
1989  byl  rozebrán  a  odvezen  do  depozitáře  Galerie  hl.  města  Prahy.  K  jeho
znovuodhalení  došlo  30.7.2002  při  Čestném vojenském pohřebišti  na  Olšanských
hřbitovech.  

16.srpna uplynulo 150 let ode dne, kdy v roce 1867 Karel Marx dokončil a vydal své
stěžejní  dílo  Kapitál  s  podtitulkem  Kritika  politické  ekonomie,  Pracoval  na  něm
desítky let. Za jeho života vyšel pouze první díl. Druhý a třetí díl vydal z Marxovy
pozůstalosti  Friedrich  Engels.  Obsahem  knihy  je  analýza  a  kritika  kapitalistické
společnosti a zejména kapitalistického způsobu výroby. I když je proto pravicí jeho
dílo neustále napadáno, přesto je nezpochybnitelné, že jeho filosofický i politický
vliv byl obrovský. Poprvé na vědeckém základě přesvědčivě ukázal na příčiny vzniku
a podstatu kapitalismu a dal tak pracujícím celého světa mocnou zbraň v jejich boji
proti  vykořisťování  a  za  sociálně  spravedlivou společnost.  Připomeňme,  že  Karel
Marx  byl  v britské  anketě  BBC  vyhlášen  nejvýznamnějším  myslitelem  celého
minulého tisíciletí.
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V sobotu 19.srpna se konal ve slovenském městě Holíči pod tradičním heslem »Naše
národy hranice nerozdělí« již 27. ročník
setkání  občanů  a  mládeže  na
moravsko-slovenském  pomezí.  Jeho
účastníci,  kteří   přijeli  ze  všech  koutů
Čech,  Moravy,  Slezka  a  Slovenska,  si
připomněli  73.  výročí  zahájení
Slovenského národního povstání i 72 let
od  osvobození  Československa.
V holíčském  amfiteátru  promluvili
k občanům  lídři  české  i  slovenské
komunistické strany Vojtěch Filip a Jozef
Hrdlička  a  další  hosté,  jako  např.

místopředseda samosprávného Trnavského kraje a primátor Holíče Zdenek Čambala,
který  mj.  zdůraznil  potřebu setkávat  se  na pomezí  a  učit  se  z  aktuálních  hrozeb,
kterým je nutné čelit. »Imigrantům přicházejícím do Evropy od jihu musíme dát jasně
najevo, že my jsme zde doma, a chtějí-li být našimi hosty, pak musejí přijmout naše
pravidla,  tradice,  zvyky, zákony,  a  nikoliv  naopak.  Rozhodně  se  musíme  postavit
islámským masakrům v Evropě a vstřícnosti  západoevropských politiků,  kteří  tuto
kampaň před třemi roky nastartovali,« uvedl Čambala. Kulturní program konferovala
poslankyně  Marta  Semelová.  Vystoupili  v  něm mažoretky  ze  Sobotišťa,  dechová
hudba  Májovanka a záhoráčtí  heligonkáři.  Aplaus  si  vysloužila  umělecká  dvojice
zpěváka Josefa Boudy a klávesisty Radka Vernera s programem  Karel Gott revival
Morava.  Na setkání vypravil OV KSČM Zlín jako již tradičně autobus, který byl
zaplněn  téměř  do  posledního  místečka.  Jeho  účastníci  prožili,  sice  pod  deštníky,
hezké odpoledne, které jim nezkazil ani vytrvalý drobný déšť.
  
Ve Zpravodaji byly použity některé úryvky z Haló novin a denního tisku.
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Máme za sebou prázdninové měsíce, během kterých jsme si odpočinuli a načerpali nové
síly i k tomu, abychom se úspěšně vypořádali s úkoly, které nás čekají ve druhé polovině
roku. Budou to zejména úkoly spojené se zabezpečením voleb do poslanecké sněmovny
PČR a s přípravou výročních členských schůzí základních organizací KSČM a městské
a okresní konference KSČM Zlín.

Období  prázdnin  bývá někdy novináři  nazýváno „okurkovou sezónou“,  protože  v té
době  se  zejména  na  politické  scéně  toho  mnoho  neděje.  Tentokrát  však,  vzhledem
k blížícím se volbám jak senátním, tak i  prezidentským, tomu bylo přece jen trochu
jinak. Byly to zejména útoky na KSČM a na prezidenta ČR, které se budou určitě ještě
stupňovat, šaráda kolem (ne)koalice KDU-ČSL a STAN, nebo rozklad vládní koalice,
která místo, aby se snažila ještě ve zbývajícím čase jejího funkčního období dotáhnout
do konce schválení některých důležitých zákonů, si hází k radosti pravicové opozice
navzájem klacky  pod nohy a  není  se  tudíž  schopna  již  téměř  na  ničem dohodnout.
Podrobněji byly tyto i jiné události rozebírány v článcích Haló novin. Uvádíme úryvky
z některých z nich:

Ivo Valenta si v článku  Zastydlý antikomunismus horší zastydlé puberty  všímá, jak se
s blížícími  volbami  opět  začínají  vzdouvat  vlny  tradiční  antikomunistické  hysterie
a ideologického šílenství. Převážně neschopní a prolhaní pokrytci, nejprve přísahající na
»socialismus«, svým agresivním působením rychle destruovali systém, který nebyl jistě
dokonalý,  ale  v  celé  historii  naší  země  nejspravedlivější.  A  také  bleskurychle
zašantročili, ne jinak než ku prospěchu svému a prospěchu svých souvěrců, gigantický
majetek. Osudy příznačných figur českého kapitalismu jako Kožený, Krejčíř, Bakala aj.,
jsou médii podezřele rychle zapomínány, ale jejich kamarádi a následovníci již dávno
metastázovali  do  politické  struktury  a  nyní  se  chytře  snaží  odvádět  pozornost  od
skutečného stavu naší země a vlastních »zásluh« o něj. Nástroji bývají  falešné lživé
postoje k výsekům naší historie vytrženým z kontextu té doby, nálepkování, kádrování
či  ostouzení  všeho  nepohodlného.  Nedivím  se  jejich  obavám!  V  době  odumírání
»havlovského kultu« se již na jejich »prodemokratické« aktivity začíná nahlížet i jinak,
než  by  si  přáli.  Kolaborace  se  Sudetoněmeckým  landsmanšaftem,  plánování  účasti
v jaderné válce s Ruskem či návrh na ocenění vražedné »party Mašínových« jsou jen
některými jejich »trumfy«. Zjednodušeně, z příklonu k Německu, ovšem na úkor zájmů
vlastní  země,  z  přepisu  výsledků  druhé  světové  války, z  úvah  o  likvidaci  ideového
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nepřítele  číslo  jedna  Ruska,  země  s  významným  proslovanským  potenciálem
a ideologicky »nebezpečnou« historií, a konečně z trapného oslavování obyčejných
vrahů, lze úspěšně vyabstrahovat strach ze všeho »levicového«. A proč to všechno?
Z málo  inteligentního,  zastydlého  a  zcela  zbytečného  antikomunismu,  horšího
puberty!

Jeden  z  posledních  útoků  na  KSČM  přišel  ze  strany  ODS,  když   komunističtí
poslanci  hlasovali  ve  sněmovně  proti  vyslání  našich  vojáků  do  Pobaltí.  Tehdy
předseda  ODS  Petr   Fiala  prohlásil,  že  komunisté  jsou  stálým  nebezpečím  pro
„všechny demokraticky smýšlející občany“. Zdůvodnil to těmito slovy: „Kdo si říká,
že tady už žádné nebezpečí komunismu nehrozí, tak mu doporučuji poslechnout si
debatu v Poslanecké sněmovně z tohoto týdne, kde komunisté argumentovali proti
účasti našich vojáků v rámci NATO v pobaltských státech. Ať si poslechne... jejich
protizápadní výroky ve prospěch Ruska. Ať vidí, jaké nebezpečí představují“. Na to
reagoval  v  Haló  novinách  v  článku  »Komunisté  jsou  stále  nebezpečím?« Otakar
Zmítko, z kterého vyjímáme: „ ...Ale co tolik na jejich názoru vadí panu Fialovi?
Především to, že komunisté patří mezi ty strany, které odmítají absolutní podřízenost
naší  vlasti  americkému  vedení  NATO  a  plnění  záměrů  americké  administrativy.
V zájmu  koho budou kontingenty  z  jednotlivých  zemí  Aliance  v  Litvě,  Lotyšsku
a Estonsku?  Na  dostřel  Kronštadtu  a  Petrohradu.  Bude  to  v  našem  zájmu?  Ne,
v našem  zájmu  to  není.  Přitom  ony  počty  vojáků  jsou  vojenským  odborníkům
k smíchu, pokud by totiž  došlo k válce.  Kdo ale  tuto válku chce? Kdo potřebuje
sibiřské a uralské suroviny? My? Česká republika? Nikoli. Spojené státy, pro něž je
Sibiř dlouhodobým cílem. Už po revoluci v letech po první světové válce se pokusily
uzmout  kus  Sibiře.  Nepovedlo  se.  To ovšem  neznamená,  že  cíl  se  navždy  ocitl
v zaprášeném archivu.  Stačí  si  připomenout  slova  paní  Albrightové  o  tom,  že  na
Sibiři je tolik surovinového bohatství, že by nemělo patřit jedné zemi. Za Jelcina se
zdálo,  že  cíl  bude  naplněn.  Současné  vedení  Ruska  je  ovšem  jiné.  Nechce  se
podřizovat. Proto ta nenávist. Ale jde o Rusko. O nebezpečí z jeho válkychtivosti? To
opravdu pan Fiala a ostatní poslušní poslanci a senátoři myslí vážně? Skutečně jsou
přesvědčeni,  že  Rusko  spáchá  sebevraždu?  Že  půjde  hlava  nehlava  proti  přesile
NATO-žoldnéřů? To by musel  učinit  jen blázen a to  od ruského vedení očekávat
nelze. Vyslání oněch 290 vojáků Armády ČR a dalších aliančních jednotek není nic
proti zničující síle, k níž by mohlo dojít, kdyby Rusko Pobaltí, tedy Alianci, napadlo.
Je jen dalším krůčkem eskalace napětí, demonstrací síly. Bude nás stát »pouze« 362
milionů korun, které nám americko-alianční velení nenahradí, ale využili-li bychom
prostředky  jinak,  mohlo  by  se  pomoci  mnoha  nevyléčitelně  nemocným,  kterým
zdravotní systém nepomáhá tolik, jak by bylo potřeba. I proto se komunisté veřejně
postavili  proti  dalším »misím«,  které  nejsou  v  našem zájmu a  stojí  nás  zbytečně
vynaložené prostředky, a to (znovu opakuji) nikoli v našem zájmu. Uvědomuje si to
vše předseda ODS?“

Pod  rouškou  demagogických  útoků  proti  Rusku  jde  rovněž  o  téměř  nepřetržité
kampaně především proti  prezidentu ČR. V době už probíhající  volební kampaně
nabírají útoky proti Zemanovi na síle. Mimořádně hanebný byl v tomto směru výrok

Tomáše  Halíka,  který na  internetu  (https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/halik-ceska-
spolecnost-neni-na-babise-pripravena-34307)  v  rozhovoru  se  spisovatelkou
a novinářkou  Renatou  Kalenskou  na  její  otázku  stran  volby  prezidenta  řekl  m.j.  že
u Zemana  hraje  dost  velkou  roli  alkohol  a  i  určité  charakterové  vlastnosti  a  že  jde
o jakýsi smutný rozpad osobnosti. To o něm ostatně tvrdí i jiní Zemanovi nepřátelé, ale
že následně pokračoval  slovy, že je  „možná deset procent, kteří ho budou volit, i kdyby
dělal pod sebe“, to už překročilo všechny meze!  Takové hulvátství by se snad dalo čekat
v hospodě čtvrté cenové skupiny a ne od prof. PhDr. Tomáše Halíka, Th.D., religionisty,
českého  katolického  teologa,  kněze,  psychologa  a  sociologa  náboženství,  rektora
akademického kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze a prezidenta České křesťanské
akademie, kterému v červnu roku 2008 udělil papež Benedikt XVI. titul kaplana Jeho
Svatosti  (neformálně papežského preláta),  který ho opravňuje  používat  před jménem
titul monsignore (zkráceně Mons.) nebo prelát! 

V současné  kampani  polopravd a  lží  o  Rusku a  v útocích  proti  prezidentu  vynikají
novináři  a  spisovatelé,  kteří  se  vydávají  za  elitu  národa.  Jak  píše  v  týdeníku  Unie
českých spisovatelů (UČS), který tvoří pravidelnou přílohu Haló novin v článku Lži na
obrazovce ČT člen UČS Josef Ondrouch, organizují se ve štědře dotovaných nadacích
a institutech nesoucích vznešená jména. S mnohými politiky, jež reprezentují, se odlišují
až štítivě od lidu, který považují za luzu. Patří mezi ně např. i početné Kolegium Paměti
národa. Po obtížném pátrání na internetu se objeví složení Paměti. Hlavní opory a hlásné
trouby  jsou:  Kalousek,  Schwarzenberg,  Vondra,  Halík,  profesor  Sokol,  Žantovský,
Kolář, Němcová, Dobrovský, Herman a další osobnosti s výraznou protičeskou politikou
a exkonzervativní  filozofií.  Jde jen a výhradně o jejich Paměť, kterou falšují  dějiny
a vnucují  klam,  jako  kdyby reprezentovali  celý  národ.  Dějiny  redukují  na  zploštěný
obraz  komunismu  vybraných  příběhů  nejostřejší  studené  války,  období  časově
omezeného zhruba  na  první  polovinu  padesátých  let.  Události  vytrhávají  z  kontextu
souvislostí.  Jde  o  černou  propagandu  překrývající  obraz  skutečných  dějin.  Nejde
o paměť,  ale  ve  výsledku  o  ztrátu  paměti  národa.  Tato  metoda  falšování  obrazů
plynoucích  dějů  je  nefunkční  v  podávání  klamného  obrazu  současnosti  nebo  doby
nedávno minulé, paměti naprosté většiny ještě propagandou neodcizené. Z personálního
složení  kolegia  a  kanceláře  Paměti  vysvítá  jednostranná  orientace  a  jejich  propojení
s mediálním  kartelem  a  s  Respektem,  Hospodářskými  novinami,  hlavně  s  ČT
a Radiožurnálem,  s  nadací  jako  je  Bakalova  a  další  podobné.  Celý  článek  Josefa
Ondroucha v Haló novinách z 2.8.2017 velmi zajímavý, nabitý mnoha překvapujícími
fakty a rozhodně stojí za to si ho přečíst celý.
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Před  75  lety,  31.července  1942,  umučili  nacisté  ve  vězení  koncentračního  tábora
Ravensbrück komunistickou novinářku a protifašistickou bojovnici Jožku Jabůrkovou
(1896-1942). Pro levicové občany, antifašisty a demokraty zůstává Jabůrková hrdinkou,
statečnou ženou, která pomáhala dělníkům a chudým lidem v dobách první republiky,
a to i z pozice pražské zastupitelky, a aktivně usilovala o jednotnou národní frontu proti
nastupujícímu fašismu. V roce 1965 byl v Praze-Košířích slavnostně odhalen pomník
Jožky Jabůrkové  v  nadživotní  velikosti  od  sochařky  Věry Merhautové, avšak  v  roce


