
rozdělí anebo zahyne. Chceme-li, aby po komunistické straně byla poptávka, musíme lidem
především něco nabídnout. To něco musí být pro ně lákavé, zajímavé a musí to plnit jejich konkrétní
požadavky. Občany nezajímají žádné vzpomínky, žádné poučky ani žádná daleká vize. Je zajímá, co
konkrétního udělá ten či onen zastupitel či poslanec. KSČM není strana jednoho či dvou mužů, je to
strana, ve které rozhodují kolektivní orgány. Je to živý organizmus, který se může někdy ocitnout na
samém dnu jako život každého z nás. Je pouze na nás, jestli přestaneme politikařit a silnou vůlí
a prací se z toho dna zvedneme. Mějme na paměti, že komunisté jsou jedinou stranou, která se staví
za  zájmy  prostých  lidí  a  naše  národní  zájmy  vůbec.  Musíme  to  však  těmto  lidem  svojí  prací
a chováním dokázat. Tolik Jana Bystřická.
V současné době byly ustaveny všechny orgány poslanecké sněmovny, která může konečně začít
pracovat.  Stalo  se  tak  i  díky  konstruktivnímu postoji  komunistických  poslanců,  kteří  v  souladu
s prohlášením Výkonného výboru ÚV KSČM z 9.listopadu jednali s ostatními poslaneckými kluby
s cílem zvolit  orgány Poslanecké sněmovny bez zbytečných průtahů a  při  zachování  poměrného
zastoupení. Právě na tom závisí i demise stávající vlády a včasné posouzení a schválení státního
rozpočtu  na  rok  2018.  Ústavní  krizí,  vedoucí  k  vypsání  předčasných  voleb,  by  část  politické
reprezentace prokázala své selhání. V tomto prohlášení se dále uvádí:
Program vlády, vzešlé z nedávných voleb, se bude od našich závazků vůči voličům lišit. Ve  vztahu
k jejich  vítězi  budeme  tím  víc  usilovat  o  to,  aby  zohlednil  alespoň  stěžejní  národní  priority.
Především,  aby  se  zavázal  přijmout  zákon  o  obecném  referendu,  konkrétní  plán  na  zvyšování
minimální mzdy i valorizace důchodů, změnit zákony o tzv. církevních restitucích a o insolvenci
a osobním bankrotu,  zavést spravedlivou daňovou progresi  a obnovit  plnou suverenitu země nad
vodou,  lithiem i  ostatními  dary  přírody.  Budeme  navrhovat  nepromlčitelnost  zločinů  spojených
s privatizací a zákon o neziskových nemocnicích. Pro Českou republiku budeme žádat spolehlivé
bezpečnostní záruky a zahraniční politiku korespondující s mezinárodním právem a rozhodnutími
Rady bezpečnosti OSN.
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13.listopadu uplynulo  60 let od smrti prezidenta Antonína Zápotockého. Narodil se 19.12.1884
v Zákolanech.  Po vzniku samostatného  Československa v roce 1918 se stal jedním ze zakladatelů
levicové frakce v Československé sociální demokracii a organizátorem dělnických rad. Po návratu
z koncentračního tábora se stal v roce 1945 předsedou Ústřední rady odborů, členem předsednictva
ÚV KSČ a poslancem Národního shromáždění. V létě  1946 předsedal Ústavodárnému národnímu
shromáždění.  15.  června1948   byl  jmenován  předsedou  vlády  ČSR.  Dne  21.března  1953 byl
Národním  shromážděním  zvolen  prezidentem  republiky. Stal  se   druhým
československým komunistickým  prezidentem po  Klementu  Gottwaldovi a  pátým  od  vzniku
samostatného  Československa.  K  nejkontroverznějším  krokům  jeho  prezidentského  úřadování
patří měnová reforma z roku 1953, jejíž provedení dva dny před reformou popřel. I když reforma
znehodnotila většinu úspor obyvatel republiky ( v poměru 5:1, pokud byly peníze uložené v národní
bance. 50:1 pro ty, kteří šetřili peníze doma), podařilo se tímto opatřením odstranit velkou inflaci
a šmelinu, která republiku v té době zužovala. Proto se Antonín Zápotocký odhodlal k tomuto podle
něj nezbytnému kroku, i když ho mohl odmítnout. Věděl však, co je ve hře, a také to, že ovšem
zároveň ztratí důvěru mnohých. Také však ale, po čtyři roky, kdy zastával prezidentský úřad, došlo
postupně k prudké změně pohledu na "zvyšující se třídní boj", a ti, kteří se nezákoností do té doby
dopouštěli, byli odvoláváni a souzeni. 

POZVÁNKA
Levicový  klub  žen,  Česko-Ruská  společnost  a  OV KSČM zvou  členy  a  naše  sympatizanty  na
tradičních

 Posezení u samovaru,

které se koná v pátek 8.prosince 2017 od 16 hodin v zasedací místnosti OV KSČM  na  ulici Amálie
Randýskové 1800 ve Zlíně.
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 ! 

Pět dnů po senátních volbách,  26.října 2017,  se  konala  porada předsedů základních organizací
KSČM. Kromě informací z vyšších stranických orgánů a přípravy výročních členských schůzí, které
mají  proběhnout  ve  zlínském  okresu  nejpozději  do  konce  listopadu,  se  samozřejmě  zabývala
i předběžným hodnocením výsledků voleb. Bylo konstatováno, že pro organizační zajištění voleb
bylo uděláno z hlediska MěV i OV KSČM maximum pro to, aby KSČM dosáhla v našem okresu co
nejlepších výsledků. Zejména je třeba poděkovat mnoha obětavým funkcionářům a členům strany
zejména  ss.Remešovi,  Váňovi,  Novotnému,  Butnikošarovské,  Rafajovi,  Květákovi,  Vlčkovi,
Vyroubalové, Maňákové, Strnadelové, Pickovi  a  členům z oblastí, kteří obětavě roznášeli volební
materiály,  zajišťovali  propagaci  v  dopravních  prostředcích,  podíleli  se  na  přípravě  okresního
volebního mítinku ve Zlíně a poskytovali servis i našim kandidátům při jejich setkávání s občany.
O to víc mrzí, že právě účast našich kandidátů na setkáních s občany byla bohužel malá.  Příčin
neúspěchu KSČM ve volbách je zřejmě více a jejich podrobnějším hodnocením se budou zabývat
výroční členské schůze, konference městská, okresní i krajská a zejména X.sjezd KSČM v dubnu
2018.

V  sobotu  4.listopadu  uspořádaly  OV  KSČM  Zlín,  Česko-Ruská  společnost-Krajská  rada  Zlín
a Levicový klub A.Randýskové Zlín v zasedací místnosti  OV KSČM Zlín  Setkání ke století  od
Únorové  a  Velké  říjnové  socialistické  revoluce  v  Rusku.  Setkání  se  zúčastnili  i  hosté  ze
sousedních  okresů.  Zasedací  místnost  OV  se  zaplnila  do  posledního  místa.  Hlavním  bodem
programu byla velmi zajímavá přednáška s.Karla Klimši o historickém významu a odkazu VŘSR
a také  další  vystoupení  jednoho  z  účastníků  setkání,  které  podrobně   připomnělo  průběh  obou
revolucí. Vzhledem k tomu, jak dnešní prorežimní politici i média o nich šíří polopravdy až záměrné
lži, je velmi záslužné připomínat si neustále historický význam těchto událostí.

V úterý 21.listopadu se  konalo  zasedání  OV KSČM Zlín  (OV).  V jeho  úvodu si  členové OV
vyslechli  informaci  krajského  zastupitele  za  KSČM  s.Ivana  Mařáka  o  jednání  zastupitelstva
Zlínského  kraje  (ZZK).  S.Mařák  uvedl,  že  průběh  dosavadních  jednání  odpovídá  rozložení  sil
v ZZK. Nové vedení ZZK je nesourodé a v podstatě se dá charakterizovat jako "sólo jednoho muže"
– hejtmana Čunka. Dále s.Mařák informoval, že byl zvolen předsedou výboru pro životní prostředí
(VŽP). Stalo se tak po odvolání dosavadního předsedy hydrogeologa Zdeňka Vacka (nestraník za
hnutí  SPD),  kvůli  tomu, že se podílel  na blokování  pokračování  výstavby dálnice D49 v úseku
z Hulína  do  Fryštáku.  Členem  VŽP  je  i  bývalý  hejtman  Stanislav  Mišák.  Kromě  problému
s  pokračováním výstavby D49 se  zatím také  nebude  pokračovat  na  obchvatu  Otrokovic.  Uvedl
rovněž,  že  v Krajské nemocnici T.Bati  i  v  nemocnicích v Kroměříži  a ve Vsetíně se  bude rušit
infekční lůžková část, zůstane jen ambulance. Kompletní lůžkové oddělení bude pouze v nemocnici
v Uherském Hradišti. Další zasedání ZZK se bude zabývat především rozpočtem Zlínského kraje na
rok 2018.
Dalším bodem jednání  OV byla informace z  jednání Výkonného výboru  KV KSČM (VV KV)
6.11.2017. Zabýval se zejména hodnocením výsledků voleb ve Zlínském kraji i na celostátní úrovni.
Zástupci z Uherského Hradiště na něm negativně hodnotili úroveň okresního předvolebního mítinku
ve Zlíně, zástupci ze Zlína s tímto hodnocením nesouhlasili. VV KV byl také informován o volbě
vedoucích  představitelů  poslaneckého  klubu  KSČM.  Jeho  předsedou  se  stal  Pavel  Kováčik,
místopředsedy Hana Aulická Jírovcová a Leo Luzar.

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


Dále  členové OV vzali  na vědomí rozbor  hospodaření  OV za leden až  říjen  2017 a  projednali
a schválili návrh rozpočtu na rok 2018 a jmenovali inventarizační a likvidační komisi. OV se rovněž
zabýval hodnocením výsledků voleb do sněmovny P ČR v okresu Zlín. Kritizoval velmi malou účast
našich kandidátů na volebních akcích. Na celé předvolební kampani se měli podílet zejména oni.
Ostatní naši  již zmínění členové,  kteří  se na kampani obětavě podíleli  již od 4.  září,  zajišťovali
kandidátům především servis. O to víc malá účast kandidátů na mítincích mrzí. Z nedostatků, které
budou jistě podrobeny podrobnějšímu rozboru, je však třeba si vzít poučení zejména pro komunální
volby, které proběhnou na podzim roku 2018.
Na  závěr  přijal  OV usnesení,  ve  kterém mj.  uložil  základním organizacím,  aby   na  výročních
členských schůzích a také MěV a ObV KSČM, aby na městských a oblastních  konferencích rovněž
vyhodnotily volební výsledky v rámci své působnosti.
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Je  měsíc  po  sněmovních  volbách  a  ve  straně  a  také  ve  sdělovacích  prostředcích  se
objevují další a další  hodnocení  výsledků, které v těchto volbách dosáhla KSČM. Po
bouřlivém 9.zasedání ÚV KSČM 27.října, na kterém došlo k prvotnímu hodnocení voleb,
se mnoho takových hodnocení postupně objevuje i v Haló novinách (HaNo). Některá jsou
velmi radikální, jiná spíše umírněná. Uvádíme podstatné části některých z nich:
Podle názoru politologa  Oskara Krejčího KSČM nezvládla volební kampaň v novém
stylu. Potřebuje nové tváře, nový styl vedení. Vedení jako celek musí zachovat věrnost víře
v rozum, ale tvář kampaně musí respektovat zákonitosti moderní propagandy. Sázka na
údržbu tradičních poslanců je sebevražedná. KSČM ustrnula, ustrašeně pěstuje svůj obraz
konstruktivní opozice, nechá si krást hesla i radikální postupy. Měla by se naučit cirkulaci
poslanců:  dvě  volební  období  a  pak  pauza,  možná  poté  znova.  Ať  se  kádry  nezkazí
parlamentním pohodlím a ať se rozšiřuje aktiv zkušených funkcionářů. Chápat poslanecký
mandát  jako  doživotní  rentu  za  dávno  vyčpělé  zásluhy  je  hrubá  chyba.  Vnímat  jako
vítězství strany, když se nějaká tvář objeví na obrazovce České televize, je nesmysl – nejde
přece  o  uspokojení  ješitnosti  jednotlivce,  ale  o  sociální  změnu.  Navíc  úspěch  ve
veřejnoprávním médiu je u levicového voliče stále více kontraproduktivní.
Podle s.Grebeníčka se již ve volbách do zastupitelstev krajů ukázalo, že volby velmi silně
ovlivnila  a  výsledek  předurčovala  centrální  témata  a  působení  politické  reprezentace
stranických center a špiček a poslaneckých klubů v médiích. Tím více se to potvrdilo ve
volbách  do  poslanecké  sněmovny.  A není  lehké  si  přiznat  ten  fakt,  že  KSČM,  její
reprezentace jako celek i  úzký kruh jejích mediálně zabydlených tváří  na ty, kdo jsou
nespokojeni  s  poměry  a  režimem,  dojmem  systémové  a  důrazné  opozice  k  režimu
a systému soudobého kapitalismu dostatečně  účinně  zapůsobit  nedokázaly. Jen  pouhou
nepřízní médií a mediální cenzurou se to vyčerpávajícím způsobem vysvětlit nedá. Klidné
mediální  debaty,  konstruktivní  umírněné  úsilí  o  dílčí  opravy  legislativy  a  fungování
asociálního  a  korupčního  režimu  vládnutí  a  výkonu  moci  voliče,  jak  se  zdá,  příliš
nepřitahují.
Ekonom  Ladislav Šafránek se  v  HaNo vyjádřil,  že  personální  změna zdaleka  nestačí
zejména, jde-li pouze o osobu lídra či jeho nejbližších spolupracovníků. Dělat dál to samé
s  novou  tváří  je  nebezpečný  nesmysl.  Stejně  jako  snaha  povolat  do  vedení  dřívější
„osvědčené“ kádry. Jediným reálným řešením je odvaha povolat mladé, nové, neokoukané
a  nezkompromitované  tváře,  dostatečně  vzdělané,  myslící  a  imunní  vůči  korupčním
svodům establishmentu,  odhodlané obnovit  a  v  duchu výzev  21.století  profitovat  daný
politický subjekt.
Místopředseda poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar v HaNo uvedl, že tím co vyhrálo

volby, nebyly programy kandidujících stran ani významné události, které nutí lidi vyjádřit
názor a jít k volbám, ale v relativním klidu a hojnosti jsou to charismatičtí vůdcové. Lidé
aktuálně volají  po jasném slovu pronášeném silným hlasem člověka,  kterému na první
pohled věří.  Pokud není velké téma s velkým  "T", vyhrávají  hlavně vnější znaky a ne
obsah slov. Dalo by se také říci, že lidé nechtějí slyšet negaci a rizika, ale jen to, že to
někdo umí řešit. A jak dále komunisté? S.Luzar nabízí možný postup: Vygenerovat jasnou
osobnost ve věku mezi 35-55 lety schopnou formulovat, obhajovat a prosadit myšlenky
aspoň  na  následných  deset  let.  To  vše  doprovázeno  nadprůměrnými  rétorickými
předpoklady  a  vizáží  schopnou  zaujmout.  Vytvořit  kolem  takovéto  osobnosti  tým
realizátorů schopných nejenom pracovat, ale i oponovat, diskutovat mezi sebou a hledat
v té  diskusi  řešení.  Návrat  demokratického  centralismu v  systému fungování  stranické
struktury.  Ten  systém  byl  bohužel  v  minulosti  zneužíván,  přičemž  na  vině  bylo
formalizované vykonávání příkazů bez otázek po smyslu a chybějící zpětné vazby. Tu již
neposkytují základní organizace a mnohdy ani okresní struktura stran. Předpokladem je
také  návrat  profesionalizace  aparátu  strany  rovnoběžně  s  posílením  volených  funkcí
a názorové  plurality,  hlavně  v  horizontální  úrovni  mezi  reálným  výkonem  obecné
zastupitelské politiky, funkcionáři a členy strany. To je řešením pro českou komunistickou
levici. To umožní slyšet včas každodenní potřeby občanů a generovat témata s velkým "T".
Následná realizace opatření je již úkolem pro vedení a poslanecký klub.
Radek Nejezchleb, člen VV OV KSČM Jindřichův Hradec, je přesvědčený, že naprosté
většině nás straníků jde o jednotnou komunistickou stranu, jež bude účinně prosazovat
svůj levicově sociální program. Musíme proto provést restart KSČM – od každého člena
strany, přes  okresní  organizace,  kraje,  až  po  vedení  strany. Je  k  tomu však  zapotřebí
generační výměny – a to jak ve vedení, tak na nižších úrovních KSČM. Ve svém středu
máme mnoho mladých šikovných členů, kteří by měli přinést do strany svěží vítr. Musíme
zlepšit  komunikaci  mezi členy, komunikaci  na sociálních sítích,  i  jako KSČM směrem
k veřejnosti. Když se podíváme na ostatní strany, tak jejich PR (Public relations=vztahy
s veřejností) je někde jinde. Na pevných základech někdejších sociálních jistot je založen
náš program a na tom je zapotřebí stavět. Nebojme se použít více atraktivních hesel. Tak
můžeme znovu získat ztracené voliče a stát se moderní sebevědomou levicovou stranou.
Bez personálních změn a omlazení vedení na všech úrovních však na novou úspěšnou
KSČM můžeme zapomenout!
Jana  Bystřická,  členka  ÚV  KSČM  a  předsedkyně  Klubu  zastupitelů  za  KSČM
v Zastupitelstvu města Plzně soudí, že volební program KSČM byl dobrý. Nejen vedením
strany, ale i zástupci krajů, okresů, různých komisí byl také v této podobě všemi orgány
schválen.  Jenže  to  byl  program,  který  nebylo  možné  vykřikovat  na  ulicích.  Musel
obsahovat podle názoru tvůrců, tedy mnohých z nás, všechno, a někdy všechno je míň než
nic.  Ani  přílišné  lpění  na  minulosti  nám  nepomohlo.  V  době  sílícího  předvolebního
antikomunismu  a  antikomunistické  výchovy  mladé  generace  jsme  se  svou  nostalgií
nemohli  uspět.  I  z  toho  všeho  je  zřejmé,  že  nejen  vedení,  jehož  členové  vystupovali
v médiích,  pokud dostali  slovo,  vcelku  úspěšně,  je  na neúspěchu strany  vino.  Je  třeba
opravdu si zamést před prahem každého z nás a vyvodit z tohoto neúspěchu závěry, ale ne
způsobem, že odvoláme tři funkcionáře z vedení strany a máme hotovo. Buďme kritičtí,
ale  tolerujme  se  navzájem,  naslouchejme  jeden  druhému,  nerozdělujme  se  generačně,
buďme k sobě solidární. Nevytvářejme uvnitř strany různé tábory, které jdou proti sobě
nenávistně, vulgárně a navzájem se napadají. Budeme-li jednat tímto způsobem, strana se 


