porážky a vítězství Bide- zejí i z ČR“, upozornil europoslanec.
na USA hrozí socialismus, ba dokonce
komunismus. Ovlivnil tím zejména část
Kdo ovládá ČT
voličů pocházejících z rodin proticastrovských kubánských emigrantů. Trumpova „Televize rozhazuje peníze, financuje miagitace prohloubila zmatek nejen v hla- zerné filmy a staví ´vosí hnízda´ pro svého
vách amerických voličů, ale i mnohých prominentního moderátora,“ píše na adkomentátorů v Evropě. Nevěřím proto resu ČT publicista Pavel Černocký (parlaani „varování“ Benjamina Kurase (Parla- mentnilisty.cz 7. 12.)
Ač je autor soudě podle tohoto příspěvmentníListy.cz 26. 11.):
„Na co budeme muset zaostřit pozor- ku antikomunista, několik pasáží stojí za
nost, jsou Bidenovy sílící sympatie k plá- připomenutí.
nu, který získává podporu v Demokratické „Kdo ovládá ČT, může manipulovat volstraně a říká si „Great Reset“. Jeho hlavním bami. Mají i svou agenturu na „průzkumy“.
americkým proponentem je Al Gore, jeho Televize zveřejní platy zaměstnanců prezicelosvětovým fandou je davoské Světové dentské kanceláře, ale plat Moravce a dalekonomické fórum, jeho hlavním autorem ších prominentů ČT ne. … Už 20 let ovládá
je jeho předseda Klaus Schwab. Podpo- ČT parta lidí dosazená Čtyřkoalicí a jejími
rují jej velké nadnárodní korporace, řada následovníky z TOP 09, kdysi silné, ale dnes
velkopodni- už umírající strany. Vděčné vedení zpravokatelů a fi- dajství zve neustále do vysílání Kalouska
n a n č n í k ů , a jeho nadšenou, poněkud trapnou násles v ě t o v ý c h dovnici Pekarovou. Naopak třeba Tomio
politiků a le- Okamura, předseda důležité parlamentní
v i c o v ý c h strany, nebyl již 6 let pozván do vlajkové lohnutí. Slovy televize Fox Business je to di televizního zpravodajství, pořadu Otázhnutí usilující o kompletní reset globální ky Václava Moravce. Situaci u nás i ve světě
ekonomiky, který by zničil současný kapi- komentují osvědčení matadoři liberalismu
talistický systém (kéž by to bylo tak jedno- z Respektu, z Newyorské university v Praduché) a nahradil jej progresívními a mo- ze, a zkrachovalí politici, kteří ale zastávají
derními socialistickými systémy, se zvlášt- ten „správný“, schválený postoj.
ním důrazem na eko-socialistické politické Způsob, jakým ČT komentuje volby
programy jako Green New Deal (Zelený v USA, je opravdu úsměvný. Prostě kopírunový úděl), vládami poskytované základ- je stanoviska a komentáře CNN, zjevně anní mzdy, masívní zvyšování daní, zrušení titrumpovské hlásné trouby. Kde je objekakcionářského kapitálu. Podle nedávné- tivita? Naše masmédia se očividně zapojila
ho prohlášení Klause Schwaba se projektu do boje za „ Nový lepší svět“ pod vedení
musí účastnit každá země od USA po Čínu, Sorose a jeho liberálních, milionářských,
a každé průmyslové odvětví, od ropy a ply- bankéřských spojenců.“
nu po technologie se musí transformovat.
PES jako kolotoč
Fox Business tento plán označil za největší
ohrožení kapitalismu a individuálních práv
Politika vlády ANO a ČSSD tolerované
od pádu Sovětského svazu.“
KSČM v době koronavirové epidemie přiKdo věří, ať tam běží. Věřit tomu, že pomíná křivolakou silnici. „Od pangejtu
si kapři sami vypustí rybník, mohou jen k pangejtu“, říkávali naši prarodiče. Přísnaprostí ignoranti a diletanti.
ná opatření z jara po jejich předčasném
a nadměrném uvolnění kvůli dovoleným
Genocida v Karabachu
již po druhé veřejnost ukázněně nepřijíEuroposlanec SPD Ivan David obvinil má, navzdory úpěnlivým prosbám předázerbájdžánské i turecké síly z genocidy sedy vlády, zvláště když příkladem nejdou
arménského obyvatelstva a z dalších vá- ani čeští politici, a to nejen skandály dávno
lečných zločinů. „Genocida se provádě- profláknutý pan Kalousek. Navíc vyhlášela, viděl jsem i videa, která si natáčeli sa- ní „druhé vlny“ opatření až v říjnu, zřejmě
mi ázerbájdžánští vojáci, kdy vraždili civilní s ohledem na krajské a senátní volby, přišlo
obyvatele, zajatce z řad domobrany. Azeři pozdě, až tehdy, když již hrozil v nemocnitaké ničili civilní infrastrukturu, což je rov- cích naprostý kolaps.
něž válečný zločin. Do Ruskem vyjednané- Za rok se vystřídali na ministerstvu zdraho příměří mezi Arménií a Ázerbájdžánem votnictví tři ministři a ti předchozí si doteď
probíhala genocida a docházelo k celé řadě vyměňují škodolibé šťouchance. Plukovník
válečných zločinů ze strany ázerbájdžánské Prymula z ministerského postu odvolaný
i turecké armády, jejíž důstojníci akce zřej- po aféře vyvolané pobytem ve vyšehradmě řídili. Bojových akcí se účastnili také ské restauraci dávno po jím vyhlášené „venajatí žoldnéři ze Sýrie a speciální jednotky čerce“ nyní blahosklonně rozdává rozumy
jako poradce premiéra Babiše. Ač na rozz Pákistánu.
Konflikt má do značné míry charakter díl od většiny vojenských papalášů zřejmě
občanské války s prvky etnického a ná- nesnáší hromadný zpěv, aspoň podle předboženského konfliktu. Ázerbájdžánci sice nostního zákazu všech pěveckých vystoumluví o jakémsi národně osvobozeneckém pení, v poslední době pořád houká jak sýboji a osvobození Karabachu od arménské ček, a varuje, a varuje…
okupace, ale je to bizarní, protože Arméni Přes nespornou odbornost nového ministra Blatného vládní politika ode zdi ke
tam žijí po staletí.
Dohoda Ruska, Ázerbájdžánu a Arménie zdi pokračuje. Opatření, přijímaná bez vyrozhněvala arménské obyvatele, kteří vnik- hodnocení těch předchozích a bez shody
li do vládní budovy a požadovali odchod různých rezortů, jsou tu neúčinná, tu propremiéra Pašinjana. Premiér je nepochyb- tikladná, konce se nedobereš. PES (protieně vinen, že nechal situaci dojít v průbě- pidemický systém ČR) zprvu představovahu let tak daleko, že ázerbájdžánská stra- ný málem jako všelék podle nejnovější verna byla schopna úspěšně atakovat území ze není závaznou „povinnou biblí“ a vláda
Náhorního Karabachu. Nynější arménský jím žongluje podle momentálních potřeb.
prezident Sarkisjan je původně novinář A tak není divu, že již čtyři dny po uvolnění
a pracovník neziskovky, který přišel k mo- obchodu a služeb vláda musí jednat o dalci po jakési barevné revoluci v roce 2018. ších opatřeních. Ministr Havlíček v dnešArménům sliboval vstup do EU, navíc s na- ním rozhovoru v TN přiznal, že situace se
ivní představou západoevropské životní sice nyní nezhoršuje, ale ani nezlepšuje.
úrovně. Tradiční spojenectví s Ruskem by- Uspěchanému „uvolnění“ z 3. prosince
zvoní hrana a exministr „sýček“ Prymula
lo odsunuto na vedlejší kolej.
Rusko má zájmy jak v Arménii, tak pohrozil, že jeho důsledky pocítíme ještě
i v Ázerbájdžánu a také v Turecku a v celém v příštím roce. Přeji nejen našim čtenářům,
regionu. Podle toho k situaci přistupuje. aby tentokrát neměl pravdu.
Ilja Jihlavský, 7. 12. 2020
Nepůsobí jako na přelomu 19. a 20. století

PANORAMA

Hádej, kde to je
„Jsem odhodlán ochránit náš volební
systém, který je nyní pod koordinovaným
útokem a obléháním. … Pokud nezachytíme podvod, obrovský a hrozný podvod,
ke kterému došlo v našich volbách v roce
2020, už nebudeme mít zemi.“ Kdo by se
domníval, že jde o citáty z projevu opozičních politiků v Moskvě či v Minsku, voda,
samá voda …
Cituji z projevu Donalda Trumpa ze začátku prosince. Z projevu hlavy státu, který se rád sám vydává za obhájce jediné
a té správné demokracie, státu, jehož administrativa s oblibou hodnotí legálnost
a spravedlnost voleb v jiných zemích. Několik dnů po zmíněném projevu svého šéfa měl americký ministr zahraničí Pompeo
ještě tu drzost, aby odsoudil průběh a výsledky parlamentních voleb ve VenezueNa zdravotní péči bude mít nárok
jenom ten, kdo na to bude mít - ale
hlavně, že nám tady nevládnou komunisté!
Do důchodu budeme odcházet v 74
letech, což je z biologického hlediska
úplný nesmysl - ale hlavně že nám nevládnou komunisté.
Naše země nevzkvétá - ale hlavně, že
nám nevládnou komunisté!
Prostě odpověď na všechno a hned
jsou všechny problémy vyřešené.
Komunisti dřív měli stranickou disciplínu a zodpovídali se na stranických
schůzích. I tam byli „hajzlové“, ale museli se krotit.
Ti, co se utrhli ze řetězu a překabátili
se do jiných stran už žádnou kontrolu
nemají.
Proto to tak vypadá!
Ale můžeš si doma zazvonit klíči – pokud ještě nějaké od něčeho máš!
(Koluje po internetu...)

vychází díky obětavým čtenářům i v roce

75.

v ý r o č í o s vo b o z e n í č e s k o s l o v e n s k a s l av n o u r u d o u a r m á d o u !
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Za poslední týdny propukla ve státech,
obklopujících Ruskou federaci, řada událostí, z nichž v Kremlu určitě nemají radost.
Každé ohnisko napětí samo o sobě nemůže změnit pravidla hry a ohrozit bezpečnost
Ruska v budoucnosti. Pokud je ale propojíme, ukáže se, že se proti Rusku rozvíjí cosi mnohem zlověstnější. Nedávný výzkum
RAND pro armádu USA prakticky nezanechává pochybnosti o tom, kdo může stát za
těmito událostmi a procesy, kterém se nepochybně stanou hrozbou pro bezpečnost
Ruska v příštích měsících.

ohledu na to, že Turecko nakoupilo moderní ruské protivzdušné systémy. Do té doby
Washington demonstrativně mlčel o kavkazském konfliktu a svém vztahu k roli Turecka v něm.

Bělorusko…

jsmrtelnější nervově-paralytický jed v historii. Po prohlášení OPCW, že touto látkou
byl „Novichok“, německý ministr zahraničí pohrozil Rusku tvrdými sankcemi. Mnozí vyzývají Německo ke zrušení výstavby
plynovou Nordstream-2 jako odvetnému
opatření, což uštědří Rusku další ránu v době, i bez toho závažného hospodářského
oslabení kvůli nízkým cenám ropy a následkům koronavirové izolace.
Německo se ani neobtěžuje vyšetřováním tajemné ruské Navalného souputnice
Marie Pevčich, která tvrdí, že vyvezla z jeho hotelového pokoje v Tomsku prázdnou
láhev „otrávenou Novičkem“ předtím, než
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hospodářství prověřováním pevnosti jeho
plynového a ropného odvětví.
Je příznačné, že jsou to stejná odvětví hospodářské turbulence, která jsou dnes sférou
strategického vlivu Ruska. Pokud jde o Kavkaz, RAND prohlašuje: „Gruzie, Azerbajdžan
a Arménie byly součástí SSSR, a Rusko si dosud zachovává v regionu značný vliv…“ Poznamenává se, že „Dnes Rusko, jako jeden
z nemnoha států, uznává Jižní Osetii a Abcházii jako samostatné země a je nakloněno
jejich ochraně… USA rovněž mohou obnovit
úsilí o přijetí Gruzie do NATO…“ Připomeňme si výše zmíněné prohlášení Stoltenberga, určené k povzbuzení Gruzie ke vstupu do
NATO a požadování na Rusku, aby se vzdalo
uznání Jižním Osetie a Abcházie.
Ve zprávě RAND se rovněž zdůrazňuje napětí ve vztazích mezi Arménií a Ázerbájdžánem: „Rusko hraje klíčovou roli ve vzájemných vztazích těchto zemí, v kontextu sporného území Náhorního Karabachu… USA
mohou pobudit NATO k těsnější spolupráci
s Gruzií a Ázerbájdžánem, což nejspíš povede k posílení vojenské přítomnosti Ruska v Jižní Osetii, Abcházii, Arménii a na jihu Ruska. Jako alternativu se mohou USA
pokusit přimět Arménii k přerušení přátelských vztahů s Ruskem“.
Pokud jde o nynější masové protesty
v Kyrgyzii ve Střední Asii, RAND poznamenává, že „Rusko je součástí dvou ekonomických iniciativ, souvisejících se Střední Asií:
EAHS a „Jeden pás, jedna cesta“. Výměna
režimu na proNATOvský může vytvořit velkou bariéru mezi Ruskem a Čínou, a rovněž
uvnitř EAHS. Pokud jde o hospodářský nátlak, připomíná se ve zprávě RAND možnost vyvinutí tlaku na EU v zájmu odmítnutí
NS-2,vedoucího z Ruska přímo do Německa. Nedávný incident s Navalným vyvolává
rostoucí tlak uvnitř EU a také v Německu,
s cílem zastavení výstavbu SP-2 jako sankce
ve věci Navalného.“
RAND dále poznamenává, že s hlediska
bránění ekonomickému rozšíření Ruska, je
hlavní výhodou dodávek plynu, alternativní k ruskému v tom, že to povede ke snížení
příjmů Ruska z exportu a federální rozpočet
je už i bez toho přetížen, což vedlo ke snížení
výdajů na obranu, a snížení příjmů z prodeje
plynu a rozpočet napne ještě více.
Podíváme-li se na rostoucí tlak na Rusko
na základě zde uvedených příkladů a srovnáme je s nastavením zprávy RAND za rok
2019, bude jasné, že mnohé ze současných
strategických problémů Ruska byly záměrně vypracovány a řízeny Západem, mj.
Washingtonu a Londýna. To, jak se Moskva
s touto a rovněž s budoucí eskalací nátlaku
se strany NATO vyrovná, představuje vážný
geopolitický problém.
P. S.
Ještě bych dodal záměr destabilizovat situaci v Moldávii v souvislosti s tamními listopadovými volbami tam – viz zpráva šéfa
vnější rozvědky Ruska Patruševa:
http://svr.gov.ru/smi/2020/10/o-vmeshatelstve-ssha-v-vybory-v-moldavii-.htm
(pozn. překl.)
https://tv-den.ru/2020/10/14/belarusnagornyj-karabah-kyrgyzstan-i-navalnyj-vse-jeto-bylo-v-proshlogodnem-plane-rand-po-vymatyvaniju-rossii/
Přeložil St. Hroch

Arménsko-ázerbajdžánský konflikt u jižní hranice Ruska není jediným, ohniskem,
kde USA nyní intenzivně podporují destabilizaci, pro Rusko životně důležitých, sousedů. Po srpnových volbách v Bělorusku
probíhají organizované protestní akce, viníTureckem podporované útoky Ázerbá- cí prezidenta Lukašenka z falzifikace voleb.
jdžánu na Náhorní Karabach, rozněcování
konfliktu po skoro třech desetiletích relativního klidu a zastavení palby, pokračující
destabilizace režimu A. Lukašenka v Bělorusku, podivné chování EU a Británie v souvislosti s předpokládanou otravou ruského
disidenta Navalného a zcela nedávné ma…to vše bylo v loňském plánu Rand
sové protesty v Kyrgýzii, bývalém členu SoCorporation na vyčerpání Ruska
větského svazu ze Střední Asie, na sobě nesou otisky prstů britské tajné služby MI-6, Vyhnaná opozice pokračuje v působení ze
byl Navalný dopraven na základě osobníCIA a řady soukromých nevládních organi- sousedních členských zemí NATO v Pobaltí.
ho, pozvání A. Merkelové do Berlína, aby
zací, zabývajících se státními převraty.
V roce 2019 Národní fond demokracie zřejmě hned poté odletěla do Londýna,
(NED), financovaný vládou USA, umístil na odkud spolupracuje s Navalného Fondem
Náhorní Karabach
svých webových stránkách kolem 34 gran- proti korupci. V Londýně je v těsném vztaOzbrojené síly Ázerbájdžánu 27. září po- tů na projekty v Bělorusku. Všem jim bylo hu s přítelem Jacoba Rotshilda Chodorkovrušily příměří z roku 1994 s Arménií kvůli uloženo vychovat a vycvičit řadu opozič- ským, který je osobním nepřítelem Putikonfliktu v etnicky převážně arménském ních skupin, cílených na Lukašenka, a vy- novým a je velkým sponzorem zmíněného
Náhorním Karabachu. Podle stupně vyhro- tvořit místní nevládní organizace. Granty Navalného fondu (zajímavá je možná soucení z obou stran se rozjely, za mnoho let byly namířeny na projekty, jako „Upevně- vislost těchto událostí s ruským vyšetřovánejhorší, boje. Turecký prezident Erdogan ní neziskovek: zvýšení aktivity místní a regi- ním nezákonných finančních operací tohootevřeně podpořil Baku v konfliktu proti Je- onální občanské společnosti… na vytažení to fondu – pozn. překl.).
revanu a Armény osídlenému Náhornímu místních problémů a vypracování strategií Existují důvěryhodné informace o tom,
Karabachu, což arménského premiéra Pa- obrany zájmů“. Jiný spočíval v „rozšíření on- že tajemná Pevčich je agentkou MI-6 – stejšinjana vedlo k obvinění Turecka ze „zámě- line úložišť publikací, v zemi nedostupných, ného MI-6, který v roce 2018 už předvedl
ru na pokračování politiky genocidy“. Byla včetně práce v politice, občanské společ- hloupé drama o Novičku, kdy tvrdil, že rusto zjevná narážka na obvinění Osmanské ří- nosti, historii, lidských právech a nezávis- ký přeběhlík Skripal a jeho dcera byli v Angše z genocidy více než milionu arménských lé kultuře“. Další grant NED byl zaměřen na lii otráveni ruskou rozvědkou použitím smrkřesťanů v letech 1915-23. Turecko svou „Ochranu a podporu nezávislých novinářů tonosného Novičku. Skripalovi se tehdy
odpovědnost dosud odmítá.
a masmédií“. Za nevinně znějícími projek- rovněž zázračně uzdravili, byli propuštěni
V době, kdy Arménie viní Erdogana ty NED se skrývá program vytvoření vyško- z nemocnice a poté „zmizeli“.
z podpory Ázerbájdžánu v nynějším kon- lené opozice podle vzoru modelu CIA NED
fliktu na Kavkaze, ruský oligarcha Prigožin, „Barevné revoluce“.
Plán RAND Corporation?
kterého někdy nazývají „Putinovým kucha- Jako kdyby nepokojů na Kavkaze a v BěV době kdy nové výzkumy, nepochybně
řem“ kvůli tomu, že mu patří celé impéri- lorusku nebylo dost, aby Moskvě způsobiposkytnou víc důkazů, charakter intenzivum stravovacích zařízení, a také za jeho těs- ly bolení hlavy, 29. září se gruzínský preních činností NATO, nebo anglo-americkéné vztahy s ruským prezidentem, prohlásil miér Gaharia v Bruselu sešel s generálním
ho světa proti klíčovým zemím, rozloženým
v interview pro turecké noviny, že armén- sekretářem NATO Stoltenbergem. Ten ho
podél ruské hranice, nebo proti strategicsko-azerbajdžanský konflikt byl vyprovo- ujistil, že „NATO podporuje územní celiským hospodářským zájmům Ruska v průkován „Američany“, a že režim Pašinjana tvost a suverenitu Gruzii v jejích mezináběhu stejného času, předpokládá jistý kov podstatě slouží USA. A to už je zajímavé. rodně uznaných hranicích“ a vyzval Rusko,
ordinovaný útok.
V roce 2018 se Pašinjan dostal k moci aby odvolalo uznání území Abcházie a Jižní
Tak se stalo, že cíle útoků se přesně shov důsledku masových protestních akcí na- Osetie, odštěpených od Gruzie, a vyvedlo
dují s plánem velkého vojenského analyzvaných „sametová revoluce“. Otevřeně odtud svoje síly. Soltenberg poté vyzval Gatického centra USA. Ve výzkumné zprávě
a intenzivně ho podporoval Sorosův fond hariu, aby využil všecky možnosti ke sblížearmády USA za rok 2019 korporace RAND
(Open Society Found), který od roku 1997 ní s NATO a připravil se ke členství. Prohlázveřejnila řadu doporučení pro politiku
aktivně financuje mnohé „demokratické“ šení NATO posilují napětí, se kterým se Krepod názvem „Vyčerpávání Ruska: konkuneziskovky v zemi. Když se stal premiérem, ml v poslední době setkává.
rence z výhodných pozic“. Poznamenávají,
jmenoval Pašinjan Sorosem sponzorovaže pod vyčerpáváním Ruska rozumí „nenáTřetí barevná revoluce
né lidi do většiny klíčových pozic ve vládě,
silná opatření, která mohou podlomit vovčetně bezpečnostní služby a ministerstva
v Kyrgyzii?
jenskou nebo ekonomickou situaci v Rusku
obrany. Současně není myslitelné, aby ernebo politické postavení režimu uvnitř zeHned
poté
středoasijská
republika
bývadoganovské Turecko, stále ještě součást
mě i v zahraničí“.
lého
SSSR
Kyrgyzie
rovněž
vzplála
masovýNATO, tak otevřeně podpořilo Azerbajdžan
Ve zprávě se konkrétně posuzuje to, co
v konfliktu, který by potenciálně mohl vést mi protesty, které vedly ke svržení vlády už
se
tam nazývá „geopolitickými opatřeníke konfliktu Turecka s Ruskem, bez před- potřetí za sebou od roku 2005, kvůli obvimi“
v zájmu nadměrného vyčerpávání Rusběžné podpory se strany Washingtonu v té nění z falzifikace voleb, vznesených opozika.
Patří
k nim dodávky zbraní jako pomoči oné formě. Arménie a Rusko jsou členy cí. Agentura USA pro mezinárodní rozvoj
ci
Ukrajině;
součinnost ke změně režimu
hospodářského a obranného sdružení Eu- (USAID), která je, jak známo, krytím pro
v Bělorusku; využití napětí na Jižním KavkaCIA,
intenzivně
v
této
zemi
pracuje,
jarazijský hospodářský svaz (EAHS). To činí
kož i Sorosův fond, který založil univerzitu zu; snížení vlivu Ruska ve Střední Asii. ObPrigožinovo prohlášení zvlášť zajímavým.
sahuje rovněž návrhy na oslabení ruského
Stojí rovněž za zmínku, že šéf CIA Gina v tamní metropoli Biškeku a financuje svůj
Haspel a nedávno jmenovaný šéf britské obvyklý soubor projektů, „zaměřených na
MI-6 Richard Moore mají velké zkušenosti prosazení spravedlnosti, demokratického
Kam se podělo těch „300 zdravotníků z USA“?
ze spolupráce s Tureckem. Moore byl vel- řízení a lidských práv“. Třeba poznamenat,
1) Český ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) požádal na USA ambasádě o pomoc
vyslancem v Ankaře do roku 2017 a Haspel že Kyrgyzie je rovněž členem EAHS, vedecizích
vojsk a jejich rozmístění na našem území. Pro začátek to bude 28 lékařů
ného
Ruskem,
spolu
s
Arménií
a
Bělorusbyla koncem 90. let šéfkou oddělení CIA
a
dalších
272 vojáků bez bližšího určení ze států NATO. Kdo v naši historii ještě žádal
kem.
Pro
ještě
větší
zesílení
napětí
situav Ázerbájdžánu. Předtím, v roce 1990 byo
rozmístění
cizích vojsk u nás?
ce
kolem
Ruska,
vznikla
podivná
obvinění
la pracovnicí CIA v Turecku a perfektně ho2)
Že
z
těch
300 vojáků USA/NATO je pouze 28 zdravotníků, to jistě víte. Že z těch
voří turecky. Je příznačné, že, třebaže CIA rozvědky německého Bundeswehru, a nyní
28
zdravotníků
budou jen 4 lékaři, to asi už nevíte. Tak teď už ano.
smazalo tato fakta z její oficiální biogra- i Organizace pro zákaz chemických zbraní
3)
A
ti
4
lékaři
spolu s těmi 24 ostatními zdravotníky se budou starat o zdraví těch
fie, byla také šéfkou oddělení CIA v Londý- (OPCW) z toho, že ruský disident Navalnyj
272
vojáků
NATO
v naší republice.
byl
v
Rusku
otráven
pomocí
„nervově-paně nedlouho předtím, než byla jmenována
Takže
se
vlastně
o žádnou pomoc v koronavirové infekci nejedná. Jedná se o zneužití
ralytického
jedu
sovětské
epochy“,
který
šéfkou CIA za Trumpa. Rovněž se specialiepidemie
pro
obsazení
cizími vojsky na pozvání politické strany.
Němci
nazývají
„Nowitschok“.
zovala na operace proti Rusku, když pracoDodatečné
zprávy
bez
záruky z internetu, které mohou a nemusejí být pravda. Je
vala na operativní správě CIA v Langley.
to
na
vás:
Jestli
někdo
bydlí
v Brdech, prý už tam prapor US Army stanuje. Probíhají
Navalnyj
To nastoluje otázku, nestojí-li ruka angloi
nějaké
noční
přesuny,
už
více
než týden. Lidé, žijící kolem, hlásí každý den. To je
americké rozvědky za nynějším konfliktem Třebaže Navalnyj od té doby viditelně
prý
pravým
důvodem
pro
zákaz
vycházení v noci. Ještě divočejší zpráva z internetu
kvůli Náhornímu Karabachu. Generální ta- odešel z nemocnice naprosto živ, němecbez
záruky:
Z
kruhů
okolo
domobran
se proslýchá, že se chystá útok na Bělorusko.
jemník NATO Stoltenberg přilil olej do ohně ké oficiální osoby, stejně jako Britové, se
Nemocnice
u
letišť
v
Praze,
Brně
a
Ostravě
prý nejsou žádná náhoda…
5. října prohlášením, že zájmy bezpečnos- neobtěžovaly s vysvětlením k zázračnému
(Koluje po internetu.)
ti NATO se shodují se zájmy Turecka, bez uzdravení z toho, co je považováno za ne-

Bělorusko, Náhorní Karabach,
Kyrgýzie a Navalnyj…
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Komunistická strana Slovenska uznáva všetky demokra- svätene“ zákonom však neprináleží poslancom ani po- jeho ciele, tj. boj za pravá pracujúcich a utláčaných netické princípy a rešpektuje fakt, že NR SR ako najvyšší zá- litikom.
morálnym, protiprávnym a odsúdeniahodným zločiPreto KSS vyzýva všetkých poslancov NR SR, aby ko- nom, tak sa k takémuto „zločinu“ budeme vždy otvorekonodarný orgán Slovenskej republiky je nielen oprávnený, ale aj povinný konať objektívne, zodpovedne a v záuj- nečne prestali politikárčiť, robiť účelovú politickú pro- ne a s hrdosťou hlásiť. Nie vo svoj prospech, ale v prome väčšiny občanov. Zároveň by mal vyjadrovať a presad- pagandu a falošným moralizovaním zavádzali verejnosť. spech všetkých, ktorí o obhajobe svojich bytostných zázovať ich vôľu tak, aby bola v súlade so skutočnosťou. Sme Vyzývame ich k tomu, aby konečne začali hovoriť aj ko- ujmov Komunistickou stranou Slovenska ešte nevedia.
toho názoru, že pri prerokovaní predmetnej novely záko- nať v súlade s objektívnym poznaním reality a teda na ve- A ak aj vedia, tak sa ich z rôznych príčin zatiaľ nijako nedona sa neuplatňujú a ignorujú tieto demokratické zásady a deckom základe, v historických súvislostiach a v súlade so máhajú. Aj na prospech tých, ktorí sú denne masovo podmáme k jej obsahu, ako aj zákonu samotnému vážne vý- skutočnosťou.
vádzaní a ktorí o podstate útokov na všetko, čo akokoľvek
KSS veľmi dobre rozumie úsiliu istej časti politického súvisí s označením „komunistický“ zatiaľ vedia len veľmi
hrady. Myslíme si, že rôzne tendenčné, moralizujúce a literárne formy, či slohové cvičenia, ktorých podstatou je spektra znevažovať v očiach verejnosti a pri každej prí- málo, alebo takmer nič. Podstata týchto stupňujúcich sa
útokov a kriminalizácia nemá len
kriminalizácia občana za názor do
politický charakter, ale skôr ekoprávneho poriadku SR jednoducho nepatria. Nie je predsa možné
nomicko-hospodársku – to je eximorálne odsúdiť a kriminalizovať
stenčnú povahu.
niekoho a niečo, čo nikdy neboSnahou a zmyslom komunilo odsúdené v trestnoprávnej rostického hnutia je „skrotenie“
súkromného kapitálu, ktorý v kovine, či zavádzať paušálny princíp
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie
kolektívnej viny.
nečnom dôsledku ľudí nielen zoPodľa tohto návrhu, ako aj aktutročuje, ale vyvoláva masové zazákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a
álne platného zákona č. 125/1996
bíjanie. Jeho cieľom je nová spraZ. z. o nemorálnosti a protipráv- protiprávnosti komunistického systému a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony vodlivejšia spoločnosť, ktorú je
možné nazvať politologickým, či
nosti komunistického systému
(ďalej aj „zákon“), okrem iného Komunistická strana Slo- ležitosti komunistické hnutie a jeho ciele. Toto sa však právnym slovníkom akokoľvek a ktorú my, komunisti, nanedeje len v prostredí SR. Takéto úsilie je existenčným zývame „socializmus“.
venska bola, a zrejme aj je,
záujmom vlastníkov a stúpencov kapitálu, ktoré komua) zločinná a odsúdeniahodná organizácia,
V súvislosti s platným zákonom o nemorálnosti a protib) zodpovedná najmä za cieľavedomé ničenie tradič- nistické hnutie v samotnej podstate bytostne ohrozuje. právnosti komunistického systému i s návrhom jeho noných hodnôt európskej civilizácie, národných a nábo- Vieme, že táto časť politického spektra záujmy kapitálu ni- vely KSS konštatuje, že tento zákon je v hrubom rozpore
ženských práv, za úmyselné porušovanie ľudských práv elen obhajuje, ale ich aj nekriticky a bezhranične podpo- s objektívnym historickým vývojom, historickými faktami
a slobôd, za justičné zločiny vykonané v politických pro- ruje. A počíta aj s toleranciou tých, proti ktorým sú tieto a súvislosťami.
Mienku verejnosti a jej postoj k obdobiu fašizmu, nacicesoch, za teror vykonávaný proti nositeľom iných názo- záujmy orientované.
Preto takéto konanie väčšina zatiaľ zdanlivo schvaľujte, zmu a k všetkému, čo s nimi súviselo a aj aktuálne súvisí,
rov, než aké zodpovedali učeniu marxizmu-leninizmu, za
devastáciu hospodárstva, za zničenie tradičných princípov toleruje, či ignoruje, alebo si tieto skutočnosti radšej ani navrhujeme sformulovať v samostatnej právnej úprave.
vlastníckeho práva, za zneužívanie výchovy, vzdelávania, neuvedomuje. Bez nich by táto prokapitalistická menši- Aby už z jej názvu bolo zrejmé, čo sa ňou upravuje a slevedy a kultúry na politické a ideologické účely, ako aj za na nikdy nemohla vo voľbách získať väčšinu. Ak by bo- duje.
bezohľadné ničenie historických pamiatok, prírody a ži- li v praktickom živote spoločnosti vytvorené podmienky
V záujme objektívnej reflexie a historických faktov KSS
pre uplatňovanie demokracie v súlade s obsahom toh- odporúča pripraviť nový návrh na základe aktuálneho
votného prostredia a
c) nezabránila svojim členom a ich pomáhačom páchať to slova, tak tieto vlastizradne politické prúdy, ktoré pri- poznania a bez emócií, ktorým sa platný zákon zruší. Prezločiny, a to aj na ľudských právach a slobodách.
viedli SR a jej občanov do područia nadnárodného ka- tože z vecného i historického hľadiska je stotožňovanie
Podľa názoru KSS posúdenie objektívnosti týchto mi- pitálu, by sa nikdy nemohli dostať k moci a rozhodovať fašizmu, nacizmu a ich cieľov s komunistickým hnutím
moriadne závažných tvrdení, prináleží výlučne odborní- proti prirodzeným záujmom významnej väčšiny občanov po každej stránke NEZLUČITEĽNÉ!!!
kom a občanom Slovenskej republiky, ktorí ich ako jediní vlastnej krajiny.
V Bratislave 20. októbra 2020
Áno, zreteľne a nahlas odkazujeme všetkým poslanmôžu zhodnotiť pravdivo, v historickom kontexte a širKomunistická strana Slovenska
ších súvislostiach. Takéto subjektívne hodnotenie „po- com, vláde i občanom, že: Ak je komunistické hnutie a

STANOVISKO

KOMUNISTICKEJ STRANY SLOVENSKA

...Ještě bych doplnil názor na článek Jana Klána z 1. 12. 2020. Odsuzuje SPD jedinou větou s tím, že SPD šíří dezinformace,
aniž by to konkretizoval. V jiném odstavci
se Klán otírá o Marxe, v podstatě s tím, že
Marx nemohl předpokládat současný vývoj. Autor je s odpuštěním trou..!!! Kdyby si
přečetl (studium od něj asi nelze očekávat)
Manifest komunistické strany, tak by takové hlouposti nemohl psát.
V HaNo 30. 11. 2020 je zajímavý článek
s názvem „Nelehké časy levice“. Autor článku Jiří Málek z Institutu české levice polemizuje, mimo jiné, i s otázkou „Kam odešli voliči levice“ a odpovídá: „Nikam, prostě
zmizeli.“ Jsem toho názoru, že voliči „levice“ tady v podstatě nikdy nebyli. Ale otázku
bych položil jinak a konkrétněji: Co si „Institut české levice“ představuje pod pojmem
„levice“. Za „levici“ se považuje kde kdo. Od
KSČM, KSČ, KSČ 21, Rozumní, ČSSD a dal-

ší a další po- Z naší pošty...
čelit na stralitické subně druhé.
Z úvahy nad články v Haló novinách Z á r o v e ň
jekty, včetně
neurčitých neziskových organizací. Trvám bych připomenul, že události v ČSSR v lena tom, že „levice“ je pojmem se zavádě- tech 1968-1969 jednoznačně prokázaly, že
jícím obsahem. Máme „Autentickou levici“, obrana socialismu před jakoukoliv otevřea máme „Institut české levice“, k volbám nou či skrytou agresí ze strany imperialisdo Evropského parlamentu šla „Sjednoce- mu, je kolektivní záležitostí všech socialisná levice“ a další. Volič je zákonitě zmaten tických zemí! Nepoučili jsme se a připustili
a tápe, co že to ta „levice“ je.
další a další kroky k revizionismu a oportuZanedlouho, 10. prosince 2020 uplyne nismu započatými po roce 1953, tedy od
padesát let od doby, kdy byl plénem ÚV smrti Stalina.
KSČ schválen dokument „Poučení z krizo- Konec osmdesátých let, byl jen zákonitý
vého vývoje ve straně a společnosti po XIII. závěr neschopnosti čelit snahám kontraresjezdu KSČ“. V rozboru pokusu o kontrare- voluce. Tato, dnes již kritická situace, povoluci v ČSSR koncem šedesátých let minu- kračuje a její výsledek zřetelně cítíme a vilého století, byla též zdůrazněna soustředě- díme. Krizi v komunistických stranách nenost, vcelku dobrá organizovanost a koordi- lze vidět v krizi „levice“ a řešit ji v zakládání
novanost útoku vnitřních a vnějších nepřá- neurčitých „levicových“ institucí, aniž by se
tel socialismu na jedné straně a nepřipra- předcházelo a vycházelo z individualistické
venost komunistů těmto útokům v zárodku tradice státně monopolistického kapitali-

„Poučení z Norimberku“

z vystoupení Vladimíra Putina k účastníkům mezinárodního fóra 23. listopadu 2020

Nejprve bych chtěl upřímně poděkovat všem účastníkům politikům, činitelům, vědcům a odborníkům, právníkům, zástupcům muzejní společnosti a společenským organizacím. Vím, že jste přijeli z mnoha regionů Ruska i z různých zemí světa.
Jsem přesvědčen, že téma fóra je významné a blízké nejen z hlediska profesionální
činnosti, ale také jako lidem, kteří jsou si vědomi své osobní odpovědnosti za uchování
historických faktů o druhé světové válce. Kteří chápou, jak důležité jsou závěry Norimberského tribunálu, jím vypracované normy a principy pro hledání odpovědi na současné složité výzvy a hrozby.
Před 75 lety, šest měsíců po zdrcující porážce nacismu, začal soud, na který byla
upoutána pozornost celého světa. Ano, nemilosrdný Hitlerův režim, který rozpoutal
zločinnou válku a který se dopustil tak obludných zvěrstev, která historie dosud neznala, byl poražen, ale nebylo možné zde udělat tečku. Triumfální vojenské vítězství
muselo být zakončeno politickým, právním a morálním odsouzením nacismu a jeho
smrtící ideologie.
Za masovým terorem, krvavým násilím, zotročováním a cíleným vyhlazováním celých
národů stáli konkrétní organizátoři – nejvyšší vedení nacistického Německa. A státy, které byly vystaveny agresi, miliony lidí, které prošly nelidskými zkouškami, mučením a utrpením, oprávněně počítaly s odplatou, s nevyhnutelným veřejným potrestáním zločinců.
Právě tento postoj – o vytvoření otevřeného Mezinárodního vojenského tribunálu – hájil Sovětský svaz už od roku 1942 a principiálně důsledně zastával tuto linii při
všech jednáních se spojenci, mezi nimiž, jak je známo, od samého počátku převládala
myšlenka mimosoudního, pouze kolektivního politického rozhodnutí o popravě nacistických vůdců.
Na konci války si však mnoho předních politiků uvědomilo nutnost soudního procesu
a v srpnu 1945 se na jeho organizaci dohodly Sovětský svaz, USA, Velká Británie a Francie. Tento akt podpořilo dalších 19 zemí. Tribunál oprávněně získal status Soudu národů.

smu. Dlouhotrvající setrvávání na starých
tradicích, ze kterých se komunistické strany
nepoučily, jsou rovněž příčinou této hluboké krize. Nemalou úlohu zde hraje neuspokojený individualismus a sociální choroby
osobnosti. Proces přizpůsobování se tradičním individualisticky orientovaným formám byrokratické organizace státně monopolistického kapitalismu, resp. imperialismu a jím vzniklých nadnárodních korporací,
včetně EU, vyúsťuje v krizový stav. Rozpory v politice komunistických stran jsou pak
zřejmé i v tom, že na jedné straně se přijímají a schvalují principy a ideje buržoazie
a na druhé straně se odmítají.
Závěrem budu pokládat opět stejnou
otázku. Co to je levice a jaký má program?
Mám za to, že bez revoluční ideologie
(marxismu-leninismu) nelze vybudovat
revoluční hnutí.
Zdeněk Hájek, MLOK

Sovětský lid, který utrpěl největší, nejbrutálnější rány od agresora a prošel k vítězství
s nejvíce obětmi, měl své vlastní hodnocení, aby se vyrovnal s nacisty – za mrtvé na bitevních polích, za zraněné a zmrzačené, za zničená města a vypálené vesnice, za masové
zabíjení lidí na okupovaných územích.
Tato zvěrstva na sovětských civilistech byla diktována zvláštními nacistickými směrnicemi a byla nacisty povýšena na úroveň státní politiky. Sovětský svaz utrpěl ve druhé
světové válce kolosální nenahraditelné ztráty a mezi miliony obětmi velkou část tvořili
vojáci, kteří zemřeli v zajetí a civilisté, kteří byli surově a krutě zavražděni.
Odtajňování archivních dokumentů, které nyní v Rusku aktivně probíhá, práce pátracích skupin umožňují odhalit a vyjasnit dříve neznámé, ale strašné události této války,
nová fakta o masových zabíjeních sovětských občanů – starých lidí, žen, dětí – nacisty
a jejich komplici.
Takové zločiny nemají žádnou promlčecí lhůtu. Byly posouzeny právě na Norimberském tribunálu, zde definovaná kritéria zločinu proti lidskosti určila samotný pojem genocidy a stala se základem Úmluvy OSN o boji proti genocidě, přijaté v roce 1948.
Norimberské závěry jsou i dnes naléhavé. Před měsícem uznal na jejich základě Solecký okresní soud poprvé v ruském soudnictví masové popravy poblíž vesnice Žesťaná
Hůrka v Novgorodské oblasti jako genocidu. Byly tam brutálně zavražděny tisíce mírumilovných, nevinných lidí.
Neustále odkazujeme na poučení z Norimberského tribunálu, chápeme jeho důležitost
pro hájení historických faktů, pro to, abychom se přesvědčivě a odůvodněně postavili
proti záměrnému zkreslování a padělání událostí druhé světové války, zejména proti nestoudným, lživým pokusům rehabilitovat a dokonce oslavovat nacistické zločince a jejich
komplice.
Řeknu více: je povinností celého světového společenství hájit rozhodnutí Soudu národů, protože jde o zásady, které jsou základem hodnot poválečného světového uspořádání a norem mezinárodního práva. I dnes zůstávají pevným a spolehlivým základem pro
konstruktivní dialog a spolupráci a jejich opomenutí, pokusy je narušit jsou ranou zasazenou bezpečnosti na celé planetě. Přeji vám úspěšnou práci a vše nejlepší.
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