
neměla.  Je přesvědčen, že ti většinou mladí a poměrně dobře situovaní muži, kteří dnes
přicházejí do Evropy, nejsou ti, kterým by se mělo pomáhat. Například v Sýrii, kde zuří
občanská  válka,  se  velká  většina  skutečně  potřebných  přemístila  do bezpečnějších  míst
nebo  skončila  v  uprchlických  táborech  v blízkých  zemích.  Jde  o  ženy  s  dětmi,  staré,
postižené  a  chudé  lidi.  Právě  z  Haló  novin  z rozhovoru  s  místopředsedou  Lidového
shromáždění  Sýrie  Dr.Hasanem  víme,  že  peníze  vynakládané  na  jednoho  uprchlíka
v Evropě by pomohly šesti nebo sedmi lidem u nich doma. Také levicoví syrští kurdové
ústy  svých  předáků  kritizují  politiku  „pomoci“  směřovanou  uprchlíkům  do  Evropy
v kontrastu  s  macešským  přístupem  k  jejich  bojujícím  hrdinům  a  hrdinkám  čelícím
zločincům z Islámského státu. Politika „uprchlíci vítejte“ je obrovským politickým omylem
části radikální levice, který jde na ruku plánům západních finančních a korporátních elit.
Lidé jako poradce banky Goldman Sachs a prezident Hospodářské komory ČR Vladimír
Dlouhý dávají najevo, že uprchlíci mají sloužit jako zdroj levné pracovní síly, která sníží
mzdovou úroveň a dále rozruší sociální stát v Evropě, zatímco Sýrii, Iráku, Afghánistánu
a jiným Západem zničeným státům pak budou chybět lidé při obnově země. 
A ukazuje  se  i  další  problém,  který  spočívá  v  tom,  že  většina  migrantů  nejsou  žádní
uprchlíci. Odmítají se identifikovat se svou novou vlastí, avšak současně se nechtějí vrátit
do  země  původu.  Přicházejí  z  ekonomických  důvodů  s  cílem  vydělávat  na  sociálních
dávkách a  proto také většinou odmítají pracovat. Tak se již předměstí evropských megapolí
typu Berlína, Paříže či Londýna mění v jiný svět mluvou, nápisy, oblečením apod. To je
skutečné nebezpečí pro Západ - pátá kolona islámu. Proto i v naší republice je zapotřebí
imigranty nepřijímat podle kvót, které nám EU diktuje. Je zapotřebí především rozmyslu. 

8.  a  9.července  se  ve  Varšavě  konal  summit  NATO.  Jeho  výsledky  zhodnotil  v  Haló
novinách předseda  Asociace Vojáci  proti  válce plukovník v.v. Jiří  Bureš.  Když hodnotil
priority pro činnost NATO pro příští období uvedl, že všechny priority v souhrnu mají jednu
jedinou společnou prioritu – tj.  přípravu obyvatelstva na ozbrojený konflikt a nástupiště
k úderu na Rusko. Jsou to úkoly stanovené k dosažení vytýčeného cíle, tj.naplnění zájmů
Spojených států a, dokud to bude v zájmu USA, také ochrana jejich vazalských evropských
elit.  V tomto roce došlo nebo ještě dojde na našem území k několika vojenským akcím
(v květnu cvičení US- armády Saber Strike (Úder šavlí), přesun ze SRN přes ČR a dále přes
Polsko do Pobaltí,  dále  letecké  cvičení  Avenger  CAS (Mstitel)  nebo rozsáhlé  třítýdenní
cvičení  Ample Strike (Dodatečný úder)  strategických bombardétů B-52 a B-1, bitevních
vrtulníků Apache a létajících tankerů), které mají za cíl plnit několikerý úkol. Nesporně
kromě  významu  vojenského  „odstrašování  Ruska“  jsou  využity  současně
k psychologickému působení na obyvatelstvo směrem k pěstování odporu k Ruské federaci
a  přípravě  na  ozbrojený  konflikt.  Je  taky  tímto  způsobem  demonstrována  jednota
a semknutost členských států aliance. Nezanedbatelný je také vliv na přípravu obyvatelstva
k přijetí  cizích  vojsk  na  vlastním  území,  prováděním  stále  častějších  a  delších
„součinnostních“  cvičení,  jinými  slovy  rozmístění  mnohonárodnostních  sil  na  východě
aliance.  Přtom  je  neustále  připomínána  nutnost  přítomnosti  cizích  vojsk  na  území
pobaltských  států,  deklarováno  dokončení  a  „zprovoznění“  protiraketových  systémů
v Rumunsku  a  Polsku  a  výstavba  nové  námořní  mezinárodní  flotily  s  domovským
přístavem  v  Oděse.  Proto  se  stále  zřetelněji  ukazuje  nutnost  náhrady  přežité
a zkompromitované aliance novou evropskou bezpečnostní strukturou důsledně v souladu
s Chartou OSN.

(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
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Po přečtení pošli dál ! 

Dva  prázdninové měsíce utekly jako voda a nyní nás v základních organizacích čeká náročná
práce zejména s přípravou krajských voleb. Prvním úkolem bude zajistit zastoupení KSČM
v okrskových volebních komisích (OVK).  Připomínáme proto,  že nejpozději  do 5.září  mají
předsedové všech ZO KSČM delegovat své zástupce do OVK v místech jejich působnosti a do
tohoto data předat jejich seznam (včetně adres, data narození, rodného čísla a telefonního čísla)
na OV KSČM. Současně vyzýváme všechny členy základních organizací, kterým to zdravotní
stav  dovolí,  aby  se  aktivně zůčastnili  předvolebních  akcí,  zejména pomohli   při  roznášení
volebních  materiálů,  pořadatelské  službě  při  konání  okresního  a  krajského  předvolebního
mítinku 3.října na náměstí míru ve Zlíně a především, aby všichni přišli k volbám a dali svůj
hlas  komunistickým kandidátům.

KSČM kandiduje ve všech 13 krajích, na jejich kandidátkách je 726 kandidátů, z toho mužů
527  (72,6%)  a  199  žen  (27,4%).  Komunistů  je  na  kandidátních  listinách  strany  594,
bezpartijních  pak 129, jinou politickou příslušnost mají tři kandidáti. Průměrný věk kandidátů
je 51 let. Vysokoškolské vzdělání má 306 (42,15%) kandidátů. O zastupitelská křesla se uchází
43  učitelů,  45  podnikatelů,  86  dělníků,  na  kandidátních  listinách  jsou  radní,  starostové,
zemědělci, obchodní zástupci, účetní nebo IT odbornící a další.

Vraťme se však ještě k událostem, které se staly v průběhu uplynulých měsíců. 

30.června  se  v  budově  OV  KSČM  Zlín  konala  porada  předsedů,  které  se  zúčastnil
i místopředseda  ÚV  KSČM  pro  ideologii,
propagandu a mediální  činnost  s.Josef  Skála.
Proto  byla  i  tentokrát,  stejně  jako   minule,
porada, jejímž hlavním bodem programu bylo
vystoupení s.Skály, otevřena i pro ostatní členy
i  sympatizanty  strany.  Místopředseda  ÚV
KSČM zdůraznil, že IX.sjezd KSČM rozhodl,
že se strana musí zabývat ideologickou prací a
výchovou.  Proto  bude  nově  formováno
ideologické  ústředí  strany.  Bude  postupně
zlepšován  informační  a  argumentační  servis,
který  bude  na  webových  stránkách  KSČM
každý den nabízet výběr  informací ze všech
možných  informačních  zdrojů  včetně  překladů  ze  zahraničí,  který  by  prorážel  informační
blokádu,  které  je  KSČM  permanentně  vystavována.  Rovněž  se  budou  modernizovat
a rozšiřovat naše komunikační nástroje jimiž se budeme snažit více proniknout k veřejnosti. Již
nyní je možno daleko více využívat právě centrální webové stránky KSČM, které byly výrazně

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


modernizovány a na kterých je možno velmi rychle a snadno získat nejnovější informace o
mnohých důležitých událostech. Například je možno se přímo přes ně dostat  jednoduchým
překliknutím na Facebook nebo server You tube a přehrát si přes ně záznamy vystoupení
našich představitelů – z poslední doby třeba právě s.Skály v ČT24 nebo na Rádiu Impuls.
Znovu  je  třeba  zdůraznit,  jak  je  třeba  jít  v  této  věci  s dobou  a  naučit  se  s těmito
komunikačními nástroji  pracovat. S.Skála uvedl tu pozoruhodnou skutečnost, že na celém
evropském  teritoriu  má  jedině  v  České  republice  komunistická  strana  zastoupení
v zastupitelských  orgánech  všech  stupňů,  mnohdy  velmi  významné.  To však  na  členy
KSČM klade velký úkol, aby tuto posici strana potvrdila i v následujících krajských a poté
i v parlamentních a další volbách, které budou v příštích letech následovat. Hlavním úkolem
proto  bude  proniknout  k  veřejnosti  právě  přes  tyto  komunikační  zdroje  a  dokázat  je
efektivně  využívat  při  prezentaci  našeho volebního programu,  při  reagování  na aktuální
politické události, při agitační práci i při získávání nových členů strany a jejich politickém
vzdělávání.
V následující bohaté diskusi si s.Skála vyslechl mnoho připomínek a návrhů k ideologické
práci.

20.srpna  se  konalo  tradiční  již 26.setkání  občanů  na  moravsko-slovenském  pomezí,
tentokrát v jihomoravských Dubňanech, aby si pod heslem „Naše národy hranice nerozdělí“
připomnělo  71.výročí  osvobození  Československa  a  72.výročí  Slovenského  národního
povstání. Ze Zlína odjel na toto setkání plně obsazený autobus a další, kteří se do něho
nedostali, jeli vlastními auty-takový byl tentokrát o setkání ze zlínského okresu zájem! Po
státních hymnách České a Slovenské republiky si zaplněný přírodní areál vyslechl projevy
předsedy ÚV KSČM s.Vojtěcha Filipa, předsedy Slovenské komunistické strany s.Josefa
Hrdličky, předsedy OV KSČM Blansko s.Emila Pernici a dalších hostí, mezi nimiž byli

např.  místopředseda  ÚV
KSČM  Petr  Šimůnek,
předsedkyně Ústřední rozhodčí
komise  KSČM  Helena
Vrzalová,  poslankyně  Marta
Semelová,  nebo  lídr
kandidátky  KSČM  do
Zastupitelstva Jihomoravského
kraje Ivo Pojezný. Kromě nich
si  občané  mohli  pohovořit
i s dalšími  kandidáty  do
samosprávy  Jihomoravského
kraje  i  do  Senátu  či
s Miroslavem Grebeníčkem.
V  hlavním  projevu  s.Filip
uvedl, že nynější mezinárodně

politická  situace  je  velmi  vážná.  Neustále  hrozí  nebezpečí  válečného  konfliktu,  které
pochází zejména ze strany NATO. KSČM dělá proto vše, aby se lidé nesmířili s činností
tohoto zločinného paktu,  s přejezdy vojenských jednotek či přelety jeho letadel přes naše
území a s dalším stupňováním vojenského napětí, což potvrdilo i  nedávné jednání států
NATO ve Varšavě, neboť je přesvědčena, že většina našich občanů chce svůj život prožít
v míru. Bohužel naše vláda proti tomuto nebezpečnému vývoji nic nedělá. Proto bychom

měli využít  šance,  která se nám naskýtá v nadcházejících volbách a pokusit  se o to, aby v
senátu a ve vedení krajů byli lidé, kteří nepřipustí zhoršování této situace. Tyto volby naznačí,
jakým směrem se bude naše země dále ubírat.  Dále uvedl,  že KSČM nechce,  aby z peněz
českých daňových poplatníků byly hrazeny německé (nátlak na ČR v přijímání migrantů podle
kvót) nebo americké zájmy (požadavky na účast našich vojáků na vojenských misích v Asii,
které přinášejí místnímu obyvatelstvu nezměrné utrpení). Je třeba zabránit tomu, aby se další
váječný  konflikt  neodehrával  v  Evropě,  neboť  by  na  něm vydělaly  jen  USA,  stejně  jako
vydělaly na 2.světové válce tím, že dodávaly zbraně a další pomoc oběma válčícím stranám.
Jejich území zůstalo nedotčené válkou, zatímco mnoho evropských států prožívalo nezměrné
utrpení.
Josef Hrdlička uvedl ve svém projevu, že vidí podstatu setkávání našich národů na moravsko-
slovenském pomezí ve třech oblastech. Tou první je, že jde o přátelská setkání, která upevňují
česko-slovenskou vzájemnost a dokazují,  že hranice mezi naše národy zeď nepostavily. Za
druhé zdůrazňují podporu myšlenkám sociální spravedlnosti, která nikdy nebyla tak silná jako
v  Československé  socialistické  republice  a  nikde  jinde  na  světě  nebyl  tak  dobrý  model
socialismu  jako  v  ČSSR.  Vyjádřil  přitom poděkování  generaci,  která  tento  svět  budovala.
A konečně je dobře, že si stále na těchto setkáních připomínáme porážku fašismu ve 2.světové
válce a význam Slovenského národního povstání. Je však smutné, že myšlenky antifašismu
vycházejí  dnes naprázdno. Kam se poděla historická paměť?  Zapomíná se snad na Lidice,
Ležáky  a  další  vypálené  obce,  na  transporty  do  koncentračních  táborů,  na  zvěrstva,  která
přináší fašismus? Proto by komunisté neměli na boj proti němu zapomínat.
Účastníky setkání také pozdravili za mladé české komunisty předseda OV KSČM Blanenska
Emil  Pernica  a  za  klub Socialistického zväzu  mladých při  KS Slovenska  Artur  Bekmatov.
Zaujalo rovněž vystoupení Ivo Polezného a předsedy Jihomoravského KV KSČM Pavla Březy.
Setkání  přálo  krásné  slunečné  počasí.  K  dobré  náladě  všech  účastníků  přispěl  i  bohatý
doprovodný  program,  který  moderovala  poslankyně  Marta  Semelová.  Vystoupila  v  něm
slovácká  kapela  Romana  Horňáčka,  Karel  Gott  Revival  Morava  zpěváka  Josefa  Boudy,
mažoretky  Rošťandy  a  Minirošťandy  ze  Šardic  a  dvě  dvojice  heligonkářů.  Bohatá  byla
i tradiční tombola. Všichni se proto rozcházeli s tím, že se těší za rok na další setkání.

x - x - x

V souvislosti  s  událostmi  uplynulých  měsíců  ale  i  posledních  let  si  mnozí  pokládají  dvě
základní otázky:  Kde jsou příčiny válek, nesvárů a uprchlických vln? a  Měla by Česká
republika přijmout uprchlíky?
Zajímavý  byl  v  tomto  směru  rozhovor  Haló  novin  s  Nikolou  Čechem,  členem  Levé
perspektivy, z něhož vyjímáme:

Jsme svědky i aktéry rozpadu světového řádu s jediným mocenským centrem v USA, které
pomocí  neoliberálních  ekonomických institucí  (Světová banka,  Mezinárodní  měnový fond),
zkorumpovaných  místních  elit,  prostředků  kulturní  hegemonie  a  vojenských  intervencí
ovládalo zbytek světa. Neoliberální politika „bublin“ a bankovních spekulací se však zadrhla
nebo zhroutila, vojenské intervence a různá organizovaná „jara“ či „majdany“ často nepřinesly
kýžené výsledky v podobě vzniku loutkových, ale stabilních států sloužících jako surovinové
přívěšky Západu. Na scéně se (znovu) objevili další hráči v podobě Číny a Ruska a čím dál
více je slyšet hlas lidí, které kapitalistická globalizace poslala ke dnu. Jinými slovy, zažíváme
hlubokou  krizi  kapitalistického  systému.  Mluvíme-li  o  současné  uprchlické  vlně,  pak  na
otázku,  zda  by  měla  Česká  republika  přijmout   uprchlíky, zastává  Nikola  Čech  názor,  že


