
Přesně  přes  70  lety,  21.  října  1945,  byly  v  tehdejším  Československu  vydány  tzv.
Benešovy dekrety. Připomeňme při této příležitosti jeho slova, která pronesl  14.12.1945
prezident Beneš o svých dekretech:

"Přijde brzo chvíle, kdy tito viníci se budou před sebou samými a před světem očišťovat
z toho, co v těchto letech napáchali. A budou tomu sami věřit, až tyto své nové lži budou
přednášet. Říkal jsem při jiných příležitostech, že máme všecko zaznamenat a povědět to,
co jsme zažili ve svých vězeních a koncentračních táborech. Ne snad jen proto, abyste nám
všem řekli o svém trápení, ale proto, abyste se znovu mohli bránit, až oni začnou s tou
svou „očišťovací“ kampaní. Že začnou, o tom buďte přesvědčeni. A konečně přijdou opět,
aby  od očištění  přešli  k  útoku.  Bude to  nová  reakce,  která opět  spojí  útok  na pokrok
sociální s útokem na naši svobodu národní a lidskou."  Naléhavost těchto slov pociťujeme
i nyní v době, kdy ministři naší vlády jezdí na srazy sudeťáků.

Od Velké říjnové socialistické revoluce v Rusku uplyne letos celé století. Podle údajů na
památníku na nábřeží  vedle křižníku Aurora,  začala VŘSR v Petrohradě 25.10.,  resp.  
7. 11. 1917 ve 21.40 hod místního času, kdy došlo k výstřelu z Aurory, který byl signálem
k zahájení  útoku na  Zimní  palác.  Říjnová revoluce  vyvedla  zemi  z imperiální  světové
války a navrhla okamžitý mír bez anexí a kontribucí, zbavila moci třídy, zainteresované na
militarismu a agresi, odvrátila hrozbu, že se Rusko fakticky rozpadne na enklávy, ovládané
cizími  mocnostmi,  přeťala  pouta  vazalské  závislosti  Ruska  na  zahraničním kapitálu  a
umožnila svébytný rozvoj země, zahájila likvidaci nadvlády kapitálu nad prací, parazitních
sociálních  rozdílů i  hlubokého feudálního dědictví,  zbavila  ekonomiku tržní  svévole  a
anarchie a obrátila ji ke skutečným potřebám demokratické většiny. Za své klíčové priority
pojala zajištění práva na práci a vymýcení nouze, sociálního vyloučení a bezpráví, zahájila
ambiciózní  sociální  program, garantující  všeobecně dostupnou péči  o zdraví  i  zajištění
v nemoci,  stáří  i  jiných  sociálně  zranitelných  životních  situacích.  Přiznala  právo  na
sebeurčení Finsku, pobaltským a polským územím carského impéria a zásadní měrou tak
přispěla i k osvobození naší i řady dalších zemí zpod habsburské a osmanské nadvlády.
Skoncovala s velkoruským šovinismem a založila rozvoj mnohonárodního státu na bázi
rovnoprávnosti a solidární pomoci. Rekordním tempem překonala masovou negramotnost,
jíž před revolucí trpěli tři ze čtyř Rusů, bezprecedentně demokratizovala i přístup ke všem
vyšším stupňům vzdělání a kulturním hodnotám. Zavedla zrovnoprávnění žen, etnických
menšin  i  jiných  diskriminovaných sociálních  skupin a  probudila  nevídané  sebevědomí
utlačovaných vrstev a národů a jejich vůli po samostatnosti a emancipaci. 

Při příležitosti tohoto výročí vás zvou OV KSČM Zlín, Česko-Ruská společnost-Krajská
rada Zlín a Levicový klub A.Randýskové Zlín na 

SETKÁNÍ KE
STOLETÍ OD ÚNOROVÉ A VELKÉ ŘÍJNOVÉ SOCIALISTICKÉ REVOLUCE V RUSKU,

které se uskuteční  v sobotu 4. listopadu 2017 od 9.00 hodin v zasedací místnosti OV
KSČM Zlín, ul.Amalie Randýskové 1800 Zlín
Program:  Přednáška  o  historickém  významu  a  odkazu  VŘSR  -  Dr.Karel  Klimša.
Prezentace výstavy knih a publikací, videoprojekce.
Pro účastníky je zajištěno malé občerstvení.

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 ! 

Nejdůležitější  říjnovou  událostí  byly  bezesporu  volby  do  Poslanecké  sněmovny
Parlamentu České republiky, proto převážná část tohoto vydání Zpravodaje je věnována
především jim. Ve volbách lidé svými hlasy rozhodovali, jakým směrem se naše republika
bude po minimálně další čtyři roky ubírat. Bohužel, tradiční levice zkrachovala. KSČM i
ČSSD utrpěli ve volbách drtivou porážku. ČSSD skončila ještě za KSČM šestá se ziskem
7,27%. KSČM získala 7,76%. Proti roku 2013, kdy dostala 14,91%, se propadla takřka
o polovinu. Pro stranu je to nejhorší výsledek od převratu v roce 1989. Doposud se totiž
pohybovala v zisku kolem 10 až 18%.  Letos KSČM dalo svůj hlas o téměř 350 tisíc voličů
méně než před čtyřmi lety, sociální demokracii ubylo skoro 650 tisíc voličů.
Připomeňme si základní údaje:

Výsledky voleb v ČR: 
Strany, které se dostaly do Sněmovny: ANO 29,64%, 1 500 113 hlasů, 78 mandátů, ODS
11,32%, 572 962 hlasů, 25 mandátů, Piráti 10,79%, 546 393 hlasů, 22 mandátů, SPD-
Tomio Okamura 10,64%, 538 574 hlasů, 22 mandátů, KSČM 7,76%, 393 100 hlasů, 15
mandátů, ČSSD 7,27%, 368 347 hlasů, 15 mandátů,   KDU-ČSL 5,8%, 293 643 hlasů, 10
mandátů, TOP 09, 5,31%, 268 811 hlasů, 7 mandátů, STAN 5,18%, 262 157 hlasů,  6
mandátů.
Mandáty  pro  KSČM získali:  Ing.Jiří  Dolejš,  52  let  (hl.  Město  Praha),  JUDr.Stanislav
Grospič 49 let a  Ing.Miloslava Vostrá, 48 let (Středočeský kraj), JUDr.Vojtěch Filip, 58 let
(Jihočeský kraj), PhDr.Ing.Jiří Valenta, 47 let (Plzeňský kraj), Ing.Hana Aulická Jírovcová,
32 let (Ústecký kraj), JUDr.PhDr.Zdeněk Ondráček, Ph.D., 44 let (Královéhradecký kraj),
Ing.Květa  Matušovská,  29  let  (Pardubický  kraj),  Ing.Pavel  Kováčik,  58  let  (Kraj
Vysočina),  Doc.PhDr.Miroslav  Grebeníček,  CSc.,  66  let  a  Mgr.Ivo  Pojezný,  52  let
(Jihomoravský kraj),  RSDr.Alexander Černý, 60 let (Olomoucký kraj), Ing.Leo Luzar, 48
let a Bc.Daniel Pawlas, 42 let (Moravskoslezský kraj) a RNDr. Vladimír Koníček, 49 let
(Zlínský kraj). V Karlovarském  a Libereckém kraji nezískala KSČM žádný mandát!

Výsledky voleb ve Zlínském kraji: 
ANO 28,76% (84 750 hlasů, 4 mandáty), SPD 12,9% (38 020 hlasů, 2 mandáty), KDU-
ČSL 11,41% (33 631 hlasů, 1 mandát), ODS 9,75% (28 752 hlasů, 1 mandát), Piráti 8,43%
(24 859, 1 mandát), KSČM 7,01% (20 669 hlasů, 1 mandát), ČSSD 6,94% (20 454 hlasů,
1  mandát),  STAN  5,82%  (17  168  hlasů,  1  mandát);  pod  5%  hranicí  pro  vstup  do
Sněmovny a tedy bez mandátu: TOP 09 2,86% (8 443 hlasů),  Svobodní 1,63% (4 812
hlasů).

Výsledky voleb ve zlínském okresu a zejména v samotném krajském městě Zlín nebyly
pro KSČM dobré. Vítězné hnutí ANO zde získalo  29,98% (11 686 hlasů), následovaly
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ODS 11,38% (4 438), SPD 11,29% (4 403), Piráti 9,73% (3 794), STAN 7,85% (3 060),
KDU-ČSL  7,62%  (2  970),  ČSSD  6,18%  (2  411),  KSČM  4,69%  
(1 828), TOP 09 4,33% (1 690). KSČM tedy ve Zlíně zůstala pod hranicí 5% nutných pro
vstup dosněmovny. Podobně tomu bylo i ve třetině obcí okresu Zlín , kde  KSČM rovněž
nezískala ani 5 %. V rámci Zlínského kraje, jak bylo již uvedeno, dostala KSČM za 7,01%
jeden mandát, který získal s.Koníček.
V  ostatních  okresních  městech  Zlínského  kraje  získala  KSČM  v  Kroměříži  8,4%,
v Uherském Hradišti 7,85% a ve  Vsetíně 7,04%.

Bezprostředně  po  volbách  vydal  Výkonný  výbor  ÚV  KSČM  k  výsledkům  voleb
následující stanovisko:

Stanovisko VV ÚV KSČM k výsledkům voleb

KSČM upřímně děkuje všem občanům, kteří  dali  svůj hlas jejím kandidátům. Z touhy
voličů po změně dokázaly tentokrát vytěžit jiné politické subjekty. Co jejich sliby přinesou
v praxi, se teprve ukáže. Česká levice zaznamenala volební propad. Zevrubnému rozboru
ho podrobíme bez nejmenšího odkladu.

Tím rozhodněji  se o životní  zájmy země a  každého,  kdo svým umem a  prací  přispěl
k jejímu rozvoji, musí zasadit  nově zvolení poslanci  KSČM. Najdou oporu v desítkách
tisíc  komunistů  Čech a Moravy i  statisících  našich  příznivců.  V úsilí  o  mír  ve  světě,
spravedlnost a bezpečí doma nabízíme vstřícnou spolupráci napříč politickým spektrem i
nejširší občanskou veřejností.

21. 10. 2017 VV ÚV KSČM
 

První hodnocení výsledků voleb se uskuteční na zasedání ÚV KSČM v pátek 27.října, tedy
den po vydání tohoto Zpravodaje. Není pochyb, že budou podrobeny kritické analýze. Než
se  však  dozvíme  její  výsledky,  podívejme  se,  jak  v  prvních  dnech  po  této  pro  nás
"prohrané bitvě" reagovali někteří členové strany, ale i nestraníci, sympatizanti, a také ti,
kteří  nám nepřáli  .  Úmyslně, bez uvedení autorů, uvádíme jen některé úryvky z jejich
úvah, které však možná pomohou osvětlit příčiny naší porážky:

I po varovné porážce v krajských a senátních volbách jsme pokračovali ve stejném kurzu a
stejných chybách.  Opět  se nám nepodařilo  získat  protestní  hlasy tradičních levicových
voličů a o získávání voličů nových či zlepšování využití našeho potencionálního voličského
elektorátu si můžeme nechat jen zdát.

Náš hlas z parlamentu musí být nejen odborný, ale také velice rázný. Již nestačí, abychom
byli  chváleni za pilnou práci  ve výborech PS PČR, která není  na veřejnosti  vidět,  ale
musíme být slyšet a vidět tak, aby nás média zařazovala do hlavního vysílacího času. 

Již téměř 10 let odkládáme nutnou organizační změnu ve straně a stále se utěšujeme, že to
přece nějak ještě jde. Proto ztrácíme aktivní členy, mladé a příznivce, kteří jsou oprávněně
netrpěliví a očekávají změny. 

Ukazuje se, že hlavní médium dneška, z kterého občané čerpají informace, nejsou ani tak
kritické výkřiky na Facebooku a sociálních sítích, ale jasná a srozumitelná slova, znějící
z úst čelných představitelů stran, hnutí a poslanců přenášená celostátními médii i formou

internetu.

Volič musí znát stanovisko KSČM na problémy, které ho trápí v jeho okolí, musí vědět, jak
chtějí  komunisté  řešit  jeho  každodenní  drobný  problém v jeho  bydlišti.  Přijde-li  domů
z práce,  musí  v televizi  vidět  a  slyšet  charismatická  vystoupení  představitelů  strany  a
poslanců k aktuálnímu domácímu a zahraničnímu dění.  Toto je jediné řešení  k  získání
důvěry občanů zpět.

Strana by měla reagovat zejména omlazením vedení.

Poslanecký klub pirátů se bude moci pochlubit nejnižším věkovým průměrem pouhých 34
let, naopak nejstarší poslance mají komunisté (v průměru 53 let).

Měli bychom být jiní, mladší, živější, šťavnatější a třebas i prostořecí.

Rozhodujícím faktorem pro úspěch či neúspěch strany či hnutí je osobnost jejího předsedy.

Věta, že nikdo nenese osobní odpovědnost za volby, je nesmysl.

Dlouhodobější budoucnost strany se neobejde bez větší energie, kterou může přinést pouze
mladá energie politiků. Tu musíme připravit a zapojovat do politické činnosti. Ohlížení  se
zpět nám nepomůže, musíme hledět dopředu.

Někteří  politici  špatně  znají  český  národ.  Jinak  by  se   nespojili   proti  ANO,  jako  by
nevěděli, že jestli Češi něco nesnášejí, tak je to to, když se všichni spojí proti jednomu.

Levicovou ideologii   bez  nálepky „komunistická“ vyvlastnily komunistické straně nové
antisystémové strany. Navíc strana čelí demografické pasti.

Piráti  i  SPD Tomia Okamury dokážou cílit  na mladé, čile  se pohybují  v internetovém
prostředí, prostě spoustu věcí provádějí jinak než etablované partaje. 

Lidé si kdysi začali  strany zakládat, aby je reprezentovaly a hájily. Dnes všal  od nich
zhusta slyší poučování či kádrování. Tak si dupli. 

x – x – x

V říjnu si připomínáme i několik významných výročí.

Před 60 lety 4.října 1957 odstartovala do vesmíru první umělá družice Země. Její název
Sputnik  1 se  stal  synonymem pro  všechny družice,  které následovaly. Jistě,  parametry
soudobých družic se nedají poměřovat s prvním Sputnikem. Jenže prvenství mu už nikdo
nevezme. A Sovětskému svazu, jenž byl schopen pouhých 12 let po zničující válce vytvořit
jejich pionýrskou misi, také ne.

Na  9.října  připadlo  50.  výročí  zavraždění kubánského  revolucionáře  argentinského
původu, lékaře, komunisty a Člověka Ernesta Guevary de la Serny, přezdívaného Che.
Jeho život a činy by vydaly na několik románů.  Osobnost  Che Guevary fascinovala a
dosud fascinuje miliony lidí po celém světě. Vždyť v mnoha domácnostech, v prostředcích
hromadné dopravy, ale i v kostelích v zemích Latinské Ameriky můžete najít jeho portréty.
Na Kubě se s ním v podobě fotografií, billboardů, jeho citátů a knih můžete setkat téměř
na každém rohu.  Jeho dcera Aleida March,  lékařka,  stejně jako její  otec,  často cestuje
mimo Kubu, aby šířila poselství svého otce a pravdu o Kubě a Kubánské revoluci.  


