
začala projednávat. KSČM na to upozorňuje už od ledna. Náš návrh sněmovnu rozpustit
a vypsat předčasné volby však potřebnou ústavní většinu nenašel. Přilnavost k vládním
funkcím má, jak se teď ukazuje v celé nahotě, pro mnohé větší váhu než zájmy vlastní
země.
Pramálo společného s nimi mají i otázky, v nichž si koaliční partneři vjíždí do vlasů. Nic
na tom nezměnila  ani schůze Poslanecké sněmovny PČR ve středu 10.5.2017. Vládní
krizi  nejenže  nevyřešila,  ale  naopak  ještě  prohloubila  a  vyhrotila.  Právě  to  výslovně
konstatuje i vlastní usnesení PS PČR. Situace je neúnosná. Občany České republiky mění
v  rukojmí  skandálních  střetů,  poškozujících  i  pověst  země  v  zahraničí.  KSČM proto
předkládá  řešení,  prosaditelné  z  vůle  prosté,  nikoli  ústavní,  většiny  zákonodárců.
Obracíme  se  na  všechny  parlamentní  strany  a  hnutí  s  návrhem hlasovat  o  vyslovení
nedůvěry nynější vládě. Takovou nabídku odmítne jen ten, kdo s umělým protahováním
neřešitelné vládní krize spojuje cíle, které jsou se zájmy občanů a celé země neslučitelné.

Ve středu  24.5.  odvolal  prezident  Miloš  Zeman   Andreje  Babiše  z  vlády  a  jmenoval
novým ministrem financí Ivana Pilného z hnutí ANO. Vládní krize vyvolaná premiérem
Bohuslavem Sobotkou tím byla ukončena.  Zdali ale skončila opravdu, ukáží příští dny,
kdy se volební boj rozhoří naplno a kdy nás  možná  budou čekat ještě další překvapení.
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V  sobotu  19.5.  protestovalo  v Brně  několik  desítek  českých  vlastenců  na  akci
organizované  Klubem  českého  pohraničí  (KČP),  Klubem  společenských  věd,
vlasteneckými  organizacemi  ČSBS,  ČsOL,  Maticí  Čech,  Moravy a  Slezska  a  dalšími
složkami  proti přepisování historie a proti tzv. „pochodu usmíření“, který měl upomínat
na  oběti  tzv.  divokého  odsunu  v roce  1945.  Pochod  připravil  brněnský  magistrát(!).
Účastníci protestu připomínali nacistické zločiny, které byly v době protektorátu páchány
na  českém  obyvatelstvu. Vlastenci  poukazovali  na  nepravdivé  nadhodnocování  počtu
obětí událostí z 30. a 31. května 1945. Sudetoněmecké zdroje hovoří až o 10 000 obětí
pochodu Němců z Brna do Pohořelic před 72 lety, což je podle většiny historiků nesmysl.
Historik prof. Vojtěch Žampach jich doložil několik set, ovšem s tím, že brněnští Němci
podlehli vyčerpání a epidemii, nikoli přímému násilí. Akce obhájců brněnských Němců
a Německého domu, jehož trosky byly po válce zbourány a nyní tento dům připomíná
několik desítek metrů velká konstrukce, poškozují památku protifašistických bojovníků
a obětí fašismu. Mladá generace se nemá za co omlouvat ani s kým smiřovat, mladí Češi
a  Němci  si  nic  neudělali.  Oživování  minulých  ran  neprospívá  smíření,  naopak.
Vlastenecké  organizace  se  vymezují  proti  revanšistické  politice  sudetoněmeckého
landsmanšaftu, nikoli proti německému lidu. Nelze však zapomenout, jak uvedl pozůstalý
po  oběti  gestapa  a  příbuzný  obětí  Osvětimi  Jiří  Jaroš  Nickelli  z ČSBS  a  ČsOL,  že
Německý dům byl  »pangermánské a nacistické doupě, které bylo sídlem wehrmachtu,
sídlem slučovacího sjezdu nacistů a henleinovců a místem pobytu nejhorších nacistických
stvůr  Brna,  jako  byli  Czerny,  Folta,  Judex,  Kopriva,  vrah  Koslowski,  Ziffer  a  řada
dalších«. Do Německého domu chodily brněnské nacistky a Němky, které se později, po
zaplacení  vstupného,  dívaly  v  Kounicových  kolejích  na  popravy  českých  vlastenců
a braly na ně i  své děti.  Akci  KČP a dalších vlasteneckých organizací  podpořili  svou
účastí také brněnští zastupitelé KSČM. 

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

Neprošlo jazykovou korekturou. Určeno pro vnitrostranickou potřebu.
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Po přečtení pošli dál ! 

Dubnová  porada předsedů se  konala 27.4.  Po politické aktualitě,  zprávě  o činnosti  ZO
KSČM  Obeciny  a  informaci  z  vyšších  stranických  orgánů  byl  projednán  stav  placení
členských příspěvků za 1.čtvrtletí 2017 a hodnocen jako uspokojivý. Předseda OV KSČM
kritizoval malou účast našich členů na pietním aktu na Ploštině. Proto se nepředpokládá, že
bychom se v budoucnu vrátili  k organizování  vlastních vzpomínkových akcí  na Ploštině,
jako tomu bylo dříve. Dalším bodem bylo upřesnění POZ májových oslav. V rámci diskuse
byli  předsedové  informováni  o  oslavách  osvobození  v  obci  Žlutava  a  rovněž  o  konání
tradičního Vratimovského odborného semináře ve Frýdku -Místku.

1.května  jsme   oslavili  Svátek
práce  a  vzpomněli  osvobození
Zlína  na  setkání  komunistů
s občany  u altánku  v  parku
Komenského  ve  Zlíně.  A příroda
jakoby  slavila  s námi  neboť  celý
den  svítilo  slunce  a  bylo  vskutku
nádherně na rozdíl od předchozích
i  následujících  dnů.  Oslava  byla
zahájena českou státní hymnou po
které  moderátor  celé  akce,
předseda  MěV  KSČM  Zlín
s. Oldřich  Váňa  přivítal  přítomné
občany  a  poté  předal  slovo
básníkovi  Miroslavu Tomšů,  který
přednesl svoji báseň připomínající hrůzy války.
Po něm vystoupil předseda Česko-Ruské společnosti s. Josef Nesvadba s hlavním projevem.
Vzpomněl  v  něm celý  průběh  2.světové  války, při  čemž  ocenil  historickou  úlohu  Rudé
armády a její rozhodující podíl na porážce hitlerovského Německa. Dále připomněl události
při osvobozování Zlína a přilehlých obcí a uctil památku padlých rudoarmějců, rumunských
vojáků, partyzánů a dalších občanů. Je bohužel velmi smutné, že Magistrát města Zlína
svým  necitlivým  a  zřejmě  záměrně  úmyslným  rozhodnutím  rekonstruovat
památník padlým v parku Komenského právě v době výročí  osvobození Zlína znemožnil
uctít památku těchto obětí tradičním položením věnců. Po jeho projevu a Písni práce se ujal
slova  předseda  Okresního  výboru  KSČM  Zlín  s.  Stanislav  Remeš.  Ve  svém  projevu
připomněl, že První máj je dnem, kdy pracující hájí svá práva už 127 let. Právě svátek práce
je  i  nejlepší  příležitostí  upřímně  poděkovat  všem,  kdo  boj  za  spravedlivější  společnost

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


nevzdali  ani  proti  dnešní
mocenské přesilovce a aroganci,
každému,  kdo  se  živí  poctivou
prací,  jejíž  odměna  za
vykonaným  dílem  mnohdy
žalostně zaostává – v dělnických
profesích  či  školách,
v zemědělství  či  zdravotnictví,
dopravě  nebo  maloobchodu
i kdekoli  jinde.  Právě  1.  máj  je
závazkem, že to tak nesmí zůstat.
Je výzvou k ještě rozhodnějšímu
boji  za  to,  aby  bohatství  této
země  patřilo  znovu  všem,
z jejichž  hlav  a  rukou  se  rodí.

Měli bychom pro to udělat maximum už v letošních volbách. 
Občanům  se  rovněž  představili  tři  naši  kandidáti  pro  podzimní  volby  do  poslanecké
sněmovny  PČR  současná  poslankyně  -  dvojka  na  kandidátce  s.  Marie  Pěnčíková,
s. Miroslava Jemelková a s. František Jordák.
Ke zdařilému průběhu oslavy Svátku práce i osvobození Zlína přispěla i Záhorská kapela
a mladé mažoretky z Fryštáku.

V  prvních  květnových  dnech  se  také  v  obcích
Zlínského  kraje  konaly  vzpomínkové  akce
u příležitosti  72.výročí  jejich  osvobození –
v Otrokovicích,  Kroměříži  a  mnoha dalších.  Pietní
akt  v obci Žlutava s uctěním památky obětem druhé
světové války a kladením věnců u pomníku před její
základní  školou,  odkud  je  i  tento  snímek,  se
uskutečnil ve středu 3.května za přítomnosti starosty
obce  Žlutava,  atašé  generálního  konzulátu  Ruské
federace  v  Brně,  poslance  PČR  Antonína  Sedi
(ČSSD), starostů a místostarostů sousedních obcí -
Otrokovic,  Halenkovic  a  Bělova,  předsedy  OV
KSČM Zlín, místopředsedy OV KSČM  Kroměříž,
členů  KSČM z Napajedel  a  Halenkovic,  předsedy
Česko - Ruské společnosti, občanů Žlutavy a dalších
hostů. V současné době, kdy jsou mnohdy záměrně
zkreslovány historické události posledních 72 let, je
velmi  důležité  si  je  neustále  připomínat  a  pravdu
o nich předávat zejména mladé generaci, která tuto dobu nezažila. Je velmi smutné, že
v májových dnech, kdy jsme si připomínali konec strašné války, oznámila naše vláda, že
co nejblíže k hranicím Ruska vyšle stovky našich vojáků, kteří tam budou pod německým
velením. V deníku Právo si položil europoslanec Jan Keller otázku, proč nemalou část
zbytku naší armády k ruským hranicím vysíláme a zároveň si hned odpověděl – no přece
na obranu demokracie, kterou tak „příkladným“ způsobem u nás doma rozvíjíme!

11. května vystoupil na zimním stadionu Luďka Čajky ve Zlíně v rámci evropského turné
2017 Akademický soubor písní a tanců Ruské armády A. V. Alexandrova. Zlín se tak stal
prvním  z  deseti  krajských  měst  ČR,  ve  kterých  Alexandrovci  letos  v  květnu  předvedli
nadšeným divákům své mistrovství, které nezměnila ani tragická událost koncem loňského
roku, kdy při leteckém neštěstí u ruského města Soči zahynulo 64 členů jejich pěvecké části
sboru. Diváci zaplněného zimního stadionu odměnili vystoupení  Alexandrovců nadšeným
potleskem,  který  vyvrcholil  ovacemi  vestoje.  Stejných  ovací  se  dostalo  Alexandrovcům
i v ostatních městech. Nebyli by to však pražští „sluníčkoví aktivisté“, kteří jako „ochránci
demokracie“ připravili pro návštěvníky koncertu v pražské Tipsport Aréně, kde se koncert
konal, „uličku hanby“. Chtěli tím dehonestovat ruský armádní soubor uznávaný po celém
světě,  který  při  svých  koncertech  vždy naplnil  haly  a  kterému lidé  tleskali  vestoje  a  se
kterým vystupovali a vystupují světoví operní pěvci i populární zpěváci. Asi dvacítka těchto
„demokratů“ však  u návštěvníků koncertu, z nichž mnozí si tuto provokaci nenechali líbit,
takže musela zasáhnout i policie, neuspěla.
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2. května vybuchla na českém politickém nebi bomba, když na tiskové konferenci ohlásil
premiér  Bohuslav  Sobotka  demisi  své  vlády.  Způsobil  tak  vládní  krizi a  odstartoval
třítýdenní šarádu, během níž  byli občané svědky podání/nepodání demise, frašky při přijetí
Sobotky  prezidentem  Zemanem   na  pražském  hradě,  stažení  demise  Sobotkou  a  jejím
nahrazením návrhem prezidentovi na odvolání Andreje Babiše z funkce místopředsedy vlády
a ministra financí, následné  divoké debaty ve sněmovně, která by se dala charakterizovat
jako  „všichni  proti  Babišovi,  Babiš  proti  všem!“  a  tahanice  kolem kandidáta  na  funkci
ministra financí a místopředsedy vlády. To vše doprovázené kýbly špíny vytahovanými ze
sklepů  koaličních  stran,  které  na  sebe  strany  začaly  vylévat  v  rámci  nastávajícího
předvolebního  boje.  KSČM  řešení  vzniklé  vládní  krize  navrhla  v  dokumentech  ze  4.
a 12.května, které uvádíme v plném znění: 

4. 5. 2017 vydal VV ÚV KSČM toto Stanovisko k vládní krizi:
Oznámení Bohuslava Sobotky, že hodlá podat demisi vlády, dalo plně za pravdu stanovisku,
které KSČM prosazuje již od počátku letošního roku. Koaliční vláda ČSSD, ANO a KDU-
ČSL, zmítaná vzájemným obviňováním ze skandálního porušování zákonů, už pro Českou
republiku  nic  pozitivního  nevykoná.  Jediným řešením v zájmu  občanů  je  proto  vypsání
předčasných voleb do PS PČR.
Když to KSČM navrhla v lednu tohoto roku, získání potřebné ústavní většiny narazilo na
politické ambice i osobní vypočítavost subjektů, kterým jsou životní zájmy země lhostejné.
Jsme i nadále připraveni jednat se zástupci odborů, hnutí a občanských iniciativ, které se
situací cítí právem ohroženy. Nynější vládní krize potřebu demokratického východiska jen
dál umocňuje.
VV ÚV KSČM proto  voleným funkcionářům poslaneckého  klubu strany  uložil,  aby  při
jednáních o řešení vládní krize rozhodně prosazovali stanovisko KSČM, vyjadřující zájmy
občanů ČR a ve vztahu k ostatním parlamentním subjektům usilovali  o přijetí  ústavního
usnesení, které povede k rozpuštění PS PČR a vypsání předčasných voleb.

12.5.  vydal  ÚV  KSČM prohlášení  pod  názvem  Je  načase  vyslovit  vládě  nedůvěru,  ve
kterém se uvádí:
Tato vláda pro naše občany už nic dobrého nevykoná. Rozpory mezi koaličními stranami
blokují i schválení zákonů, jejichž návrhy  poslanecká  sněmovna  PČR obdržela či dokonce


