
proti levici, a zvláště pak komunistické. »Nedá se čekat nic jiného než opakování frází o 50. letech,
devastaci  a  dalších  omylech  a  chybách  minulosti.  Taková  diskuse  nikam nevede.  My  jsme  se
s minulostí vypořádali. Nevypořádali se však s ní ti, kteří proti nám stojí. Naše vlastní stranická
minulost KSČM za 27 let je bezproblémová, na rozdíl od těch, kteří nás pomlouvají. Náš člověk si
zaslouží vidět čísla zadlužení země, rodin, srovnání mezd s profesemi v Evropě, s výsledky stavu ve
zdravotnictví či v sociální oblasti. KSČM nevolá po zrušení živností a zaměstnání živnostníků. Ti si
své příjmy ve své většině zaslouží.  Ale nemůže nám být jedno,  jakým tempem velké nadnárodní
společnosti vysávají naši zemi a okrádají naše dělníky. Nemůže nám být jedno to, co není jedno
našim voličům: čím dál nižší úroveň vzdělání, horší úroveň potravin, dostupnost lékařské péče pro
všechny a právo na důstojné stáří. Mladé oslovme kvalitním vzděláním, výstavbou bytů, dobrou
mzdou za dobrou práci. Rodiče školkami a kvalitou pedagogů, zdravotnictvím s jednou pojišťovnou
pro celou  rodinu  a  dostupnými  byty. Seniory  oslovme tím,  že  mají  právo  na  lékařskou  péči  a
dostupnými způsoby k prožití  klidného stáří.  Tak byl  totiž  původní  průběžný systém nastaven a
naším cílem je to dobré obnovovat. Jak vidíte na mnoha příkladech, často se znovu zavádí to, co
jsme  řadu  let  prosazovali,  či  co  zde  řadu  let  fungovalo,« uvedl  předseda  ÚV  KSČM  a
místopředseda Poslanecké sněmovny a v závěru zdůraznil,  že  »KSČM je sebevědomá suverénní
strana a zaslouží si obnovení důvěry u nejširších vrstev občanů. Náš program je programem pro
většinu a my s ním můžeme uspět«. Celý jeho projev na 7. zasedání a další zprávy ze zasedání si
můžete přečíst v pondělním vydání Haló novin z 26.6. a  v jeho  příloze Naše pravda. Začal rovněž
fungovat  volební  web http://volby.kscm.cz,  na kterém si  lze  najít  schválený volební  program a
krajské kandidátky a který má přispět i k lepší informovanosti našich členů i široké veřejnosti.

x – x – x

V úterý 27.6. se konalo  zasedání OV KSČM Zlín (OV)  s tímto programem: Kontrola zápisu a
plnění  usnesení  z  minulého  zasedání  OV, informace  z  vyšších  stranických  orgánů,  informace
z jednání  zastupitelstva  Zlínského  kraje,  hospodaření  OV  za  období  leden  až  květen  2017,
informace z jednání výkonného výboru OV, plán práce OV na 2.pololetí 2017, průběžná kontrola
usnesení okresní nominační konference, spolupráce s levicovými organizacemi, informace o práci
Klubu mladých při OV, různé, usnesení. V rámci projednávání těchto bodů  se jednání zaměřilo
zejména na strategii a organizační přípravu sněmovních voleb, včasné reagování zejména krajských
zastupitelů za KSČM na články uveřejňované v periodickém tisku, které ne zcela pravdivě hodnotí
výsledky  práce  minulého  krajského  zastupitelstva  (např.  ztrátové  hospodaření  KNTB  nebo
výběrové řízení na autobusovou dopravu ve Zlínském kraji) a na doporučení pro zlepšení práce
Klubu mladých při OV což bylo zahrnuto do usnesení, které bylo přítomnými členy OV schváleno.

P O Z V Á N K A
Okresní a Městský výbor KSČM Zlín zvou všechny naše členy a sympatizanty na tradiční
již  27.setkání občanů a mládeže na moravsko-slovenském pomezí, které se tentokrát
uskuteční  v  sobotu  19.srpna  2017   ve  slovenské  Holíči.  Do  Holíče  bude  vypraven
autobus, který odjede z parkoviště u Velkého kina ve Zlíně v 10:00 hodin. Jízdné je 100
Kč. Věříme, že autobus do Holíče bude tentokrát plně obsazen.

Dále  všechny  zveme  na  pravidelná  nedělní  hudební  dostaveníčka do  parku
Komenského, která pořádá se souhlasem magistrátu města Zlína s.Zdeněk Novotný již od
21.5.  vždy  od  15:30  hodin.  Vystoupí  na  nich  postupně  cimbálové  muziky,  dechové
orchestry  i  mažoretky. Další  dostaveníčka  v  prázdninových  měsících  se  budou konat
v případě příznivého počasí 2.7., 16.7., 13.8., 27.8., a ještě i 10. a 24.září. Využijte této
nabídky na strávení příjemného nedělního odpoledne.

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

Neprodejný výtisk, ročník č.XXII, červen 2017, č.253              www.kscm.zlin.cz
   mestskyvybor@seznam.cz

Po přečtení pošli dál ! 

Porada předsedů v květnu se konala 25.5. Na programu byly personální záležitosti, politická aktualita,
výměna zkušeností z práce základních organizací, informace z vyšších stranických orgánů, informace
ze zasedání zastupitelstva města Zlína a vyhodnocení pietního aktu na Ploštině a prvomájových oslav.
Při projednávání personálních záležitostí upozornil předseda MěV KSČM, že je nutné včas delegovat
zástupce  za  KSČM  do  okrskových  volebních  komisí  (OVK)  pro  říjnové  volby  do  Poslanecké
sněmovny PČR. Informoval přítomné předsedy ZO, že při nominaci našich zástupců do OVK  použije
MěV seznamy z minulých krajských voleb a požádal předsedy všech ZO, aby co nejdříve nahlásili na
MěV změny, pokud by k nim v jejich ZO pro volby do PS PČR v těchto seznamech mělo dojít!
V politické aktualitě upozornil s.Novotný na poslední výsledky předvolebního průzkumu, ve kterém
zaznamenala  značné ztráty ČSSD.  Podle  posledních několika průzkumů se ukazuje,  že  jde zřejmě
o trvalý trend,  který odráží  nespokojenost občanů s činností  vlády premiéra Bohuslava  Sobotky a
situací v sociální demokracii. Dále rozebral článek Hlavně je potřeba »lepší politická třída« uveřejněný
24.5.  v  Haló novinách,  který se  zabýval  odbornými pohledy na současnou vnitropolitickou situaci
v ČR.
Na politickou aktualitu navázal s.Novotný zprávou o činnosti ZO KSČM Padělky, jíž je předsedou.
Z této zprávy je  třeba vyzdvihnout  zejména ty oblasti,  které  by měly být základem činnosti  každé
základní organizace. V prvé řadě je to  angažovanost členů ZO, která je v ZO Padělky velmi dobrá.
Z této ZO je s.Váňa předsedou Městského výboru KSČM Zlín a členem Okresního výboru KSČM Zlín
(OV), s.Novotný je členem OV, předsedou kulturní komise při OV, která pod jeho vedením vykazuje
velmi dobré výsledky ( viz též pozvánka na nedělní hudební dostaveníčka na str.4) a jedna členka se
angažuje v Levicovém klubu žen (LKŽ). Dále je to  spolupráce s komunistickými zastupiteli města
Zlína. Také  příspěvková morálka je velmi dobrá.  V minulém roce dosáhli  v této ZO průměrného
členského příspěvku téměř 62 Kč/měsíc a od loňského roku navíc nemají žádného člena, který by platil
méně jak 50 Kč za měsíc. Důležitou věcí je i informovanost členské základny. Při tom upozornil, že
zde nemůžeme být spokojeni s neuspokojivým  stavem v odběru Haló novin. Jen málo členů KSČM je
odebírá  pravidelně,  někteří  jen příležitostně.  Situace je  o to  vážnější,  že  z jiných médií,  která jsou
převážně  v rukou  zahraničního  kapitálu,  jsou  občané,  a  mezi  nimi  i  členové  KSČM,  mnohdy
neobjektivně, tendenčně informováni, se všemi negativními dopady. Proto doporučuje,  že by každý
člen strany  měl odebírat pravidelně alespoň pondělní vydání Haló novin, jehož součástí je i příloha
Naše pravda, která obsahuje velmi zajímavé články zejména z oblasti politiky, historie, filosofie apod.
Být informován pouze Zpravodajem MěV rozhodně nestačí! 
V další části porady vystoupil s informacemi z vyšších stranických orgánů předseda OV s.Stanislav
Remeš. Podal zprávu o zasedání výkonného výboru OV z 15.5., které se zabývalo plněním usnesení
poslední okresní konference, informacemi z jednání Krajského výboru KSČM Zlín (KV), přípravou na
sněmovní volby a dalšími otázkami. Poté informoval s.Rafaja o zasedání zastupitelstva města Zlína
(ZMZ) z 11.5., kde probíhala zejména debata o otázce převodu veškerého majetku a služeb z Moravské
vodárenské na firmu Vodárny a kanalizace, což je otázka, která zlínskou veřejnost mimořádně zajímá a
kde netrpělivě čeká na její definitivní vyřešení. Při hodnocení vzpomínkového aktu na Ploštině byla
kritizována  malá  účast  našich  členů.  Vyhodnocení  oslav  1.máje  a  osvobození  Zlína  v  parku
Komenského bylo naopak hodnoceno velmi kladně.

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


Ve dnech 31.5. - 1.6. se konala v Praze  mezinárodní konference komunistických a dělnických
stran o míru a evropské bezpečnosti, organizovaná KSČM k připomenutí a oslavě stého  výročí
významného historického dokumentu  -  Dekretu  o  míru,  jenž  byl  přijat  na  II.všeruském sjezdu
sovětů v noci z 26. na 27.října (tj. z 8. na 9.listopadu) 1917 hned v prvních dnech VŘSR. V Dekretu
o míru prohlásila sovětská moc imperialistickou válku za největší zločin proti lidstvu a vyzvala
všechny válčící  země v 1.světové válce, aby okamžitě zastavily boje a zahájily mírová jednání.
Autorem  Dekretu  o  míru  byl  Vladimír  Iljič  Lenin,  jenž  v  něm  zakotvil  socialistické  principy
mezinárodní politiky, spravedlivého demokratického míru a zásady mírové spolupráce mezi státy. 
Konec bipolárního světa a pád socialistických zemí znamenal, že se duch Dekretu o míru vytratil
z mezinárodní politiky a byl nahrazen globální dominancí USA a militarizací mezinárodní politiky.
Jak uvedl v úvodním projevu k účastníkům konference předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip, vítězný
neoliberalismus reprezentovaný globalisticko-oligarchistickými klany intenzivně pracoval a pracuje
na likvidaci  zbytků socialistického státu a na vykořenění  sociálně spravedlivého společenského
řádu. A opět se intenzivně bojuje o kontrolu světových zdrojů surovin, zejména přírodních zdrojů
Ruské federace. Západ pod tlakem USA přistoupil k uplatnění dvojích standardů. Existuje dvojí
výklad  principů  mezinárodního práva.  Např.  v  případě  Kosova  a  Tchaj-wanu Západ podporuje
separatisty a odmítá územní celistvost Srbska či  Číny, ovšem v případě Abcházie,  Jižní Osetie,
Krymu  a  Donbasu  nerespektuje  právo  národů  na  sebeurčení.  Právě  tato  skutečnost  svědčí
o rozkladu mezinárodního práva a o potřebě jejího obnovení v duchu Dekretu o míru a původního
mírového výkladu Charty OSN, řekl Filip. 
Výsledkem konference, které se zúčastnili zástupci KS Rakouska, řecké strany AKEL, KS Finska,
KS Řecka, Maďarské dělnické strany, KS Portugalska , KS Ruské federace,  KS Slovenska, KS
Ukrajiny, české Strany demokratického socialismu a také čínští diplomaté, bylo tiskové prohlášení
KSČM k 100. výročí vydání Dekretu o míru, jehož text uvádíme v plném znění:
KSČM  společně  s  účastníky  mezinárodní  konference  zastupujícími  komunistické  a  radikálně
levicové a dělnické politické strany nejen Evropy, ale i Asie, připomínají zásadní význam jednoho
z prvních dekretů vznikající  sovětské moci,  jež vyjadřovala zájmy širokých mas lidí  strádajících
válkou. Dekret o míru změnil svět a stal se základem mezinárodně právních institucí, postupů a
dokumentů.  Princip okamžitého příměří,  nahrazení zbraní rozhovory. Konec anexí a kontribucí,
veřejnou diplomacii, právo národů na sebeurčení. Mír je od data 8.11. 1917  brán jako zásadní
předpoklad  kteréhokoli  základního  lidského  a  občanského  práva,  práv  politických,  sociálních,
hospodářských  a  kulturních.  Mír  je  zárukou  práva  na  rozvoj.  Dekret  o  míru  se  stal  základní
myšlenkou, na které vznikala Společnost národů, která ale zanikla právě při opuštění jeho principů
a svět se propadl do ještě katastrofálnější války, než byla ta 1. světová.
Základní principy Dekretu o míru a hrůzné zkušenosti 2. světové války se staly znovu nosnou ideou
při  založení  OSN  a  její  Rady  bezpečnosti,  a  tato  funguje  dodnes.  Krize  OSN  ve  dvacetiletí
jednopolárního světa byla způsobena jen nenaplňováním, respektive opouštěním těchto principů a
zkušeností  a pokusu vnutit  světu jedinou vůli globálního kapitálu,  prostřednictvím paktu NATO,
který  se  stal  hrozbou  pro světový  mír. Návrat  k  základním  principům -  odmítnutí  války  jako
možného  pokračování  politiky,  dialog  a  úcta  k  lidské  důstojnosti  a  zájmům  drtivé  většiny
pracujících je také návratem na cestu mírového rozvoje na cestu socialismu, na jejímž začátku byl
právě Leninův Dekret o míru. KSČM, ve spolupráci se svými soudruhy a přáteli na celém světě,
věrni tomuto odkazu dál budou věnovat své síly boji za mír, proti agresi a válkám. 

x – x – x
Ve  dnech  3.  až  4.  června  se  konal  v  bavorském  Augsburgu  68.sjezd  Sudetoněmeckého
landmanšaftu (SL).  Letos  přijeli na sjezd kromě místopředsedy české vlády Pavla Bělobrádka a
ministra  kultury  Daniela  Hermana ještě  náměstek  primátora  Brna  Martin  Ander,  místostarosta
Prahy 7 Kamil Vavřinec Mareš, náměstek primátora Liberce Jan Korytář, starosta Nejdku Lubomír
Vítek,  starosty  Nejdku,  plzeňský  biskup František  Radkovský a  mnozí  další.  Bohatý  program,
doplněný  pseudohistorickými  přednáškami  českých  zástupců  a  široká  účast  z  ČR jsou  jasným
důkazem, že si SL stále více posiluje svou  pozici v ČR, což je ohrožením státní suverenity. Je
trestuhodné,  když  se  vicepremiér  české  vlády  bratříčkuje  se  zarytým  sudeťákem  Berndem

Posseltem, který se před časem vehementně dožadoval, aby ČR nebyla přijata do EU. Připomeňme
proto, jak před sedmdesáti osmi lety museli  lidé Sudety, naše příhraničí, opustit s pár věcmi, co stačili
posbírat, bez ohledu na to, zdali mají kam jít, bez ohledu na to, zda se jedná o staré lidi, těhotné ženy či
děti. Najdeme v různých oblastech naší republiky velkou spoustu pamětníků této hrůzné události. A
připomeňme si i něco z historie SL - této politické(!), nikoli folklorní organizace, jak o tom píše v Haló
novinách v článku Svůj k svému europoslanec Jiří Maštálka. 
Sudetoněmecký landsmanšaft vznikl v tehdejším západním Německu v roce 1949 a na teritoriu celé
SRN se etabloval o rok později. Tehdy přijaté stanovy zůstaly dodnes v podstatě nedotčeny, a to včetně
deklarovaných cílů této organizace, mezi něž patří: prosazovat právní nárok na vlast, její znovuzískání
a s tím spojené právo na sebeurčení, a hájit právo na navrácení resp. plnohodnotnou náhradu nebo
odškodnění  za  zkonfiskovaný majetek.  U zrodu této organizace až na výjimky stáli  bývalí  aktivní
nacisté  včetně  mnoha  někdejších  příslušníků  SS  a  vysokých  funkcionářů  NSDAP,  ba  dokonce
válečných zločinců; jmenovat lze třeba Siegfrieda Zoglmanna, Waltra Bechera, Ernsta Franka (bratra
K. H. Franka), Waltra Hergla, Paula Illinga, Rudolfa Wollnera či Fritze Köllnera. Jinými slovy, tato
organizace  mohla  vzniknout  jen  zásluhou  pověstně  laxního  přístupu  úřadů  SRN  k denacifikaci,
nařízené  bývalými  Spojenci  po  porážce  nacismu.  Organizace  po  dlouhá  desetiletí  byla  výrazným
rušivým  faktorem  v česko(slovensko)-západoněmeckých  vztazích.  Její  představitelé  brojili  proti
smlouvě z roku 1973, normalizující tyto vztahy, a v roce 2004 v Evropském parlamentu hlasovali proti
přijetí České republiky do EU. Podstatou ideologie a politiky této organizace je revize výsledků druhé
světové války, přičemž jedním z pilířů této politiky je kampaň proti československým prezidentským
(tzv. Benešovým) dekretům z roku 1945. Všem výšeuvedeným českým účastníkům tohoto sjezdu jsou
nepochybně známy názory Bernda Posselta,  sudetoněmeckého šéfa,  právě na prezidentské dekrety,
představující základ a východisko poválečného československého právního systému, a je zřejmé, že
tyto  názory  akceptují.  Protože  kdyby tomu tak  nebylo,  zřejmě by  do  Augsburgu   nejeli.  Je  třeba
připomenout, že mezi názory pana Posselta patří i tento: »Benešovy dekrety jsou rakovinným nádorem
v Evropské unii, jenž musí být už konečně operativně odstraněn.« (!) Proto si naši účastníci na tomto
sjezdu všichni bez výjimky zaslouží minimálně morální odsouzení a pokud jde o pány Bělobrádka a
Hermana vzhledem k tomu, o jak závažnou skutečnost se jedná a jde-li  údajně o jejich soukromé
aktivity, měli by být odvoláni ze svých vládních funkcí. Jsou to v podstatě vlastizrádci, kteří konají
proti zájmům této země. Jejich odvolání se však od slabošského premiéra zřejmě nedočkáme.

x – x – x
V sobotu 10.června  jsme si  připomněli  75 let  od nacistického vyhlazení  středočeské obce  Lidice.
Stovky lidí z celé republiky i ze zahraničí se poklonily památce zemřelých u hrobu lidických mužů,
věnovaly tichou vzpomínku ženám i dětem, které přišly o život. Pro mnohé z návštěvníků byla velkým
a nepříjemným překvapením účast ministra Daniela Hermana. Podle nich neměl právo, i  vzhledem
k jeho  podlézání  sudetoněmeckému  landsmanšaftu,  vkročit  na  půdu  tohoto  památníku.  Velkým
překvapením také byla, podle předsedy poslaneckého klubu KSČM Pavla Kováčika i neúčast ministrů,
náčelníka generálního štábu či prezidenta Zemana. Každý z nich sice mohl mít svůj program, ale ten se
dá dlouhodobě plánovat. Ani výstava Expo 2017 by neměla zamezit účasti prezidenta na 75. výročí
lidické tragédie. 
O čtrnáct dní později  24.června 1942 byla vypálena také obec  Ležáky a její  obyvatelé zavražděni
nacisty jako odplata za to, že v ní byla ukrývána vysílačka Libuše parašutistické skupiny Silver A, která
se účastnila atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydrycha. A i zde se nestyděl
zúčastnit vzpomínkového pietního aktu u Památníku v Ležákách ministr Herman, který mj. proslul  i
výrokem,  že  komunisté  chtějí  40  let  válku  a  že  je  smutné,  že  jsou  stále  ve  sněmovně.  Jako  již
mnohokrát zase drze lhal a překrucoval historii. Komunisté nikdy válku nechtěli. Byli mezi prvními,
kteří byli zatýkáni, vězněni, mučeni a popravováni.

x – x – x

V sobotu 24.června se konalo  7.zasedání ÚV KSČM, které kromě programu pro říjnové volby do
Poslanecké sněmovny schválilo i ústřední volební heslo »Mír ve světě, spravedlnost a bezpečí doma«
V úvodním projevu řekl předseda ÚV s.Vojtěch Filip řekl, že před volbami lze znovu očekávat postupy 


