
JAKÉPAK MEZINÁRODNÍ PRÁVO…

Ti, co se nejvíc ohánějí jakýmsi 
mezinárodním právem, tedy USA a jejich 
nejbližší spojenci jako Izrael či Francie, 
zásady mezinárodního práva 
nerespektují. Tedy nerespektují tehdy, 
když by jim to svázalo ruce v 
prosazování vlastních zájmů.
Nevěříte? Tak se podívejme na několik 
příkladů.
Schválila Rada bezpečnosti (1999) 
vojenský zákrok USA a NATO proti 
Jugoslávii? Ne, neschválila. A přece 
vojska NATO téměř tři měsíce člena 
OSN, který jen uplatňoval právo na svém 
území, letecky ničila. Nebombardovali 
jen vojenské cíle. Nebo je televizní 
vysílač, ambasáda Číny, automobilka, 
osobní vlak vojenským cílem? Několik 
tisíc havlovsky humanitárních mrtvých 
na straně Jugoslávie je bolestivou 
výčitkou světu, který to dovolil.
Následně Rada bezpečnosti projednala a 
schválila konec této agrese NATO proti 
suverénnímu státu a v usnesení 
jmenovitě potvrdila celistvost území 
tehdejší Jugoslávie, tedy Kosovo jako 
součást Srbska.
Nebo Irák. RB zamítla v roce 2003 
americký návrh – připomeňme si jej.
„Irák měl do 30 dnů předložit seznam 
všech svých zbraní hromadného ničení. 
Pokud však by tento seznam byl neúplný, 
nebo jinak nevhodný, opravňovalo by to 
jiné státy i vojensky zakročit“
Návrh schválen nebyl. Přesto USA a GB 
vojenským zásahem rozvrátili sekulární 
Irák, v němž dodnes není klid a mír pro 
život obyvatel, avšak přes všechnu snahu 

ani po okupaci Iráku na jeho území žádné 
zbraně hromadného ničení nalezeny 
nebyly.
RB schválila bezletovou zónu nad Libyí. 
To mělo znamenat, že žádné libyjské 
letectvo se nesmí zúčastnit boje s 
místními povstalci. Místo toho letectvo 
NATO rozbombardovalo nejen vojenské 
cíle, ale vše, co mohlo být oporou 
dosavadní legitimní libyjské vlády. Ani v 
této zemi není dodnes klid.
A co Sýrie? Tam si američtí a francouzští 
vojáci, jakož i izraelské rakety a letectvo 
dělají, co se jim líbí. Přitom ani jedna z 
těchto zemí nemá svolení od legitimní 
vlády Sýrie k působení na OSN 
svrchovaným územím Sýrie. To je dle 
mezinárodního práva hrubým porušením 
svrchovanosti Sýrie a projevem vojenské 
agrese.
Bylo by možno pokračovat.
Ovšem podle některých západních i 
našich médií svobodu, mír a bezpečnost 
ohrožují jiní. Nepohodlní konkurenti, 
kteří se rozvíjejí tak úspěšně, že to 
ohrožuje neomezenou světovládu USA a 
jejich vasalů z NATO.

Jan Štětina

Všem členům a sympatizantům, kteří v 
lednu a únoru slaví své narozeniny, 
přejeme pevné zdraví, spokojenost a 
spoustu životního optimismu.
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Čtenáři a čtenářky,

ačkoli máme za sebou Vánoce, na politickém kolbišti 
rozhodně o svátcích klid zbraním neplatil. Ještě v prosinci 
ÚV KSČM schválil kandidátku pro volby do Evropského 
parlamentu, které nás čekají ve dnech 24. a 25. května. 
Povede ji stávající europoslankyně Kateřina Konečná, 
která byla zařazena mezi stovku nejpracovitějších poslanců 
Evropského parlamentu z celkových více než 700. Vzhledem k tomu, že KSČM 
má tendenci sjednocovat všechny, kteří chtějí máknout za zájmy poctivých lidí 
(nejen) v Europarlamentu, tak na kandidátce najdeme i další politické subjekty. 
Celá kandidátka pak ponese název KSČM – Česká levice společně! Možná už jste 
někteří zaznamenali povyk novinářů, kteří nevěřícně koukali, že velký prostor na 
této kandidátce dostaly mladší ročníky. 

Ještě větší povyk pak vzbudila kniha M. Grebeníčka Ve znamení kříže, 
jejíhož křtu jsem měl tu čest se účastnit. Páni biskupové sice kolem sebe kopali a 
kopou, ale poctivou polemiku s argumenty uvnitř knihy vést nechtějí a vlastně ani 
nemohou – všechny údaje jsou totiž podložené. Stejně jako fakt, že tzv. církevní 
restituce byl nevídaný majetkový převod státu na církve v celkové hodnotě více 
než sto padesáti miliard (!) korun. Nyní alespoň zčásti KSČM zastavila křivdu na 
českých občanech, kteří měli tento dar Kalouska a Nečase církvím platit. 

Nicméně nejen politikou živ je člověk, a tak bych Vás všechny rád pozval 
8. března na oslavu Mezinárodního dne žen do vyškovského Besedního domu 
s bohatým programem čítajícím mj. kapelu Kozlaňáci. Těm ženám, se kterými se 
neuvidím osobně, přeji alespoň touto cestou vše nejlepší k MDŽ a pevné nervy 
s námi muži. 

Filip Zachariaš, předseda OV KSČM Vyškov



VYJÁDŘENÍ SOLIDARITY KSČM 
FRANCOUZSKÉMU LIDU

KSČM podporuje boj francouzského 
lidu za lepší životní podmínky a 
spravedlivé odměňování za práci. V 
rámci našeho programu chceme, aby v 
rámci EU měli všichni její občané 
důstojnou životní úroveň zajištěnou 
spravedlivým odměňováním za práci. 
Stejně musí být postaráno o všechny 
sociální skupiny. Nesmí bohatnout lidé 
z práce druhých a tyto nechat na hranici 
bídy. Požadavky hnutí „Žlutých vest“ 
vnímáme jako oprávněné.
Současně odsuzujeme jakékoliv projevy 
násilí a poškozování majetku. Nelíbí se 
nám, že pod znakem EU jsou 
masakrováni pokojní demonstrující, 
kterým už nic jiného nezbývá než vyjít 
do ulic.
My, komunisté, jsme připraveni kdykoli 
hájit práva občanů proti jakékoliv 
nespravedlnosti a bezpráví. Důsledně 
budeme nadále bránit právě ty, kteří 
jsou nejzranitelnější. Evropské volby 
budou k tomu příležitostí.

ÚV KSČM

NENECHME TO TAK, O NAŠICH OSUDECH 
NESMÍ ROZHODOVAT TAJNÉ DOHODY! O 
NÁS BEZ NÁS UŽ TADY BYLO

Francie a Německo se v tajnosti 
dohodly na smlouvě, která by měla 
zcela úzce koordinovat jejich stanoviska 

v Evropské unii. Spíše než upřímnou 
snahu o lepší fungování Evropské unie 
to připomíná výkřik slábnoucích elit, 
které se snaží na poslední chvíli 
zabránit změnám v Evropské unii. 
Prezident Marcon čelí výzvám k 
rezignaci mohutnými demonstracemi 
žlutých vest, Angela Merkelová 
po zpackané migrační politice ohlásila 
odchod z politiky s příštími volbami. 
Chce se touto dohodou Marcon 
zachránit a Merkelová si udělat 
pomník? Dohoda mezi Francií a 
Německem je nebezpečná v tom, že by 
v případě naplňování mohla odsunout 
oficiální jednání Evropských institucí na 
vedlejší kolej a vše by se dohadovalo na 
ose Paříž-Berlín aniž by ostatní měli 
možnost do podoby evropských dohod 
zasahovat. Takto si změnu v EU tedy 
nepředstavuji. Doufám, že se v Evropě 
bude ctít rovnoprávnost členských států 
a budeme reformovat současné instituce 
a ne je nějakými pokoutnými dohodami 
odsouvat do pozice schvalovačů 
francouzsko-německých dohod. 

Kateřina Konečná, vedoucí 
kandidátka KSČM-České 
levice společně! pro květnové 
eurovolby

MOUDROST SENÁTORA FISHERA

Pan Moudrý napsal: „Jak je možné, že 
na Hradě nakoupili čínské mobily? 
Pokud jej uvidíme v rukou prezidenta, 
je to ohrožení bezpečnosti.“

systému vykořisťování. Neměl by nakupovat v 
kapitalistických obchodech a používat 
kapitalistické sociální sítě.
Nejlepší by asi bylo, aby opravdový komunista 
nedělal nic jiného, než četl Marxe někde ve 
squattu a vzpomínal na staré dobré revoluční 
časy.
Podle některých to tak možná opravdu je. Podle 
mého názoru rozhodně ne!
Pokud chceme opravdovou celospolečenskou 
změnu, nemůžeme nikde vyklízet pozice! 
Popereme se s kapitálem o každý metr 
veřejného života a politického vlivu. Budeme 
všude tam, kde se nám podaří dostat. A všude, 
kde se dostaneme, budeme dělat maximum pro 
to, aby se pracující ve světě, Evropě, naší 
republice i v naší ulici přestat hrbit a začali 
sebevědomě říkat: „My chceme spravedlivější a 
lepší svět a máme na to právo!“
Současná Evropská unie slouží bohatým a 
mocným, nenechme to tak!

Arťom Korjagin, kandidát do 
Evropského parlamentu za 
KSČM - Česká levice společně! 

SVĚT BY BYL KLIDNĚJŠÍ

Nemohu za to, ale jsem přesvědčen, že svět by 
byl klidnější, kdyby Spojené státy nezasahovaly 
do dění v něm. Jejich zájmy jsou dnes všude a s 
jejich zájmy jde ruku v ruce jejich kapitál a 
někdy i jejich vojáci. S příchodem Donalda 
Trumpa na prezidentský stolec ve Washingtonu 
se frekvence zasahování ještě zvýšila. Stačí si 
připomenout různé celní války provázené 
většinou zvýšeným napětím zatím většinou 
neglobálního charakteru, zasahování do 
vnitřních věcí mnoha států, ať již v Evropě nebo 
v Asii, Africe či Latinské Americe, zrušení těžce 
vyjednávaných smluv, ať již o raketách nebo o 
globálním oteplování, podporu různých 
protivládních elementů tam, kde vládnou 
»neposlušné vlády« atd. atd.

V současné době takovými příklady jsou 
zasahování do vnitřních věcí Venezuely, kde 
dokonce Trumpova administrativa otevřeně 
poskytuje podporu těm silám, které prezidenta 
Madura chtějí svrhnout, či příslib dodávek 
útočných zbraní Ukrajině, které budou sloužit 
ke zvyšování již tak velkého napětí mezi 
Ruskem a Kyjevem.
Souběžně s vojensko-politickým tlakem probíhá 
i mediální válka, do které jsou zapojeny 
všechny prostředky nátlaku. Za vším hledejme 
»neviditelnou« ruku amerických zvláštních 
služeb, ruku, jež ale zas tak neviditelná není. 
Spojené státy se totiž cítí tak silné, že některé 
operace ani příliš nezakrývají. Tak vznikla např. 
kauza Huawei, které se chopily i naše zvláštní 
služby, a tím dokázaly svou naprostou závislost 
na těch amerických. Nejde ovšem jen o Huawei. 
Média, u nás především Česká televize, pod 
praporem svobody slova a pod přímým nebo 
zprostředkovaným vedením z amerických 
ambasád, nás ohlupují informacemi z USA, 
americkými filmy, které nemají úroveň, ale 
slouží té »správné ideologii«, zpochybňováním 
»úrovně demokracie« tam, kde Američany 
odmítají poslouchat, podporou akcí proti 
politikům samostatně myslícím – u nás jde o 
prezidenta Zemana a premiéra Babiše. 
»Zásluhou« televizí víme víc o dění v USA než 
o tom, co se děje na Slovensku, a o všech 
negativech Ruska, Číny a dalších 
»nedemokratických« zemí. Pokud by se však 
Spojené státy především zaměřily na své 
problémy a ostatní státy nechaly žít po svém, 
svět by se stal bezpečnější. Jenže to by kapitál 
nesměl mít své globální cíle. Jako totiž vždy v 
kapitalismu jde o peníze a lidi jsou druhořadí. A 
dokud Spojené státy budou nadále zasahovat do 
dění kdekoli na světě, nebude klid a mír. 
Neměli bychom si to uvědomit, až půjdeme na 
jaře k eurovolbám?

Filip ZACHARIAŠ, předseda OV 
KSČM Vyškov a člen VV ÚV KSČM
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POZICE VYKLÍZET NEBUDEME!

Má smysl aby se komunisté snažili 
získat místa v Evropském parlamentu, 
nebo je to slepá ulička politického boje?
Velmi často slýchávám od lidí ve svém 
okolí, že by se komunisté neměli snažit 
dostat do Evropské unie.
Vždyť je celá kombinací kapitalistické 
lobby a byrokratického marastu. Jediná 
její instituce, která alespoň trochu 
zavání demokracií, je Evropský 
parlament, a ten je plný pravičáků, 
konzervativců, nacionalistů a dalších 
fanoušků kapitálu.
K čemu do EP vůbec chodit? Obzvláště, 
pokud je člověk komunista a tím vším 
neskutečně pohrdá.
Nejsnadnější by samozřejmě bylo 
nelegitimizovat svou kandidaturou tento 
moloch, jehož hlavním úkolem je 
vytvářet volné pole působnosti pro 
evropské bankéře či továrníky a ždímat 
obyvatele Evropy, co to jen jde, a prostě 
to vzdát.
Vyklidit pozice a zaměřit své síly na 
něco smysluplnějšího. Ale na co?
Možná na parlamentní politiku, jde nám 
o naší zemi a tam by měli čeští 
komunisté dělat maximum. V našem 
kapitalistickém státě ale v parlamentní 
politice jde především o lobby 
podnikatelů a teplá místečka v různých 
dozorčích radách. Ne to by asi nebylo 
ono, i tady bych jen legitimizoval něco, 
co není v pořádku.
Správnou odpovědí tedy musí být 
komunální politika. Vždyť ve své čtvrti 

je komunista doma, zná lidi, ví, co je 
trápí, a jak nejlépe hájit jejich zájem. 
Práce na radnici je však často hlavně o 
okopávání kotníků a přihrávání zakázek 
firmám kamarádů. Je to taková korupční 
hra v malém. Příslušnost k politické 
straně a myšlenkám, které prosazuje, 
znamená velmi málo. Větší význam má 
to, kdo se s kým zná. To by 
pravděpodobně taky nebylo 
nejvhodnější.
Tak tedy odbory. Zůstat v těsném 
kontaktu s pracujícími a mít možnost 
vytvářet aktivní politiku přímo na 
pracovišti. Pomáhat s organizováním a 
zároveň mít možnost nabízet 
socialistická řešení k aktuálním 
problémům pracujících. Jenže odbory 
už prý ztratily svůj revoluční náboj a 
často působí spíše jako pomocníci šéfů 
než zastánci pracujících. 
Nekomunistické odbory nejsou tedy 
místem pro práci komunisty, vždyť je to 
jenom sociálně demokratické snažení o 
trochu více drobků z kapitalistického 
koláče.
Občanské spolky by se mohly zdát 
dobrým místem pro politickou práci. 
Jsou však plné pravičáků, mají velmi 
úzce definovanou agendu, jejich práce 
často řeší zástupné problémy a o boji 
proti globálnímu kapitalismu tam 
nemůže být ani řeč..
Pokud chceme tento přístup hnát až do 
extrému, tak by komunista vlastně 
neměl platit nájem nebo splácet 
hypotéku a pomáhat tak současnému 

Je přece jasné, že Hrad a vůbec každý 
český vlastenec by měl kupovat mobily 
vyrobené tady doma. Že je nevyrábíme? 
Žádný problém. Máme kupovat jakékoli 
jiné, hlavně aby náš Big Brother – 
vlastně our big brothers – věděli, co si 
pan prezident a kterýkoli občan ČR píše 
a čte. Co kdyby se to Americe nelíbilo? 
Paní Merkelová a další svobodní 
představitelé států EU mají v USA 
zastání. Tedy chtěl jsem napsat, že mají 
v USA založený spis s odposlechy jejich 
telefonů. Zatím ne čínské, ale 
demokratické americké fízllisty.
Jen tak mimochodem. Jsou nějaké 
konkrétní důkazy, že ty Huawei výrobky 
jsou opravdu odposlouchávány? U 
amerických to podle řady hackerů 
možné je.
Někde jsem slyšel cosi o fake news, 
nevíte, co to je?

Jan Štětina

KSČM CHCE LETOS ZMĚNIT ORGANIZAČNÍ 
STRUKTURU A AKTUALIZOVAT PROGRAM

Zatímco většina politických stran bude 
letos volit nové předsedy, KSČM má v 
plánu dvě konference, na kterých se 
bude aktualizovat program a měnit 
organizační struktura strany.
    27. dubna 2019 (Praha): konference k 
organizační struktuře strany

      8. června 2019 (Nymburk): 
programová konference

"Organizačně musíme být flexibilnější, 
abychom se mohli lépe prezentovat 
veřejnosti. A musíme aktualizovat náš 
volební program, ten dlouhodobý máme 
od roku 1992 a logicky v něm 
nemůžeme reagovat třeba na naše 
členství v Evropské unii. To se musí 
změnit," řekl k tomu Vojtěch Filip, 
předseda ÚV KSČM.

ÚV KSČM

KDO U NÁS ROZHODUJE O TOM, CO BYLO?

No přece BIS. Po jeho zprávě, že ve 
výuce dějepisu převládá stále ještě 
sovětský ohled, rozhodlo se 
ministerstvo školství ke konsultaci s 
nezpochybnitelně – hned po ÚSTR – 
nejkvalifikovanějších historicích ze 
státní bezpečnostní firmy zvané BIS.
Naše bezpečnostní a informační služba, 
tedy snad ještě česká, doufám 
nezideologizuje výuku mládeže tak, jak 
to dělá třeba údajně česká televize. 
Mohli bychom se dovědět, že druhá 
světová válka byla zločinem Rudé 
armády proti svobodomyslným divizím 
SS z celé Evropy, Ukrajinu nevyjímaje.
Inu, když může být poslední císař RU 
Karel blahoslaveným, proč by se 
podobné adorace nemohl dočkat třeba i 
náš státní prezident a obhájce 
heydrichiád Emil Hácha? Však o něm 
někdejší velkofunkcionář ÚSTR Pernes 
v podstatě napsal, že teprve vývoj 
ukáže, kdo se zasloužil o český stát víc, 
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zda Beneš nebo Hácha…
Historiky nahradí naše státní 
bezpečnostní služba?
Jó, Kocourkov je nesmrtelný.

Jan Štětina

Z ROZHOVORU EUROPOSLANKYNĚ A 
LÍDRYNĚ KSČM K. KONEČNÉ PRO 
PARLAMENTNÍ LISTY

Režisér Jan Hřebejk vyzývá, abychom 
šli do ulic. Další umělci upozorňují na 
údajný strach ve společnosti. Jak se  
díváte na tuto a podobné výzvy? A je ve  
společnosti podle vás skutečně strach?

„Pokud chce někdo prezentovat národu 
nějaké výzvy, ať tak učiní. Pokud chce 
Jan Hřebejk vyrazit do ulic, ať tak učiní. 
Pokud ho budou chtít další následovat, 
ať tak učiní. Pokud se někdo domnívá, 
že je ve společnosti strach a chce s tím 
něco dělat, ať tak učiní. Jinak mě výzvy 
těchto většinou dobře zabezpečených 
lidí nechávají klidnou. Ať pan Hřebejk 
vyleze z pražského skleníku a jde se 
podívat do fabriky mezi lidi práce, nebo 
do domovů důchodců, do nemocnic. 
Tam by viděl, z čeho mají lidé skutečný 
strach. Strach z toho, že se lidé kvůli 
nízkým platům a zvyšujícím se 
nákladům na život dostanou do dluhové 
pasti. Strach z příliš mocných 
exekutorů. Strach z klesající životní 
úrovně. Strach z toho, jestli si senior 
bude moct zaplatit léky nebo nájem...“

Neustále kolují spekulace o  
„privatizačním puči“. Petr Pithart  
dokonce mluví o tom, že šlo o  
„vyjednané předání moci“. Jak vy 
s odstupem doby vnímáte listopad 1989 
a následné „divoké devadesátky“?

„V prvé řadě bych chtěla zdůraznit, že 
zcela podporuji návrh z dílny KSČM, 
který znovu navrhuje nepromlčitelnost 
zločinů privatizace. „Divoké 
devadesátky“ působily možná v tehdejší 
atmosféře jako skvělý nápad, ale 
pravdou je, že tento proces měl jen málo 
výherců, ale zato mnoho poražených. 
Dnes již naplno pociťujeme 
dopady ekonomického šoku, který byl v 
devadesátých letech 
nastartován. Klíčové podniky patří 
zahraničním vlastníkům, kterým jde o 
to, aby mzdy byly co nejmenší a zisk, 
který se odvádí do zahraničí, 
co největší. Z České republiky se tak 
stala montovna Evropy a ráj 
levné práce. Zahraniční investor pak při 
prvních náznacích problémů ze země 
prchá a Český stát pak čelí většímu 
náporu na Úřadu práce. Chechtat se na 
konci tak můžou pouze ti, co si při 
prodeji státního majetku namastili kapsy 
a zahraniční investoři, kterým je osud 
naší země srdečně jedno.“

www.parlamentnilisty.cz
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zda Beneš nebo Hácha…
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POZICE VYKLÍZET NEBUDEME!

Má smysl aby se komunisté snažili 
získat místa v Evropském parlamentu, 
nebo je to slepá ulička politického boje?
Velmi často slýchávám od lidí ve svém 
okolí, že by se komunisté neměli snažit 
dostat do Evropské unie.
Vždyť je celá kombinací kapitalistické 
lobby a byrokratického marastu. Jediná 
její instituce, která alespoň trochu 
zavání demokracií, je Evropský 
parlament, a ten je plný pravičáků, 
konzervativců, nacionalistů a dalších 
fanoušků kapitálu.
K čemu do EP vůbec chodit? Obzvláště, 
pokud je člověk komunista a tím vším 
neskutečně pohrdá.
Nejsnadnější by samozřejmě bylo 
nelegitimizovat svou kandidaturou tento 
moloch, jehož hlavním úkolem je 
vytvářet volné pole působnosti pro 
evropské bankéře či továrníky a ždímat 
obyvatele Evropy, co to jen jde, a prostě 
to vzdát.
Vyklidit pozice a zaměřit své síly na 
něco smysluplnějšího. Ale na co?
Možná na parlamentní politiku, jde nám 
o naší zemi a tam by měli čeští 
komunisté dělat maximum. V našem 
kapitalistickém státě ale v parlamentní 
politice jde především o lobby 
podnikatelů a teplá místečka v různých 
dozorčích radách. Ne to by asi nebylo 
ono, i tady bych jen legitimizoval něco, 
co není v pořádku.
Správnou odpovědí tedy musí být 
komunální politika. Vždyť ve své čtvrti 

je komunista doma, zná lidi, ví, co je 
trápí, a jak nejlépe hájit jejich zájem. 
Práce na radnici je však často hlavně o 
okopávání kotníků a přihrávání zakázek 
firmám kamarádů. Je to taková korupční 
hra v malém. Příslušnost k politické 
straně a myšlenkám, které prosazuje, 
znamená velmi málo. Větší význam má 
to, kdo se s kým zná. To by 
pravděpodobně taky nebylo 
nejvhodnější.
Tak tedy odbory. Zůstat v těsném 
kontaktu s pracujícími a mít možnost 
vytvářet aktivní politiku přímo na 
pracovišti. Pomáhat s organizováním a 
zároveň mít možnost nabízet 
socialistická řešení k aktuálním 
problémům pracujících. Jenže odbory 
už prý ztratily svůj revoluční náboj a 
často působí spíše jako pomocníci šéfů 
než zastánci pracujících. 
Nekomunistické odbory nejsou tedy 
místem pro práci komunisty, vždyť je to 
jenom sociálně demokratické snažení o 
trochu více drobků z kapitalistického 
koláče.
Občanské spolky by se mohly zdát 
dobrým místem pro politickou práci. 
Jsou však plné pravičáků, mají velmi 
úzce definovanou agendu, jejich práce 
často řeší zástupné problémy a o boji 
proti globálnímu kapitalismu tam 
nemůže být ani řeč..
Pokud chceme tento přístup hnát až do 
extrému, tak by komunista vlastně 
neměl platit nájem nebo splácet 
hypotéku a pomáhat tak současnému 

Je přece jasné, že Hrad a vůbec každý 
český vlastenec by měl kupovat mobily 
vyrobené tady doma. Že je nevyrábíme? 
Žádný problém. Máme kupovat jakékoli 
jiné, hlavně aby náš Big Brother – 
vlastně our big brothers – věděli, co si 
pan prezident a kterýkoli občan ČR píše 
a čte. Co kdyby se to Americe nelíbilo? 
Paní Merkelová a další svobodní 
představitelé států EU mají v USA 
zastání. Tedy chtěl jsem napsat, že mají 
v USA založený spis s odposlechy jejich 
telefonů. Zatím ne čínské, ale 
demokratické americké fízllisty.
Jen tak mimochodem. Jsou nějaké 
konkrétní důkazy, že ty Huawei výrobky 
jsou opravdu odposlouchávány? U 
amerických to podle řady hackerů 
možné je.
Někde jsem slyšel cosi o fake news, 
nevíte, co to je?

Jan Štětina

KSČM CHCE LETOS ZMĚNIT ORGANIZAČNÍ 
STRUKTURU A AKTUALIZOVAT PROGRAM

Zatímco většina politických stran bude 
letos volit nové předsedy, KSČM má v 
plánu dvě konference, na kterých se 
bude aktualizovat program a měnit 
organizační struktura strany.
    27. dubna 2019 (Praha): konference k 
organizační struktuře strany

      8. června 2019 (Nymburk): 
programová konference

"Organizačně musíme být flexibilnější, 
abychom se mohli lépe prezentovat 
veřejnosti. A musíme aktualizovat náš 
volební program, ten dlouhodobý máme 
od roku 1992 a logicky v něm 
nemůžeme reagovat třeba na naše 
členství v Evropské unii. To se musí 
změnit," řekl k tomu Vojtěch Filip, 
předseda ÚV KSČM.

ÚV KSČM

KDO U NÁS ROZHODUJE O TOM, CO BYLO?

No přece BIS. Po jeho zprávě, že ve 
výuce dějepisu převládá stále ještě 
sovětský ohled, rozhodlo se 
ministerstvo školství ke konsultaci s 
nezpochybnitelně – hned po ÚSTR – 
nejkvalifikovanějších historicích ze 
státní bezpečnostní firmy zvané BIS.
Naše bezpečnostní a informační služba, 
tedy snad ještě česká, doufám 
nezideologizuje výuku mládeže tak, jak 
to dělá třeba údajně česká televize. 
Mohli bychom se dovědět, že druhá 
světová válka byla zločinem Rudé 
armády proti svobodomyslným divizím 
SS z celé Evropy, Ukrajinu nevyjímaje.
Inu, když může být poslední císař RU 
Karel blahoslaveným, proč by se 
podobné adorace nemohl dočkat třeba i 
náš státní prezident a obhájce 
heydrichiád Emil Hácha? Však o něm 
někdejší velkofunkcionář ÚSTR Pernes 
v podstatě napsal, že teprve vývoj 
ukáže, kdo se zasloužil o český stát víc, 
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VYJÁDŘENÍ SOLIDARITY KSČM 
FRANCOUZSKÉMU LIDU

KSČM podporuje boj francouzského 
lidu za lepší životní podmínky a 
spravedlivé odměňování za práci. V 
rámci našeho programu chceme, aby v 
rámci EU měli všichni její občané 
důstojnou životní úroveň zajištěnou 
spravedlivým odměňováním za práci. 
Stejně musí být postaráno o všechny 
sociální skupiny. Nesmí bohatnout lidé 
z práce druhých a tyto nechat na hranici 
bídy. Požadavky hnutí „Žlutých vest“ 
vnímáme jako oprávněné.
Současně odsuzujeme jakékoliv projevy 
násilí a poškozování majetku. Nelíbí se 
nám, že pod znakem EU jsou 
masakrováni pokojní demonstrující, 
kterým už nic jiného nezbývá než vyjít 
do ulic.
My, komunisté, jsme připraveni kdykoli 
hájit práva občanů proti jakékoliv 
nespravedlnosti a bezpráví. Důsledně 
budeme nadále bránit právě ty, kteří 
jsou nejzranitelnější. Evropské volby 
budou k tomu příležitostí.

ÚV KSČM

NENECHME TO TAK, O NAŠICH OSUDECH 
NESMÍ ROZHODOVAT TAJNÉ DOHODY! O 
NÁS BEZ NÁS UŽ TADY BYLO

Francie a Německo se v tajnosti 
dohodly na smlouvě, která by měla 
zcela úzce koordinovat jejich stanoviska 

v Evropské unii. Spíše než upřímnou 
snahu o lepší fungování Evropské unie 
to připomíná výkřik slábnoucích elit, 
které se snaží na poslední chvíli 
zabránit změnám v Evropské unii. 
Prezident Marcon čelí výzvám k 
rezignaci mohutnými demonstracemi 
žlutých vest, Angela Merkelová 
po zpackané migrační politice ohlásila 
odchod z politiky s příštími volbami. 
Chce se touto dohodou Marcon 
zachránit a Merkelová si udělat 
pomník? Dohoda mezi Francií a 
Německem je nebezpečná v tom, že by 
v případě naplňování mohla odsunout 
oficiální jednání Evropských institucí na 
vedlejší kolej a vše by se dohadovalo na 
ose Paříž-Berlín aniž by ostatní měli 
možnost do podoby evropských dohod 
zasahovat. Takto si změnu v EU tedy 
nepředstavuji. Doufám, že se v Evropě 
bude ctít rovnoprávnost členských států 
a budeme reformovat současné instituce 
a ne je nějakými pokoutnými dohodami 
odsouvat do pozice schvalovačů 
francouzsko-německých dohod. 

Kateřina Konečná, vedoucí 
kandidátka KSČM-České 
levice společně! pro květnové 
eurovolby

MOUDROST SENÁTORA FISHERA

Pan Moudrý napsal: „Jak je možné, že 
na Hradě nakoupili čínské mobily? 
Pokud jej uvidíme v rukou prezidenta, 
je to ohrožení bezpečnosti.“

systému vykořisťování. Neměl by nakupovat v 
kapitalistických obchodech a používat 
kapitalistické sociální sítě.
Nejlepší by asi bylo, aby opravdový komunista 
nedělal nic jiného, než četl Marxe někde ve 
squattu a vzpomínal na staré dobré revoluční 
časy.
Podle některých to tak možná opravdu je. Podle 
mého názoru rozhodně ne!
Pokud chceme opravdovou celospolečenskou 
změnu, nemůžeme nikde vyklízet pozice! 
Popereme se s kapitálem o každý metr 
veřejného života a politického vlivu. Budeme 
všude tam, kde se nám podaří dostat. A všude, 
kde se dostaneme, budeme dělat maximum pro 
to, aby se pracující ve světě, Evropě, naší 
republice i v naší ulici přestat hrbit a začali 
sebevědomě říkat: „My chceme spravedlivější a 
lepší svět a máme na to právo!“
Současná Evropská unie slouží bohatým a 
mocným, nenechme to tak!

Arťom Korjagin, kandidát do 
Evropského parlamentu za 
KSČM - Česká levice společně! 

SVĚT BY BYL KLIDNĚJŠÍ

Nemohu za to, ale jsem přesvědčen, že svět by 
byl klidnější, kdyby Spojené státy nezasahovaly 
do dění v něm. Jejich zájmy jsou dnes všude a s 
jejich zájmy jde ruku v ruce jejich kapitál a 
někdy i jejich vojáci. S příchodem Donalda 
Trumpa na prezidentský stolec ve Washingtonu 
se frekvence zasahování ještě zvýšila. Stačí si 
připomenout různé celní války provázené 
většinou zvýšeným napětím zatím většinou 
neglobálního charakteru, zasahování do 
vnitřních věcí mnoha států, ať již v Evropě nebo 
v Asii, Africe či Latinské Americe, zrušení těžce 
vyjednávaných smluv, ať již o raketách nebo o 
globálním oteplování, podporu různých 
protivládních elementů tam, kde vládnou 
»neposlušné vlády« atd. atd.

V současné době takovými příklady jsou 
zasahování do vnitřních věcí Venezuely, kde 
dokonce Trumpova administrativa otevřeně 
poskytuje podporu těm silám, které prezidenta 
Madura chtějí svrhnout, či příslib dodávek 
útočných zbraní Ukrajině, které budou sloužit 
ke zvyšování již tak velkého napětí mezi 
Ruskem a Kyjevem.
Souběžně s vojensko-politickým tlakem probíhá 
i mediální válka, do které jsou zapojeny 
všechny prostředky nátlaku. Za vším hledejme 
»neviditelnou« ruku amerických zvláštních 
služeb, ruku, jež ale zas tak neviditelná není. 
Spojené státy se totiž cítí tak silné, že některé 
operace ani příliš nezakrývají. Tak vznikla např. 
kauza Huawei, které se chopily i naše zvláštní 
služby, a tím dokázaly svou naprostou závislost 
na těch amerických. Nejde ovšem jen o Huawei. 
Média, u nás především Česká televize, pod 
praporem svobody slova a pod přímým nebo 
zprostředkovaným vedením z amerických 
ambasád, nás ohlupují informacemi z USA, 
americkými filmy, které nemají úroveň, ale 
slouží té »správné ideologii«, zpochybňováním 
»úrovně demokracie« tam, kde Američany 
odmítají poslouchat, podporou akcí proti 
politikům samostatně myslícím – u nás jde o 
prezidenta Zemana a premiéra Babiše. 
»Zásluhou« televizí víme víc o dění v USA než 
o tom, co se děje na Slovensku, a o všech 
negativech Ruska, Číny a dalších 
»nedemokratických« zemí. Pokud by se však 
Spojené státy především zaměřily na své 
problémy a ostatní státy nechaly žít po svém, 
svět by se stal bezpečnější. Jenže to by kapitál 
nesměl mít své globální cíle. Jako totiž vždy v 
kapitalismu jde o peníze a lidi jsou druhořadí. A 
dokud Spojené státy budou nadále zasahovat do 
dění kdekoli na světě, nebude klid a mír. 
Neměli bychom si to uvědomit, až půjdeme na 
jaře k eurovolbám?

Filip ZACHARIAŠ, předseda OV 
KSČM Vyškov a člen VV ÚV KSČM
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JAKÉPAK MEZINÁRODNÍ PRÁVO…

Ti, co se nejvíc ohánějí jakýmsi 
mezinárodním právem, tedy USA a jejich 
nejbližší spojenci jako Izrael či Francie, 
zásady mezinárodního práva 
nerespektují. Tedy nerespektují tehdy, 
když by jim to svázalo ruce v 
prosazování vlastních zájmů.
Nevěříte? Tak se podívejme na několik 
příkladů.
Schválila Rada bezpečnosti (1999) 
vojenský zákrok USA a NATO proti 
Jugoslávii? Ne, neschválila. A přece 
vojska NATO téměř tři měsíce člena 
OSN, který jen uplatňoval právo na svém 
území, letecky ničila. Nebombardovali 
jen vojenské cíle. Nebo je televizní 
vysílač, ambasáda Číny, automobilka, 
osobní vlak vojenským cílem? Několik 
tisíc havlovsky humanitárních mrtvých 
na straně Jugoslávie je bolestivou 
výčitkou světu, který to dovolil.
Následně Rada bezpečnosti projednala a 
schválila konec této agrese NATO proti 
suverénnímu státu a v usnesení 
jmenovitě potvrdila celistvost území 
tehdejší Jugoslávie, tedy Kosovo jako 
součást Srbska.
Nebo Irák. RB zamítla v roce 2003 
americký návrh – připomeňme si jej.
„Irák měl do 30 dnů předložit seznam 
všech svých zbraní hromadného ničení. 
Pokud však by tento seznam byl neúplný, 
nebo jinak nevhodný, opravňovalo by to 
jiné státy i vojensky zakročit“
Návrh schválen nebyl. Přesto USA a GB 
vojenským zásahem rozvrátili sekulární 
Irák, v němž dodnes není klid a mír pro 
život obyvatel, avšak přes všechnu snahu 

ani po okupaci Iráku na jeho území žádné 
zbraně hromadného ničení nalezeny 
nebyly.
RB schválila bezletovou zónu nad Libyí. 
To mělo znamenat, že žádné libyjské 
letectvo se nesmí zúčastnit boje s 
místními povstalci. Místo toho letectvo 
NATO rozbombardovalo nejen vojenské 
cíle, ale vše, co mohlo být oporou 
dosavadní legitimní libyjské vlády. Ani v 
této zemi není dodnes klid.
A co Sýrie? Tam si američtí a francouzští 
vojáci, jakož i izraelské rakety a letectvo 
dělají, co se jim líbí. Přitom ani jedna z 
těchto zemí nemá svolení od legitimní 
vlády Sýrie k působení na OSN 
svrchovaným územím Sýrie. To je dle 
mezinárodního práva hrubým porušením 
svrchovanosti Sýrie a projevem vojenské 
agrese.
Bylo by možno pokračovat.
Ovšem podle některých západních i 
našich médií svobodu, mír a bezpečnost 
ohrožují jiní. Nepohodlní konkurenti, 
kteří se rozvíjejí tak úspěšně, že to 
ohrožuje neomezenou světovládu USA a 
jejich vasalů z NATO.

Jan Štětina

Všem členům a sympatizantům, kteří v 
lednu a únoru slaví své narozeniny, 
přejeme pevné zdraví, spokojenost a 
spoustu životního optimismu.
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Čtenáři a čtenářky,

ačkoli máme za sebou Vánoce, na politickém kolbišti 
rozhodně o svátcích klid zbraním neplatil. Ještě v prosinci 
ÚV KSČM schválil kandidátku pro volby do Evropského 
parlamentu, které nás čekají ve dnech 24. a 25. května. 
Povede ji stávající europoslankyně Kateřina Konečná, 
která byla zařazena mezi stovku nejpracovitějších poslanců 
Evropského parlamentu z celkových více než 700. Vzhledem k tomu, že KSČM 
má tendenci sjednocovat všechny, kteří chtějí máknout za zájmy poctivých lidí 
(nejen) v Europarlamentu, tak na kandidátce najdeme i další politické subjekty. 
Celá kandidátka pak ponese název KSČM – Česká levice společně! Možná už jste 
někteří zaznamenali povyk novinářů, kteří nevěřícně koukali, že velký prostor na 
této kandidátce dostaly mladší ročníky. 

Ještě větší povyk pak vzbudila kniha M. Grebeníčka Ve znamení kříže, 
jejíhož křtu jsem měl tu čest se účastnit. Páni biskupové sice kolem sebe kopali a 
kopou, ale poctivou polemiku s argumenty uvnitř knihy vést nechtějí a vlastně ani 
nemohou – všechny údaje jsou totiž podložené. Stejně jako fakt, že tzv. církevní 
restituce byl nevídaný majetkový převod státu na církve v celkové hodnotě více 
než sto padesáti miliard (!) korun. Nyní alespoň zčásti KSČM zastavila křivdu na 
českých občanech, kteří měli tento dar Kalouska a Nečase církvím platit. 

Nicméně nejen politikou živ je člověk, a tak bych Vás všechny rád pozval 
8. března na oslavu Mezinárodního dne žen do vyškovského Besedního domu 
s bohatým programem čítajícím mj. kapelu Kozlaňáci. Těm ženám, se kterými se 
neuvidím osobně, přeji alespoň touto cestou vše nejlepší k MDŽ a pevné nervy 
s námi muži. 

Filip Zachariaš, předseda OV KSČM Vyškov


