
na Sovětský svaz. Druhá světová válka si v tehdejším Sovětském svazu vyžádala podle německých
historiků na 27 milionů životů, z toho 18 milionů civilistů. Právě jako válku vyhlazovací ukazují
východní tažení německých sil informační panely instalované na Postupimském náměstí v centru
německé metropole, které chronologicky mapují vývoj vztahů nacistického Německa k Sovětskému
svazu  mezi  lety  1933-45.  Kolemjdoucí  se  tak  mohou dozvědět  základní  informace  o  ideových
východiscích nacistického režimu, který při svém tažení na východ argumentoval nutností získat
životní prostor, i bojem proti Židům a bolševikům, o politických a vojenských přípravách operace
Barbarossa nebo o lidech a organizacích, které se na ní podíleli.

O rok později, v červnu roku 1942, došlo k tragickým událostem i v Československu. Fašisté se
krutě  pomstili  za  atentát  na  říšského  protektora  Reiharda  Heidrycha  provedený  čs.  parašutisty
vypálením české vsi Lidice 10.června a o 14 dní později, 26.června, i osady Ležáky a vyvražděním
většiny jejich obyvatel. V Lidicích bylo všech 199 vesnických mužů starších 15 let  u zdi Horákova
statku postaveno ke zdi a zastřeleno, 184 žen bylo odvezeno do koncentračního tábora Ravensbrück,
7  do  Terezína  a  4  těhotné  do  nemocnice  v  Praze.  Z  celkem  98  dětí  bylo  88  dopraveno  do
koncentračního tábora v Lodži, kde později zahynuly a 7 do dětského domova v Praze. Pouze 3 byly
shledány kvalitní rasy a byly předány na vychování do německých SS-rodin. Obyvatelé Ležák byli
shromážděni a převezeni do Pardubic, kde bylo 34 dospělých pozdě večer zastřeleno. Dalších 7
osob z Ležáků a více než 40 spolupracovníků čs.parašutistů zastřelili nacisté 25.června a 2.července.
Jedenáct ležáckých dětí našlo smrt 25.července 1942 v polském Chelmnu. Jen dvě dívky byly dány
na převýchovu do Německa, odkud se po válce vrátily. 
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3.června oslavil 25.výročí od svého založení levicový deník  Haló noviny.  K tomuto výročí jim
popřálo mnoho politiků i umělců, což vzbudilo velký ohlas. Byli mezi nimi např. prezident Miloš
Zeman, předseda Senátu Milan Štech, jihomoravský hejtman Michal Hašek, režisér Zdeněk Troška,
houslista  Jaroslav  Svěcený,  zpěvák  a  skladatel  Dalibor  Janda,  básník  Karel  Sýs,  politolog  a
vysokoškolský  pedagog  Oskar  Krejčí,  spisovatelka  Lenka  Procházková,  zpěvák  Michal  David,
právník Zdeněk Jičínský, atletická legenda a světová rekordmanka Jarmila Kratochvílová, předseda
Českomoravské  konfederace  odborových  svazů  Josef  Středula,  herec  Antonín  Hardt,  předseda
Sdružení  nájemníků  ČR  Milan  Taraba,  básník  a  autor  knížek  pro  děti  Michal  Černík,  přední
gynekolog Karel Šuk, literát,  zakladatel a propagátor baby boxů Ludvík Hess, olympijský vítěz
v atletickém desetiboji  Roman Šebrle,  spisovatelka  a  lékařka  Valja  Stýblová,  herečka  Jaroslava
Obermaierová, předseda odborového svazu KOVO Jaroslav Souček, někdejší ministr zahraničí ČR
a  bývalý  předseda  Valného  shromáždění  OSN  Jan  Kavan,  režisér  Antonín  Kachlík,  profesor
ústavního práva a státovědy Václav Pavlíček, psychiatr, bývalý ministr zdravotnictví Ivan David a
mnozí  další.  Společným jmenovatelem těchto přání bylo ocenění práce pracovníků Haló novin,
jejich objektivita a profesionalita a vyjádření podpory Haló novinám na české mediální scéně do
dalších let. K tomuto přání se připojuje i náš Zpravodaj.

POZVÁNKA

Vážené soudružky a soudruzi, vážení občané, sympatizanti KSČM, zveme vás na 

Setkání občanů a mládeže na moravsko-slovenském pomezí,

které se koná 20.srpna 2016 v Dubňanech. Při dostatečném počtu přihlášených bude
vypraven ze Zlína autobus, který vyjede v 10.00  hod z parkoviště vedle Velkého kina
a bude mít ještě zastávky v 10.15 hod v Kvítkovicích na zastávce ČSAD a v 10.20
hod v Napajedlích (Fatra). Cena dopravy je 100,- Kč. Závazné přihlášky je nutno
podat do 15.8.2016 na tel.: 725 646 092, 776 700261 nebo 728 152 619.
(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.XXI, červen  2016, č.242               www.kscm.zlin.cz
   mestsky vybor@seznam.cz

Po přečtení pošli dál ! 

Květnovou poradu předsedů základních organizací KSČM, která se uskutečnila 26.5.2016 v kinosále
Průmyslových staveb Zlín, organizoval Městský výbor KSČM Zlín jako  celookresní funkcionářský
aktiv k průběhu a výsledkům IX. sjezdu KSČM, který se konal ve dnech 14. a 15.května v Praze.
Snahou městského výboru bylo co nejdříve seznámit nejširší stranickou veřejnost s poznatky a názory
našich delegátů, kteří se za okres Zlín sjezdu zúčastnili, na jeho průběh a výsledky. Očekávalo se, že
o aktiv budou mít naši  členové větší  zájem, než se nakonec ukázalo,  což je velká škoda.  Asi  třicet
účastníků aktivu vyslechlo nejdříve podrobnou informaci s.Remeše, který byl jedním z delegátů o tom,
jak sjezd po oba dny probíhal. Poté vystoupili se svými poznatky a komentáři další přítomní delegáti
ss.Butnikošarovská,  Žůrek  a  Žemlička.  O  sjezdu  jsme  podrobně  informovali  v květnovém  čísle
Zpravodaje. V následné diskusi padlo i několik návrhů, jak zpřístupnit průběh sjezdu i projednávané
dokumenty co nejširší veřejnosti.

V sobotu 11.června se konalo  zasedání okresního výboru  KSČM Zlín. Po kontrole zápisu a plnění
usnesení z minulého zasedání OV z 2.4.2016, schválil OV doplnění okresního volebního štábu o Evžena
Krahulu,  Jiřího  Meceroda,  Miroslava  Tomšů,  Antonína  Stojana  a  Jiřího  Vašičku,  vzal  na  vědomí
hospodaření OV za leden – květen 2016 a informaci z vyšších stranických orgánů. Dále byli členové
OV informováni  o průběhu  a  výsledcích  IX.  sjezdu.  Materiály  ze  sjezdu  budou  distribuovány  do
základních organizací a na OV bude k nahlédnutí protokol s diskusními příspěvky, které nebyly na
sjezdu předneseny i včetně dopisů, které sjezdu došly. Velká pozornost byla věnována kontrole průběhu
a zajištění volební kampaně. Jejím základem má být především osobní kontakt s voliči. Ten by se měl
uskutečňovat  zejména  při  rozdávání  našich  volebních  materiálů,  osobním  stykem  s  občany  a  při
krajském volebním mítinku, který se uskuteční 3.října 2016, tj. těsně před krajskými volbami na náměstí
Míru  ve  Zlíně.  Krajský  výbor  KSČM vydá  tablo  s pěti  prvními  kandidáty, v  každém okresu  bude
minimálně jeden bilboard KSČM. Rovněž budou vydány Haló noviny s našimi kandidáty a zkráceným
krajským volebním programem KSČM a také „skládačky“ formátu A5 s obdobnou náplní. Bude rovněž
využita inzerce v některém z regionálních deníků.
Velkou pozornost je opět třeba věnovat obsazení okrskových volebních komisí (OVK). Je nutné, aby
základní organizace KSČM delegovaly své zástupce do OVK v místě jejich působnosti a jejich seznam
(včetně adres,  data narození,  čísla občanského průkazu a telefonního čísla)  předaly na OV KSČM
nejpozději do 5.září tr.! 

25.června se uskutečnilo  2.zasedání ÚV KSČM. Předseda ÚV s.Vojtěch Filip v úvodním vystoupení
zdůraznil, že základní prioritou strany je nyní příprava na volby do krajských zastupitelstev a jedné
třetiny Senátu. Bude přitom velmi důležité, jak bude strana umět svou práci prezentovat a zda návrhy na
řešení,  které  budeme předkládat,  budou většinou občanů akceptovatelné.  K událostem v zahraniční
politice se zmínil o brexitu, tedy odchodu Velké Británie z Evropské unie a uvedl, že nebezpečnější než
brexit je nadcházející zasedání paktu NATO 8. a 9. července ve Varšavě. Uvedl, že předpokládá, že na
tomto summitu  se ty nejagresivnější síly v NATO, tzn. USA, Turecko a s nimi i Rumunsko a Polsko
postaví do role, že je třeba najít další důvod k válce vůči Ruské federaci. Přitom nejde o společenské
režimy, nejsme před 2.světovou válkou. Jde o to, co bylo hlavním důvodem 1.světové války, zdroje
surovin,  zdroje vody apod.  A v tomto ohledu se důvod k válce hledá v tom, že se naruší smlouva

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


z r.1936, která říká, jak se smí nebo nesmí používat Černé moře. A návrh, který tam padne, tedy že
má být velké cvičení, včetně atomových ponorek v Černém moři za účasti tisíců amerických vojáků,
jednoznačně  porušuje  tuto  80  let  starou  smlouvu,  která  byla  mj.  potvrzena  v  »helsinském
závěrečném aktu«. To je závažný důvod. Protože už před dvěma lety se pokusili Američané tento
důvod najít. A tehdy ruské letecké síly odstavily americký křižník (12.dubna 2014 ruská stíhačka
SU-24   zapnula   při  přeletu  nad  americkou  lodí  elektromagnetickou  rušičku  a  vyřadila  z  činnosti
kompletní  obranný  systém křižníku  USS Donald  Cook,  a  to  včetně  raket  Aegis  –  pozn.  red.).   Ale
tentokrát nejde o jedno plavidlo,  ale o velkou námořní sílu,  která by operovala v Černém moři
v rozporu s těmito smlouvami. To se samozřejmě nebude líbit dalším členským státům, což může
vyvolat  jiné  postupy  než si  přejí  Spojené státy, byť  se  třeba nakonec  nátlaku  USA podřídí.  Je
otázkou, v jaké skupině bude vláda ČR, její zástupci. Jestli budou na straně těch, kteří budou proti
tomu, aby se našel důvod k válce, aby byla rozpoutána válka, která by měla nedozírné následky,
nebo se postaví za další eskalaci napětí. Je tedy naší povinností se k tomu vyjádřit, najít dostatek
odvahy říct,  že s tím zásadně nesouhlasíme, že je to pro nás věc,  která hraničí  s přežitím nebo
nepřežitím nejen občanů ČR, ale  celého lidstva a  že je to dobrý důvod pro to,  abychom dál
usilovali o zákon o referendu a vyvolání referenda o tom, jestli zůstat v tak agresivním paktu,
který nerespektuje mezinárodní právo.
ÚV KSČM na  tomto  zasedání  rovněž  schválil  stanovisko  k  Varšavskému summitu  NATO pod
názvem Varšavský summit NATO – zastavme válečnou hrozbu, v tomto znění:
Politický vývoj v Evropě se prudce radikalizuje a výrazně dramatizuje. Místo demokracie se šíří
chaos,teror, humanitární pohromy a migrační krize. Varšavský summit aliance, připravovaný na 8. -
9.7.,  v  tom,  z  iniciativy  některých  agresi  vyznávajících  členských  zemí,  hodlá  zajít  ještě  dál.
V rozporu se všemi deklarovanými dohodami přijatými po roce 1989 se na ruskou hranici přesouvá
nukleární  vojenská  síla  aliance.  Summit  ji  plánuje  dále  navyšovat.  Rozvinout  »novou jadernou
strategii«, masivní přestavbu evropských armád, arzenál »hybridních válek« a ještě koordinovanější
špionáž.  Výrazný  růst  vojenských  výdajů  má  vnutit  i  evropským  zemím NATO.  Hlavním  cílem
červencové schůzky NATO je militarizace prostoru Černého moře a zřízení stálé flotily NATO v této
oblasti. To je však v přímém rozporu s mezinárodním právem a zejména s Konvencí z Montreux
z roku 1936, která definuje a reguluje režim provozu černomořských průlivů Bosporu a Dardanel.
Zakazuje vstup vojenským lodím vysoké tonáže a nukleárním ponorkám států ležících zcela mimo
oblast Černomoří. To potvrdil i závěrečný akt z Helsinek. KSČM vyzývá vládu České republiky, aby
se ve Varšavě kategoricky distancovala od takových záměrů. Aby se nenechala zastrašit a úkolovat
od agresivních členských zemí NATO. Není možné vystavovat Českou republiku nebezpečí, že se
dostane do hledáčku nukleárních raket, že se dostane zcela do rozporu českými národními zájmy.
O tom, zda do NATO, se rozhodovalo o nás, bez nás.  Nastal čas vynutit si referendum. Aliance
ohrožující svět nám nemá co poroučet!

x – x – x

V červnu začalo horké léto nejen v přírodě, ale i na domácí a zahraniční politické scéně. Doma
způsobil obrovský poprask návrh  reorganizace celorepublikových policejních útvarů, který má
být platný od srpna tr. a jehož podstatou má být spojení protimafiánské a protikorupční policie pod
jedno  vedení.  Návrh,  který  předložil  policejní  prezident  Tomáš  Tuhý  a  který  má  podporu  jak
ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD), tak i předsedy vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD), vyvolal
ostrý  rozpor  v  koalici  mezi  ČSSD  a  ANO   a  vedl  k  odchodu  šéfa  Útvaru  pro  odhalování
organizovaného zločinu (ÚOOZ) Roberta Šlachty a některých jeho podřízených od policie. Ať jsou
důvody pro reorganizaci uváděné policejním prezidentem a ministrem vnitra jakkoli bohulibé, její
návrh připravený ve spěchu,  utajovaně a dostatečně neprojednaný,  vyvolává v široké veřejnosti
podezření,  že  někde  něco  pořádně  „smrdí“.  K  reorganizaci  policie  vydal  ÚV KSČM na  svém
2.zasedání následující stanovisko pod názvem  Reorganizaci policie chybí demokratický mandát:
Reorganizace  policejních  útvarů,  vyšetřujících  nejzávažnější  kriminalitu,  přerostla  ve  skandál.
KSČM k tomu nechce a nemůže mlčet. Ze zneužití represivních složek – a dokonce pokusů zabránit
postihu  vážných  zločinů  –  se  obviňují  členové  vlády  i  policejní  složky. Spory  o  policejní  sbor
přerostly  v  předvolební  arénu.  O  vliv,  ne-li  o  moc,  se  bojuje  prostředky,  které  jsou  popřením
demokratických principů,  právního řádu a ústavního pořádku.  Orgány, mající  popírat zločin,  si

nelze  přivlastnit.  Kritériem všech organizačních  změn musí  být  jen  veřejný zájem.  Za  situace,  kdy
expanduje terorismus,  rizika spojená s migrací i  jiné bezpečnostní hrozby, ho dokáže definovat jen
široká demokratická diskuse. Věcné argumenty, jež by reorganizaci dostatečně odůvodnily, však stále
postrádají jak samotní policisté, tak i zákonodárci. Bez toho se obavy o politizaci reformy rozptýlit
nepodaří. Budeme podporovat vznik parlamentní komise, která se bude tímto problémem věcně zabývat.

Celá tato kauza bude však mít nepříznivý vliv na řešení jiných důležitých věcí. Jednou z nich je stále
nedořešená situace v OKD. Upozornilo na to stanovisko Výkonného výboru ÚV KSČM zveřejněné
v Haló novinách 10.6. pod názvem  Následky bankrotů ať platí tuneláři. Uveřejňujeme ho v plném
znění:
Situace  v  OKD  přerostla  v  další  asociální  kalamitu.  Hrozí  především  havířům,  vykonávajícím
neobyčejně tvrdé i riskantní povolání a ohrožuje celý region. Zpackanou privatizaci prohloubil podvod,
jejž se Bakalova skupina dopustila na uživatelích více než 40 000 bytů. Spadly jí do klína za cenu,
rovnající se nájemnému za pár měsíců. Místo aby je, jak se zavázala, za shodnou cenu převedla jejich
nájemcům,  ždíme  „tržní  nájemné“  právě  z  těch,  jimž  vzala  právo  na  práci  většinou  sama.  Dnes,
v bankrotu, je zřejmé, že soukromý vlastník z OKD vysál přes 100 miliard Kč. Je to mnohonásobně víc,
než za kolik se jich zmocnil. Ty samé „elity“ si teď troufale nárokují i miliardové „pohledávky“ z trosek
vlastního„podnikání“. KSČM byla proti privatizaci OKD, tak jako všech strategických podniků. Před
tím, k čemu teď vede, varuje od počátku. Tím důsledněji bude trvat na tom, aby se hříčkou podobných
machinací nestalo i „řešení“ vzniklé situace. Havíře nelze nechat na holičkách. Veškerou pomoc na
konto  veřejných  financí  musí  dostat  výlučně  oni,  a  ne  nikdo  z  těch,  co  mají  spadeno  na  další
bezbrannou kořist. Desítky miliard, „vytunelovaných“ z OKD, mají konkrétní adresáty. Z těch je třeba
tvrdě vymáhat vše, čím budou jejich „tunely“ sanovat veřejné rozpočty. Stát musí rozhodně uplatnit
obchodní i trestní právo. Proti „tunelářům“ i všem, kdo selhali jménem veřejné moci. Stopy loupeže za
bílého dne vedou i za státní hranice. Tím energičtěji je třeba žádat i součinnost EU a nadnárodních
institucí  boje  proti  organizovanému  zločinu.  „Znárodňování“  ztrát,  z  nějž  miliardářská  smetánka
pochází, už naší zemi způsobilo nedozírné škody. V případě OKD mu je třeba stůj co stůj předejít.
Poslanecký klub KSČM to bude kategoricky prosazovat i na jím iniciovaném jednání PS PČR. KSČM
podporuje všechny rozhodné požadavky odborů i právo havířů na stávku. Sociálních časovaných bomb
kvapem přibývá i v jiných regionech. S naší bezvýhradnou podporou mohou počítat všichni, komu hrozí.

Největší  mezinárodně politickou  událostí  se  stalo  vystoupení  Velké  Británie  z Evropské  unie,
o kterém rozhodli Britové v referendu 23.června, kdy pro odchod z EU dalo svůj hlas 51,9% ze 72,2%
(tj. z více než 30 milionů) voličů. K výsledku referenda se vyslovil 24.června místopředseda Poslanecké
sněmovny PČR a předseda ÚV KSČM s.Vojtěch Filip. Jeho vyjádření rovněž uveřejňujeme v plném
znění:
Výsledek referenda ve Velké Británii, který rozhodl o odchodu z Evropské unie, je vyjádřením svobodné
vůle občanů a je ho potřeba respektovat. Pro "Odejít" se vyjádřila dostatečně silná většina. Jasně to
ukazuje,  že  vůle  vlád  jednotlivých  zemí  nemusí  být  shodná  s  vůlí  jejich  občanů  a  zejména  ne
s rozhodováním byrokratů, kteří zcela ztratili kontakt s potřebami lidí. Potvrzuje to stanovisko KSČM,
že všechny zvlášť závažné kroky, které nejsou s lidmi řádně prodiskutovány a které nevezmou lidé za
své, nemají potřebnou legitimitu a tedy ani stabilitu. To je skutečné varování pro vlády, které chtějí
zejména na mezinárodně politické úrovni zavázat své občany k povinnostem mimo jejich bytostné zájmy.
Pro občany České republiky bude jistě velmi zajímavé, jaké dopady jak pozitivní, tak negativní takové
rozhodnutí bude mít pro život lidí ve Velké Británii. Jsem také přesvědčen, že to naše občany povede k
jejich větší ochotě si nenechat vnutit vše, co přemíra byrokracie vnucuje do jejich života a budou i více
kontrolovat politické strany, aby plnily volební sliby a nepřistupovaly na závazky, ke kterým nemají
legitimní mandát lidu. 

x – x – x

Před  75. lety, 22.června 1941 napadlo nacistické Německo Sovětský svaz. Toto výročí si připomněli
zejména lidé v Rusku a Německu. V centru Berlína připomíná  krvavé boje na východní frontě, utrpení
válečných zajatců i cílené vyhlazování Židů a Romů  výstava k 75. výročí útoku nacistického Německa 


