
z období  národně  demokratické  revoluce  do  doby  revoluce  socialistické.
Program, který tehdejší KSČ předložila ve svém vládním prohlášení, stále
podporovaném většinou obyvatel naší vlasti, směřoval k nové demokracii
a k sociální rovnosti. Mělo jít o československou cestu k socialismu. Vlivem
mnoha  okolností  včetně  souvislostí  mezinárodních  se  tak  nestalo,  což
později způsobilo komplikace.
Je třeba odpovědět i na otázku, proč ona hysterie? Vždyť už jde víceméně
o události, jimiž by se měli zabývat historici. Odpověď není složitá. Tehdy
nešlo jen o selhání pravicových koncepcí, neschopnost přesvědčit masy pro
pravicový  program  -  on  vlastně  ani  neexistoval,  o  špatné  vyhodnocení
situace, ale především šlo o přímo učebnicovou otázku práce tehdejšího
vedení KSČ, jež dokázalo získat obyvatelstvo pro své záměry, pro novou
socialistickou cestu. A to byl také největší »zločin« KSČ. Nezapomeňme na
genialitu  obyčejných hesel,  jež  dokázala  semknout  lid,  ať  již  jde  o  ono
jednoduché »Roztočte kola« či agitační »Milion hodin republice«. Ne tedy
pro  sebe,  ale  pro  všechny,  pro  každého  v  zemi!  Nezapomeňme  ani  na
ústavní řešení krize, ani na promyšlený postup levicových sil, na jednotu
levice.
A právě ta jednota leží současné pravici nejvíce v hlavách. Je nebezpečná
neboť pokud by zvítězila, mohly by se znovu vynořit otázky:  Kdo rozkradl
republiku,  kam  zmizel  majetek  za  dva  biliony  a  kdo  bude  volán
k zodpovědnosti?  A  to  se  připustit  nesmí!  Proto  ony  akce  »umělců«
a pravicových médií  v  době prezidentských voleb  před  pěti  lety  i  dnes,
proto  snaha  o  zlikvidování  levicových  koalic  na  radnicích,  proto  ony
podpásové útoky mající zvyšovat napětí ve společnosti, proto i tolik útoků
na naši minulost a zvláště proti únoru 1948 jako takovému.

POZVÁNKA
Okresní a Městský výbor KSČM Zlín a Levicový klub žen A.Randýskové

Vás zvou na 
SPOLEČENSKÝ VEČER

spojený s oslavou
MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN

dne 9.3.2018 od 16.00 hod v restauraci "U Barcuchů"
Hrát Vám bude "DUO HARMONY", kulturní program bude překvapením,
občerstvení je zajištěno podle obsahu peněženky, malý dáreček pro každou
ženu. Místenka: 50,- Kč
Je vhodná rezervace místenek na tel. 776700261, 725646092

Ve Zpravodaji byly použity některé úryvky z Haló novin a denního tisku

Neprošlo jazykovou korekturou. Určeno pro vnitrostranickou potřebu.

               Z P R A V O D A J
                                                     Městského výboru Komunistické strany

    Čech a Moravy
      Zlín
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Po přečtení pošli dál ! 

Ve věku 88 let zemřela 21.ledna 2018 v Domově důchodců v Lukově dlouholetá
členka  KSČ  i  KSČM  a  bývalá  předsedkyně  zlínského  Levicového  klubu  žen
Jindřiška Churá. Prošla mnoha stranickými funkcemi, vždy skromná, pracovitá,
vždy připravená pomoci. Čest její památce!

První  porada předsedů v novém roce se konala 25.ledna. Na programu
byla informace z vyšších stranických orgánů, hodnocení průběhu městské
konference,  příprava  okresní  konference,  která  se  uskuteční  v  sobotu
24.února  a  rovněž  příprava  oslav  MDŽ  se  společenským  večerem  (viz
pozvánka na konci Zpravodaje). V diskusi předsedové hodnotili výsledek
prezidentských voleb a vyjádřili uspokojení nad tím, že Miloš Zeman byl
znovu zvolen prezidentem ČR. 

V úterý 13.února se sešel na svém zasedání  Okresní výbor KSČM Zlín
(OV). Byl seznámen s jednáním výkonného výboru zlínského Krajského
výboru KSČM  (VV ZLKV) ze 7.2.2018, s jednáním výkonného výboru
OV z 13.2.2018, s kádrovými návrhy pro okresní konferenci a s POZ oslav
MDŽ. Projednal a schválil  hospodaření OV za rok 2017 a  POZ okresní
konference  včetně  návrhu  jejího  jednacího  a  volebního  řádu,  návrhu
usnesení  a zprávy OV  pro jednání okresní konference. 
Další informace z jednání OV:
Na  jednání  VV  ZLKV  byla  s.Dagmar  Butnikošarovská  navržena  na
předsedkyni ZLKV. 
Uvažuje  se  o  zrušení  instruktorů  ÚV  KSČM.  Zasedání  OV  ve  svém
usnesení  nesouhlasí  s  rušením  funkce  instruktora  ÚV  KSČM   bez
systémové náhrady.
OV doporučil klubu KSČM krajských zastupitelů po každém jednání ZZK
zpracovat  písemnou  informaci  z  jednání  ZZK  a  tuto  poskytnout
jednotlivým OV KSČM v kraji.
Krajská konference KSČM se bude konat 10.března v Kroměříži. Za okres
Zlín se jí zúčastní 10 delegátů, kteří budou zvoleni na okresní konferenci.

http://www.kscm.zlin.cz/


Na  okresní  konferenci  byl  pozván  1.místopředseda  ÚV  KSČM  s.Petr
Šimůnek.
V souvislosti s konáním X.sjezdu KSČM v dubnu tr. v Liberci byl vyhlášen
dobrovolný příspěvek 30,- Kč. Tento příspěvek zůstane okresním výborům
a bude použit na úhradů nákladů spojených s přípravou sjezdu. Na sjezdu
budou zastupovat zlínský okres 4 delegáti, kteří budou zvoleni na okresní
konferenci.
V budově OV bude provedena výměna dosluhujícího plynového kotle za
nový kondenzační plynový kotel,  jehož provoz bude výrazně úspornější.
Cena nového kotle bude cca 70 tis. Kč a OV by na něj měl obdržet dotaci
ve výši 30 tis. Kč.

x – x – x
Uplynul  měsíc  od  zvolení  Miloše  Zemana  prezidentem ČR.  Pravice  se
pomalu  vzpamatovává  ze  šoku,  že  její  favorit  prohrál,  ačkoli  zejména
"pražská kavárna" a zpřízněná média dělala vše pro to, aby se tak nestalo.

Nyní  se  její  pozornost  plně  soustřeďuje  na  to,  jak  zabránit  Andreji
Babišovi,  aby jím sestavená vláda získala na druhý pokus ve sněmovně
důvěru. Zejména jí děsí, že by důvěru mohla získat i díky podpoře KSČM.
Proto se tomu snaží všemožně zbránit. Snaží se vyděsit veřejnost, že pokud
by k tomu došlo, mělo by to pro společnost nedozírné následky.
Proto  má  velký  význam  stanovisko  výkonného  výboru  ÚV  KSČM
z 9.2.2018 pod  názvem "Pro změnu k lepšímu vykoná KSČM maximum",
které postoj KSČM ke vzniku vlády ozřejmuje:
Česká republika je na rozcestí. Na strany, střídající se donedávna u moci,
zbyla parlamentní menšina. V neprospěch dalšího oklešťování suverenity
země skončily  i  nedávné prezidentské volby. Rozčarování  z  mafiánského
kapitalismu,  založeného  na  „tunelech“,  korupci  a  posluhování  cizím
zájmům na  úkor  vlastní  země,  roste  už  řadu  let.  Teď  se  poprvé  rýsuje
možnost jeho nadvládu nad naší zemí alespoň oslabit.
Rozhodnutí, zda tato šance bude využita nebo zmařena, je v rukou hnutí
ANO.  Reprezentuje  především  domácí  kapitál,  podnikající  v  reálné
ekonomice,  a  chtě  nechtě  je  tak  závislý  na  kupní  síle  „dolních  deseti
miliónů“. Země, bezbranná vůči vnějším tlakům, není ani v jeho zájmu.
Naplní  ANO  sliby,  jimiž  dokázalo  oslovit  i  statisíce  levicových  voličů?
Nebo dá přednost spojení se stranami, jejichž kritice vděčí za své pozice
a vliv?
KSČM proto vede s vítězem voleb jednání i o možnosti tolerance vzniku
vlády, kterou ANO sestaví.  Usiluje  v  něm o  prosazení  změn,  vedoucích

k suverénnějšímu  rozvoji  země  ve  prospěch  všech  jejích  občanů  i
k zahraniční  a  bezpečnostní  politice  v  přísné  shodě  s  Chartou  OSN
a našimi  národními  zájmy.  Hlasy  komunistických  poslanců  podpoří  jen
skutečný a závazně zakotvený obrat k lepšímu. Základem naší politiky je
program KSČM.

x – x – x
Před 75 lety, 2.února 1943, skončila mohutná stalingradská operace, která
znamenala zlom na východní frontě a nacistické armádě přinesla zničující
porážku. Podle historiků bylo v tehdejším Stalingradu (nyní Volgogradu,
ovšem vždy na jeden den, v den výročí, znovu Stalingradu) zabito, zraněno
nebo  zajato  1,5  milionu  německých  vojáků;  sovětské  ztráty  dosahovaly
1,2 milionu.

Před 65 ley 15.února 1953 se narodil český komunistický politik, filosof
a historik  PhDr. Miloslav  Ransdorf,  Csc. Od  roku  2004  do  své  smrti
vykonával mandát poslance Evropského parlamentu. V letech 1996–2004
zasedal v dolní komoře českého parlamentu. Mezi roky 1990–1992 působil
jako poslanec Federálního shromáždění.  Zemřel  22.ledna  2016.  Na jeho
smrti se ve značné míře podepsal hyenismus českých medií, 

V tomto měsíci  tomu bude sedmdesát  let  od  chvíle  kdy 25.února  1948
zvítězil pracující lid nad buržoazií a reakcí.  Pravice označuje tento den za
puč (puč to byl, ale tím, kdo ho vyvolal, nebyla KSČ) a  vždy, když se  blíží
výročí Února se především v médiích dostává do stavu hysterie. Tak tomu
bude nepochybně i letos. Proč k Únoru došlo, proč zvítězil pracující lid pod
vedením Komunistické strany Československa, o tom napsal před pěti lety
v Haló novinách  velmi výstižně tehdejší člen ÚV KSČM, generální ředitel
a člen představenstva a.s. Futura Milan Špás zajímavý článek. Protože je
aktuální i dnes, připomeňme si jeho podstatnou část:
Tehdy široké masy občanů naší vlasti, aniž by je někdo nutil, aniž by to bylo
spojeno s rizikem ztráty zaměstnání či jinými nepříjemnostmi, se postavily
proti ministrům, kteří se pokusili pučem ovládnout vedení našeho státu. Ne
komunisté,  ale  představitelé  stran,  které  podaly  demisi,  měli  pučistické
úmysly. Jak jinak hodnotit právě onu demisi, v níž byl jediný požadavek:
Gottwald  bude  dělat,  co  chceme  my, anebo  půjde.  Puč  si  však  špatně
připravili, spoléhali na prezidenta Beneše, jehož o svém postupu ani ve své
bohorovnosti neinformovali a postavili ho před holý fakt, masy nezískali,
naopak členové vlastních  stran v  mnoha místech  se postavili  proti  nim.
Proto se museli smířit s porážkou. Únor se tak stal, aniž to pučisté chtěli,
mezníkem,  jenž   umožnil   Komunistické   straně   Československa    přejít 


