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Přestoţe Svaz mladých komunis-

tů Československa-Komunistický 

svaz mládeţe (SMKČ-KSM) měl 

a má zásadní výhrady proti zave-

dení přímé volby prezidenta ČR, 
byli jeho členové a sympatizanti 

připraveni zúčastnit se těchto 

voleb. Před jejich prvním kolem 

se však antisystémové síly ani 

nepokusily postavit svého kandi-

dáta. Estráda za peníze daňových 

poplatníků, která se od počátku 

ledna pokouší vnutit národu prezidentskou 

volbu jako nejzásadnější téma posledního 

období, přesvědčila spolu s absencí sku-

tečně opozičního kandidáta SMKČ-KSM, 

aby se k prvnímu kolu voleb oficiálně 
nevyjadřoval. 

       Hysterie, jiţ se různé zpátečnické síly 

pokoušejí rozličnými způsoby vyvolat 

před druhým kolem voleb, aby tak odvrá-

tily pozornost od vlastních zločinů, nám 

však velí vyjádřit se k plytkému obsahu 

této pokračující taškařice.  

      Do druhého kola voleb postoupil z 

prvního místa bývalý premiér za ČSSD a 

čestný předseda Strany práv občanů – 

Zemanovců (SPOZ) Miloš Zeman, těsně 
za ním skončil současný ministr zahraničí 

Karel Schwarzenberg. Oba jsou představi-

teli různých kapitálových uskupení, oba 

zastávají kosmeticky odlišnou politickou 

doktrínu, stojící ovšem na základech kapi-

talismu. Monopolistické vlivové svazy 

(jejich prostředníky jsou lobbisté), jeţ 

vládnou většinou současného mediálního 

a propagandistického prostoru (nejen jím), 

se snaţí národu vnutit, ţe zvolením jedno-

ho nebo druhého kandidáta nastane zásad-

ní změna ve srovnání se současnou situa-
cí. Tím, spolu s goebbelsovským opako-

váním písničky o tom, ţe jsou tyto a po-

dobné volby vrcholnou formou lidových 

moţností podílu na správě státu, fakticky 

šikují národ do dvou uměle nepřátelských 

bloků. Sami iniciátoři stojí opodál a tahají 

za nitky. Oba bloky rozhodně nejsou ob-

jektivně (zájmově) protikladné a uţ vůbec 

nejsou vedeny principiální revoluční poli-

tickou silou. Toto divadlo nepřispívá niko-

mu víc, neţ současnému vykořisťovatel-
skému systému i jeho současné české vlá-

dě. 

    Vraťme se ke stručné charakteristice 

obou kandidátů. Karel Schwarzenberg 

pochází ze šlechtického rodu, který stovky 

let utlačoval poddané a vykořisťoval pro-

letariát na rodových panstvích zejména v 

jiţních Čechách. Jeho rodina i rodina jeho 

manţelky je spojena s nacisty a s protiná-

rodní kolaborací. Po válce byl pozemko-

vými reformami parcelován rozsáhlý ma-
jetek jeho Schwarzenbergů a po únorovém 

vítězství pochopila rodina současného 

kandidáta, ţe jí v Československu pšenka 

nepokvete, a emigrovala do Rakouska. 

Zde se Karel Schwarzenberg chopil nejen 

rodového majetku (postupně druhý největ-
ší vlastník lesů v Rakousku), ale naučil se 

i zákulisním trikům, podpoře sudetských 

Němců a jejich revanšismu, a také podpo-

ře disentu v Československu. Po převratu 

r. 1989 se stal tajemníkem prezidenta 

Havla a za této éry uzmul nazpět velkou 

část majetku, kterou jeho rod po staletí 

získával z roboty, feudální renty a pracov-

ní síly českých i německých lidí. Po do-

končení této fáze okrádání většiny společ-

nosti v Československu a v ČR (zvané 
restituce) se z funkce tajemníka prezidenta 

stáhl, avšak ve snahách o rozšíření mnoţ-

ství jeho majetku pokračuje aţ dodnes. V 

rámci restitucí získal téměř deset tisíc hek-

tarů lesů, desítky objektů a několik zámků 

včetně Orlíku. S českým státem se nadále 

soudí o některé národní kulturní památky, 

např. o starý hrad českých králů Zvíkov. 

Karel Schwarzenberg je představitelem 

eurounijní, zejména německé velkoburţo-

azie, z níţ nemalá část má šlechtický pů-

vod. To však nic nemění na jejím kapita-
listickém charakteru. Politicky se prezen-

tuje podobně jako bývalý prezident Havel, 

jako liberální kosmopolita s pravidelným 

pliváním na základy československé a 

české samostatnosti. Je aţ fanatickým 

zastáncem všech imperialistických usku-

pení, které omezují českou suverenitu: v 

první řadě NATO, EU a MMF. Je dlouho-

letým členem elitářské skupiny Bilder-

berg, podporoval všechny agresivní útoky 

NATO a EU z posledních let, spolu s částí 
německého kapitálu fanaticky podporuje 

Izrael. Za svou polistopadovou politickou 

kariéru byl členem nebo kandidoval za 

několik politických stran (ODA, Strana 

zelených, US-DEU, KDU-ČSL, TOP 09).  

      Miloš Zeman je bývalým členem KSČ 

z jednoho z jejích nejhorších období (1968

-1970). Ze strany byl vyloučen, aby pomá-

hal svými věcně chybnými a pseudově-

deckými vystoupeními a kroky otevírat 

dveře kapitalismu do Československa 
(1989 – projev na Letenské pláni, článek v 

Technickém magazínu). Násled-

ně se stal předsedou ČSSD 

(1993), kde proslul radikální 

protivládní a sociální rétorikou, 

přestoţe se dříve prezentoval 
jako liberál. Ačkoliv Zeman 

vystupoval proti způsobu privati-

zace národního majetku v do-

bách Klausových vlád, jeho vlá-

da nejenţe zprivatizovala za 

značně pochybných a pozdějšími 

náklady zatíţených (arbitráţe) 

podmínek celý bankovní systém ČR (dnes 

94% v rukou zahraničního kapitálu), ale 

privatizovala i výrobní sektor, např. Mos-

teckou uhelnou společnost, Unipetrol, 

připravovala privatizaci ostravské Nové 
huti, pokusila se privatizovat SPT Tele-

com apod. O takové privatizaci však Mi-

loš Zeman před tím, neţ se dostal k moci, 

nehovořil, a ČSSD ji ani neměla v progra-

mu. Paralelně s tím přivedl Miloš Zeman 

v r. 1999 přes odpor většiny obyvatel i 

členů jeho tehdejší strany ČR do NATO. 

Ve stejném roce jeho vláda otevřela český 

vzdušný prostor letounům NATO, které 

rozsévaly smrt nad tehdejší Jugoslávií. 

Přestoţe Zeman tuto agresi verbálně ne-
podporoval, svými praktickými kroky tak 

učinil. Po 11. září 2001 se ČR pod vede-

ním Zemanovy vlády postavila do čela 

volajících po napadení Afghánistánu. Po-

dobně Zeman postupoval i v případě izra-

elsko-palestinského konfliktu, kdy on i 

jeho vláda pravidelně stáli na straně impe-

rialistického Izraele. To bylo do velké 

míry způsobeno mnohokrát Zemanem 

prezentovanou islamofóbií, vyplývající ze 

směsi nejreakčnějších burţoazních stereo-

typů (někdy téţ zvaných „selský rozum―) 
a povrchního vzdělávání v oblasti. Umís-

tění amerického radaru Zeman na rozdíl 

od Karla Schwarzenberga odmítl s tím, ţe 

by tento problém řešil preventivním úto-

kem na íránská (a vlastně jakákoliv) rake-

tová zařízení. Po nástupu burţoazně pravi-

cové Topolánkovy vlády (2006) pravdě-

podobně měl podíl na její podpoře přeběh-

líky z ČSSD, k čemuţ ho inspiroval jeho 

vlastní model tzv. opoziční smlouvy. Čas 

od času vlády za posledních sedm let kriti-
zoval, jeho kritika se v mnohém nesla v 

řádu stereotypů z dob jeho vládnutí 

(spásonosnost podpory zahraničního kapi-

tálu při „investicích― do ČR, která byla 

spolupodílníkem podstatné ztráty základů 

suverenity ČR v letech 1998-2006). Tra-

dičně se Miloš Zeman nevyhýbal zpáteč-

nickým sloganům o trestání těch, kteří 

nechtějí pracovat, v mnohém, jako ekono-

mický liberál, se příliš nelišil od vlád po-

sledních let (recepty na zvýšení DPH, 
některé názory na daňový systém).  

Stanovisko SMKČ-KSM k druhému kolu prezidentských voleb v ČR 
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      Kromě toho, ţe se Miloš Zeman podí-

lel na podstatné ztrátě suverenity ČR, na 

obcházení a doslova výsměchu většině 

společnosti, na alarmujícím rozporu jeho 

slov a činů (absence referenda při vstupu 
ČR do NATO x jeho verbální podpora tzv. 

přímé demokracii), je znám také jako fa-

natický eurofederalista. Myšlenku, ţe EU 

by měla do budoucna fungovat podobně 

jako USA, podpírá shodně s řadou jiných 

témat, nepřesnými či zcela mylnými pseu-

doodbornými důkazy z historie. Zeman je 

velkým zastáncem přijetí eura v ČR, fak-

ticky tedy podporuje téměř úplné dokon-

čení likvidace státní suverenity ČR, na 

jejímţ rozvinutí (likvidace) se v minulosti 

podílel. V dobách předsednictví vlády ČR 
byl Miloš Zeman figurkou podobných 

kapitálových struktur jako Karel Schwar-

zenberg. Oligarchie, která stála za jeho 

politickým růstem a podporou, se však 

rekrutovala spíše z řad západoevropské 

nešlechtické liberálně-sociální sorty. Po 

Zemanově částečném odchodu z politiky 

je zřejmé, ţe v okruhu jeho působnosti 

narůstají vlivy ruské oligarchie. To je lo-

gický proces. V dobách Zemanových poli-

tických začátků a růstu byla ruská oligar-
chie v plenkách a ruský kapitalismus sko-

míral pod vlivem Jelcinovy neschopnosti. 

Putinovská kapitalistická restaurace mo-

censky ze dna vytáhla i řadu oligarchů. 

Zemanovo okolí, často zastupované rudou 

burţoazií z konce 80. let 20. století, která 

byla hlavním iniciátorem a tvůrcem pádu 

reálného socialismu v Československu, je 

s tímto postsovětským prostředím úzce 

svázáno. Skutečnost, ţe Zeman není lido-

vým důchodcem z Vysočiny, dokazuje 

opakovaně masová a vysoce nákladná 
kampaň jeho strany a jeho osobně, téměř 

rovnocenný vliv v největších sdělovacích 

prostředcích ČR, jako má Karel Schwar-

zenberg a jeho polopřímé vazby na zmíně-

né skupiny zejména ruské oligarchie.  

      Aby se SMKČ-KSM mohl před veřej-

ností vyslovit ke druhému kolu prezident-

ských voleb, povaţoval za nutné pokusit 
se o stručný (vzhledem k závaţnosti téma-

tu) popis obou protagonistů. Podle našeho 

názoru je volba Karla Schwarzenberga 

volbou eurounijního imperialismu, zpáteč-

nického revanšismu, zabíjení a válek, kte-

ré dlouhá léta podporuje, postupného od-

národnění českých zemí a asociální proti-

lidové ofenzívy. Nemyslíme si však, ţe 

samotná osoba tohoto kandidáta a předev-

ším objektivní podmínky současného stře-

du Evropy jsou takové, abychom se mohli 

obávat přímého nástupu ostré fašizace či 
fašismu. Autoritářství, které na nás útočí 

ze všech stran a bere proletariátu většinu 

práv vydobytých v minulosti, bude pokra-

čovat za daného stavu české opoziční a 

protisystémové scény se Schwarzenber-

gem i se Zemanem. To ovšem neznamená 

výzvu k pasivitě, právě naopak. Stejně tak 

je podle našeho soudu nesmyslné obávat 

se jiné neţ formální destrukce dekretů 

prezidenta republiky Beneše ve spojitosti 

pouze s osobou Schwarzenberga. Pováleč-
né uspořádání Evropy včetně právních 

principů bylo dávno z velké části zlikvido-

váno a jeho úplná likvidace je pouze otáz-

kou rozplynutí národních států v EU. Tuto 

tendenci reprezentují jak Karel Schwar-

zenberg, tak i Miloš Zeman. Zkušenost se 

Zemanovým mocensko-politickým prag-

matismem dává tušit, ţe by i v budoucnu 

dokázal prodat cokoliv ze svých slibů a 

frází. Miloš Zeman je zástupcem ruské 

oligarchie a imperialismu, napojené zej-

ména na německo-francouzský mocenský 
blok. SMKČ-KSM se nedomnívá, ţe posi-

lování jednoho z imperialismů na úkor 

druhého vede k bezpečnosti světa či k 

alespoň minimálnímu zlepšení ţivotních 

podmínek a práv většiny obyvatelstva. 

Miloš Zeman podporoval stejné vraţedné 

akce NATO a EU v mnoha zemích světa 

jako jeho protikandidát, a ještě by rád ag-
resi prohloubil útokem na Írán.  

      Z našeho rozboru vyplývá následující: 

SMKČ-KSM vyzývá své příznivce i 

sympatizanty, dělníky, zaměstnance, 

nezaměstnané, zemědělce, OSVČ, drob-

né a malé ţivnostníky, studenty a učně, 

důchodce, aby se ve druhém kole prezi-

dentských voleb nenechali zmást me-

diálními výkřiky a společenskými nátla-

kovými akcemi a aby nevolili osobu Kar-

la Schwarzenberga.        

 Dle našeho názoru sice osobnost 
Miloše Zemana nemusí vyvolávat v řa-

dách proletariátu a jeho spojenců tolik 

hněvu a emocí jako v případě švýcarského 

miliardáře, obsahově se však oba zájemci 

o funkci liší minimálně nebo vůbec. Pakli-

ţe se pokusíme odloţit emoce a podíváme 

se na Miloše Zemana bez růţových brýlí, 

bez hněvu, způsobeného humbukem ko-

lem revanšistického starce, zjistíme, ţe 

jediný zásadní rozdíl mezi ním a druhým 

kandidátem je ve formě sdělení a propaga-
ce. Pod slupkou sociální rétoriky a pseu-

doodborného populismu se však skrývá 

podobný činitel, jakým je Karel Schwar-

zenberg. 

       Z tohoto důvodu vyzývá SMKČ-

KSM většinu společnosti, aby nevolila 

ani Miloše Zemana. Nesouhlas s před-

volební manipulací a s neschopností 

opozice postavit přijatelného antisysté-

mového nebo se systémem nesvázaného 

kandidáta, je moţné vyjádřit vhozením 

neplaného hlasovacího lístku. SMKČ-

KSM k tomu kroku rozhodně vyzývá! 
Ústřední rada Svazu mladých komunistů 

Československa, 24. 1. 2013 

Ţeleznice prepustili 2600 zamestnancov 

ŢSR od začiatku revitalizácie spoločnosti pred dvoma rokmi pre-

pustili takmer 2 600 zamestnancov. Ich počet sa tak v uplynulých 

dvoch rokoch postupne zníţil zo 17 tisíc, na necelých 15 tisíc 

koncom roku 2011 a neskôr na 14,4 tisíca v závere minulého 
roka. „ŢSR pre rok 2013 neplánujú prepúšťanie zamestnancov. 

Podnikateľský plán pre rok 2013, ktorý schválilo vedenie ŢSR, 

uvádza plánovaný stav zamestnancov 14 500,― informovala ho-

vorkyňa ţelezníc Martina Pavliková. 

 Drvivá väčšina uvoľnených pracovníkov štátneho správcu 

ţelezničnej infraštruktúry odišla na základe vzájomnej dohody so 

zamestnávateľom. „Zväčša išlo o vekovo starších zamestnancov, 

ktorí mali nárok poţiadať o starobný, resp. predčasný dôchodok. 

Zamestnanci, s ktorými sme ako zamestnávateľ končili pracovný 

pomer z dôvodu nadbytočnosti, mali ešte niekoľko moţností, a to 

zamestnať sa u iného zamestnávateľa alebo poţiadať o zaevido-

vanie na úrade práce a poţiadať o dávku v nezamestnanosti,― 
dodala Pavliková. Najviac zamestnancov ŢSR je vo veku 50 aţ 

59 rokov, a to 36 %. V skupine 40 aţ 49-ročných je 35 % pracov-

níkov, 20 % zamestnancov má 30 aţ 39 rokov, 7 % má 20 aţ 29 

rokov a 2 % pracovníkov majú 60 a viac rokov. (Zdroj: Pravda) 

Nezamestnanosť stúpa, médiá skutočné čísla skresľujú 

Na konci januára priniesli médiá na základe údajov ÚPSVaR 

informáciu o počte nezamestnaných, ktorý stúpol na 14,44 %. 

Počet nezamestnaných je údajne 390 111 osôb a atakuje tak 400 

tisícovú hranicu. Nezamestnanosť stúpa v medzimesačnom aj 
v medziročnom porovnaní, čo médiá ani politici nemôţu uţ nija-

ko zakamuflovať. Politici sa môţu len vyhovárať ako Fico, ţe za 

rast nezamestnanosti môţe kríza alebo opozícia, ktorá všetku 

vinu pripisuje Ficovi. 

 Médiá však môţu nelichotivé štatistiky aspoň trochu 

skresliť a uviesť „lepšie znejúce číslo―. Médiá totiţ neprinášajú 

údaj „Celkový počet uchádzačov o zamestnanie―, ktorý ÚPSVaR 

vo svojich štatistikách uvádza. Celkový počet ľudí bez práce na 

Slovensku v produktívnom veku je vyše 425 000, čo činí 15,76% 

a tento údaj je overiteľný v štatistike ÚPSVaR. 

 

Dospelí bývajú stále u rodičov 
Aţ 50% dospelých ľudí v štátoch Európskej únie vo veku od 25 

do 34 rokov býva z predovšetkým z finančných dôvodov stále v 

rodičovskom dome či byte.  (Zdroj: Rádio Zlín) 



 

 Na 12. januára naplánovali aktivisti 

s občianskeho zdruţenia Foodnotbombs 

protestnú akciu pred historickou budovou 

SND v Bratislave v čase, keď sa tam mala 

konať tradičná arogantná maškaráda sa-
mozvaných celebrít, ktorá je síce len vr-

cholom ľadovca, zato však, práve ako 

vrchol ľadovca, dáva tušiť, čo všetko sa 

skrýva pod ním. Malo ísť o demonštráciu  

proti demonštrácii : prejav nespokojnosti 

občanov kontra snobská a v malo-

meštianskom slovenskom prostredí aţ 

tragikomická „zábava elít― počas všeobec-

nej krízy a nezamestnanosti, ktoré svojím 

správaním „demonštrujú― ako ďaleko od 

nás v skutočností sú, ţe sme im ukradnutí 

ako ich vlastné peniaze. S tým rozdielom, 
ţe nás zďaleka nemajú tak radi.... 

 Akcia sa začala okolo pol siedmej 

večer. Od začiatku bolo jasné, ţe napriek 

sľubovanej účasti, skutočných aktivistov 

(z akejkoľvek časti ľavicového spektra) 

prišlo pramálo a kvantitatívne nás výrazne 

prevyšovali neofašisti a podobné holohla-

vé alkoholom posilnené indivídua. Neču-

do, ţe z ich strany námestia sa protest po 

hodine zmenil na buranské okrikovačky, 

namierené proti tomu - ktorému vyoblie-
kanému páru, takţe všeobecný protest 

proti systému, resp. jeho najmarkantnejšej 

arogancii sa zmenil na verbálne vybavova-

nie účtov. Ale nie ţeby ma zaujímali fašis-

ti.. 

 Oveľa tragickejší bol priebeh pro-

testu zo strany samotných demonštrantov, 

ktorí sa v rámci zloţenia davu mohli po-

vaţovať ako tak za ľavicových, teda tých, 

z ktorých iniciatívy sa zhromaţdenie malo 

vlastne zísť. Členov alebo sympatizantov 

SZM prípadne tradičného socialistického 

tábora bolo tak na pol prstov jednej ruky. 

Zvyšok predstavovali viac-menej anar-

chisti a niektorí občianski aktivisti, ktorí 
sa s niekoľkými transparentmi a vlajkou 

zhŕkli na opačnej strane námestia.  

 Samotné vyznenie celej akcie bolo 

pre mňa sklamaním. Uţ od začiatku sa 

dostala do pozície tragikomických potý-

čok medzi fašistami a „našimi―. Róbert 

Mihály vyzval fašistov veľmi konfrontač-

ným spôsobom na odchod z námestia, čo 

samozrejme vyvolalo vlnu agresívnych 

reakcií a postupne sa naša skupina zmeni-

la prakticky na osobnú exhibíciu jediného 

človeka, obklopeného hlúčikom holohlav-
cov v kapucniach, zatiaľ čo zvyšok ľavi-

čiarov či „ľavičiarov― stál okolo ako nemý 

komparz, kým sa postupne na červenom 

koberci začali objavovať prvé „celebrity―. 

 Bolo očividné, ţe protestujúci ne-

mali veľmi zreteľnú predstavu, čo vlastne 

chcú v spoločnosti docieliť (nielen) týmto 

protestom, čo malo samozrejme za násle-

dok, ţe ideovo  celá akcia tak akosi vyšu-

mela do prázdna. Chvíľami ani mne samé-

mu nebolo jasné, za čo tam vlastne stojím, 
a keď som potom z rozhovorov vyrozu-

mel, ţe viacerí demonštranti majú vyhra-

nenejšie protisocialistické postoje neţ 

povedzme moji pravičiarski známi, začal 

som sa cítiť akosi trápne, akoby som ani  

nepatril do protestu, ktorý bol formálne 

zorganizovaný ako pripomienka Egona 

Bondyho, jedného z najinšpiratívnejších 

marxistických intelektuálov našej doby, 

hoci sa nemôţem ubrániť myšlienke, ţe 

väčšina demonštrantov jeho odkaz, rovna-

ko ako odkaz podobných akcií v Čechách 

a v Rakúsku akosi nezachytila.  

 Na jednej strane teda úplná ideová 

nevyhranenosť a vágnosť celého protestu, 

ktorá prirodzene dávala priestor rôznym 

„protestom v proteste― a vystúpeniam, 

ktoré boli skôr osobnou prezentáciou jed-

notlivca, neţ vyjadrením akéhokoľvek 
kolektívneho odkazu. Na druhej strane 

treba spravodlivo uznať, ţe väčšina preja-

vov bola obsahovo vecná a informatívna, 

znova ale skôr v štýle „prečo tu vlastne 

o ôsmej večer mrzneme― a nie  „prečo 

sme sa zišli, čo nám vadí a čo chceme 

zmeniť―. Skrátka, chýbala konkrétnosť, 

alternatívy, program (akýkoľvek). Bez 

plánu práce sa nedá postaviť ani dom, nie 

to ešte prebudovať spoločnosť. Takéto 

nevyvinuté občianske akcie respektíve 
ľudia, ktorí za nimi stoja sa stále ukazujú 

ako revolučne absolútne nepripravení. 

 Preto myslím, ţe hlavný odkaz 

protestu, pre nás  je v tom, čo sa protestu-

júcim nepodarilo a ani nemohlo podariť: 

zjednocovať sa na spoločnej ideovej báze, 

študovať vlastné teoretické základy 

a predovšetkým organizovať sa. 

BARČ 
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Bratislavský Kontraples : ďalšia nevyužitá šanca 

Po svém posledním novoročním projevu si dnes jiţ bývalý prezi-

dent Václav Klaus poštval proti sobě obrovskou část obyvatelstva 

vyhlášením široké amnestie pro odsouzené. Je to v naší historii 

od roku 1990 jiţ čtvrtá prezidentská amnestie - z toho tři vyhlásil 

přední intelektualský sluţebníček imperialismu USA, EU a Izrae-
le a nenávistný "pravdoláskař", Václav Havel, jehoţ pseudokult 

je i ve srovnání s Masarykem neoprávněný a trapný. V roce 1990 

se jednalo o 23260 propuštěných, roku 1993 jen 130, roku 1998 

930 propuštěných a nyní nám vrátil Klaus do společnosti svým 

novoročním "dárečkem" přes 6000 trestaných.. Určitě nebude pro 

nikoho překvapením, ţe mezi omilostněnými amnestií jsou "esa" 

jako např. bývalý vysoký fotbalový funkcionář František Chva-

lovský, pirát silnic Trpišovský, hokejista Radek Duda, 

"podnikatel" Tomáš Pitr, lidé z H - systému i Darinka Rolincová 

(nebo jak se teď jmenuje), které po třech letech strávených u sou-

du za peníze nás všech zazvonily zvonky štěstí. A amnestovaná 

dcera prezidentova poradce Jakla, který amnestii tak vehementně 
obhajuje.. to uţ je snad směšné.. Co však není směšné ani trochu 

je amnestie pro představitele s nácky srostlé Dělnické strany so-

ciální spravedlnosti (DSSS), včetně jejího předsedy Vandase. Po 

odsouzení výšky trestu pro ty, kteří se snaţili upálit holčičku ve 

Vítkově, obklopování se takovými existencemi jako je právě Jakl, 

je tohle další krok Klause směrem k omlouvání fašismu.  Přísluš-

níci orgánů činných v trestním řízení, které udělaly maximum pro 

odsouzení a prošetření případů, jsou nyní oprávněně naštvaní a 

jen nevěřícně kroutí hlavou spolu s celým národem. K čemu toto 

vše bylo pokud Václav Klaus s Petrem Nečasem nakonec tyto 

zločince s úsměvem na rtech osvobodili? Má mít prezident feu-
dální pravomoce jako udělování amnestie či milostí pro jednotli-

vé recividisty? Můţe si dovolit prezident v době, kdy narůstá 

kriminalita (a díky dalšímu růstu drahoty bude přímo úměrně 

narůstat ještě více) propustit tisíce odsouzených? Amnestie byla 

téměř vţdy nešťastnou událostí - nešťastnou ve smyslu společen-

ského dopadu. Mezitím sledujeme, jak Klausův prognostický 

spoluvládce Zeman vítězí (za jásotu ruských médií napojených na 

proputinovskou velkoburţoazii) nad Karlem, dalším 

"pravdoláskařem", který o sobě řekne, ţe je zastáncem těch ne-

jslabších, proti kterým ale schvaluje jeden zákon za druhým.. 

Naštěstí alespoň nový pan prezident Miloš Zeman není přízniv-

cem amnestií. Tak snad ani za 5 let, kdy bude končit jeho funkční 
období nás další "prezent" nečeká, ale je třeba konstatovat, ţe 

spravedlnost opět dostala na frak, tak jak dostává posledních 23 

let vítězství lţi a nenávisti. Je příznačné, ţe o vítězství "pravdy a 

lásky" v souvislosti  s vítězstvím Zemana hovořil právě Václav 

Klaus.     Josef TYLŠ, David PAZDERA 

Právo vyhlášení amnestie? A co nový prezident?  
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Aj napriek môjmu negatívnemu postoju 

k spôsobu realizácie EHMK 2013 

(Európske hlavné mesto kultúry) vyjadre-

ného v minulom čísle VZDORu som sa 
išiel pozrieť na jeho slávnostné zahájenie. 

Aj organizácia samotného zahájenia bola 

plná zaujímavostí. Prvý deň, sobota 19. 

január, bol vyhradený pre verejnosť. Ofi-

ciálne otvorenie pre vedenie mesta 

a ostatný zvyšok panstva sa konal 

v nedeľu oddelene v štátnom divadle. Ve-

rejnosť sa mohla len pozerať na námestí. 

 Prvý deň bol akousi širokospektrál-

nou prehliadkou kultúrnych, resp. ideo-

vých výkvetov súčasného kapitalizmu. Po 
3 minútach chôdze z autobusovej zastávky 

mi pri vstupe na Hlavnú ulicu udrel do očí 

transparent Slobodného vysielača a blízko 

neho zopár holohlavých výrastkov.  

 Išlo o akciu „Berieme si späť našu 

krajinu―. Na úvod zaznelo od hlavného 

usporiadateľa upozornenie, ţe je to apoli-

tické, občianske zhromaţdenie a neţelá si 

ţiadne provokácie.   

Náter apolitickosti spadol skôr neţ stihol 

prvý rečník povedať čo len slovo. Pred 

mikrofón prichádzal za zvuku piesne 
„Hands up― (ruky hore) čo vopred prezra-

dilo jeho politicko – ideovú orientáciu. Po 

piatich minútach jeho prejavu o potrebe 

národného boja som zhromaţdenie tejto 

30 člennej skupinky tvorenej prevaţne z 

náckov opustil. Jediné čo ma tešilo, bola 

skutočnosť, ţe ich snaha vyvolávať nacio-

nalistické vášne tento krát vyznela smieš-

ne. Ale i tak fašisticky podfarbené zhro-

maţdenie na úvod najväčšieho kultúrneho 

podujatia roku 2013 na Slovensku bolo 
riadne studenou sprchou. Ţe sa im to vô-

bec dovolilo svedčí o SMERovaní vývoja 

na Slovensku. Ak to takto bude pokračo-

vať v začatom, máme sa načo celý rok 

tešiť.   

 Prítomnosti prívrţencov „národ-

ného oslobodenia― som sa tak rýchlo ne-

zbavil. Neďaleko od miesta ich oficiálne-

ho zhromaţdenia si veselo vykračovali 

Hlavnou ulicou s transparentom „MÁME 
TOHO DOSŤ― a z druhej strany sa ešte 

drzo sťaţovali ako ich mesto vyhnalo 

z námestia k Tescu. Po zákroku polície sa 

stiahli medzi zvyšok svojej bandy.  

 Aj oni sa s oranţovými šálmi okolo 

krkov a dokonca v ľudovom kroji postara-

li skôr o pobavenie okoloidúcich. To uţ 

vykazovalo aké-také umelecké rysy. Ale 

aj tak zostali sami so sebou, bez väčšieho 

publika.  

 Ani inde nebola účasť nejako 

zvlášť oslnivá. Nehrabala sa ani na tých 
30 obďaleč sa škeriacich náckov. Pódium 

ako svet, na ňom čosi bliakajúci chlapec, 

za ním všetkými farbami blikajúce svetlo 

a pod ním moţno 20 ľudí. Nuţ kapitaliz-

mus kultúre nepraje. Účasť zodpovedala 

jej kvalite. 

  Odrazu sa z tejto skupinky vynoril 

náš starý známy bojovník za demokraciu 

Peter Kalmus. Bez tohto novembrového 

revolucionára, umelca na voľnej nohe, 

odborníka na kultúru by EHMK naozaj asi 
nemohlo ani len začať. Ale, aby som mu 

nekrivdil, tak bol z toho celého hlučného 

farebného cirkusu skutočne najlepší. Mi-

nimálne pokiaľ ide o kreativitu. Toto bolo 

jeho doteraz suverénne najlepšie prestroje-

nie. V prvej chvíli som si myslel, ţe je to 

nejaký bezdomovec. Klobúk ako čarodej-

nica, šaty so strihom na spôsob rozprávko-

vého zbrojnoša, dámska kabelka 

s ruţovým opaskom uviazaná okolo krku  

a cez plece prehodená odlomená dopravná 

značka. Takto vymódený poďho na ulicu 
mašírovať medzi ľudí.  

 Začala mi byť zima, tak som na 

zahriatie pridal do kroku. To som mieril 

ku hlavnému pódiu. Uţ z diaľky na seba 

upozorňovalo neidentifikovateľným ra-

chotom. V čase oficiálneho otvorenia tam 

nebolo ani ţivej duše. Ak sa tam aj niekto 

objavil tak len rýchlo prešiel okolo. Tu 

som sa stal svedkom situácie keď na 

mnoţstvo pohyblivých svetiel radostne 

reagovalo jedno malé dievčatko slovami: 
„jééj mamka aha koľko svetiel.―  Jej ma-

ma uţ taká veselá nebola. Len trpko od-

sekla: „škoda, ţe u nás v paneláku nesvieti 

ani jedno.―   

 Tak sa pre mňa skončil prvý deň 

EHMK. Po náckoch, prázdnych hľadis-

kách a pološialenom umelcovi to zakonči-

lo potvrdenie môjho dávnejšieho tušenia, 

ţe na kadejakú hlúposť sa peniaze nájdu, 

ale pokiaľ sa jedná o beţné potreby oby-
vateľov, tak uţ nie je ani na obyčajné ţia-

rovky. 

 Druhý deň sa odohralo bleskové 

zavŕšenie tragikomédie začatej v predošlý 

deň. Luxusné automobily pred divadlom 

s početnou policajnou stráţou napovedali, 

ţe sa zišli všetci „zhora―. Divadlo bolo 

vyhradené výlučne len pre nich. 

 Klamstvo sa striedalo s trápnosťou. 

Počas otvorenia svietil na veľkoplošnej 

obrazovke nápis: „VITAJTE NA PLANÉ-

TE KOŠICE―. „Máme tu najvyššiu kon-
centráciu burţoáznych kreatúr v celej ga-

laxii― – chcelo sa mi k tomu dodať. Riad-

ny program sa začal trápnym zostrihom 

prehovorených československých filmo-

vých týţdenníkov. Zosmiešňovaný bol 

KVP (Košický vládny program) z ktorého 

majstri súčasnej kultúry spravili Košický 

vesmírny program. V spojitosti s tým si 

hubu utreli aj o výstavbu Východosloven-

ských ţeleziarní a budovanie Vojenskej 

leteckej školy v Košiciach. Ich akoţe vtip-
né video bolo len obyčajným výsmechom 

z práce, bojov a úspechov robotníkov 

a ich revolučných politických vodcov. 

Nuţ čo iného čakať od bandy sediacej 

v teplom divadle. Theátro pokračovalo 

úvodným príhovorom primátora Košíc R. 

Rašiho. Tu nastúpila loţ. Podľa jeho slov 

sú Košice najdynamickejšie sa rozvíjajúce 

mesto Slovenska. Neviem v akom ohľade. 

Priemysel sa tu uţ dávno nerozvíja. Dyna-

micky rastie jedine počet nezamestnaných 

a ţobrákov na Hlavnej ulici, ktorí tam 
v tej dobe neboli. Zaujímalo by ma, kam 

ich odpratali, aby náhodou nešpatili otvá-

rací program. Skutočne smiešne bolo tvr-

denie o 100 tisíc ľuďoch v centre mesta. 

Moţno ním v tých víkendových dňoch 

toľkí prešli. Na program oficiálneho otvo-

renia prišlo zopár stoviek ľudí. Ono je to 

asi dané prostredím. Z pohodlia štátneho 

divadla nepochybne vyzerá svet ináč ako 

zo zmrznutého námestia. Dúfam, ţe toto 

umenie im ľudia vo voľbách do VÚC pat-
rične zrátajú. Nech si po nich panstvo od-

letí na nejakú inú planétu. 

 

Ivan GAĽA 

Vitajte na planéte Košice 

Účasť na otváracom ceremoniáli 

Víc informací a archiv Dialogu na 
dialog.wbs.cz 



 

Včera, ve středu 30. ledna, bylo 36 odbo-
rových předáků řecké odborové centrály 

PAME, členů výkonné rady a předsedů 

odborových svazů surově zbito a zatčeno 

v prostorách řeckého ministerstva práce.  

      Řecká vláda „zákona a pořádku― se 

nezdráhala surově napadnout tucty před-

stavitelů odborových svazů (předsedů, 

tajemníků atd.), kteří ţádali o schůzku s 

ministrem práce, kde chtěli protestovat 

proti jeho provokativním a protidělnickým 

prohlášením o sociálním zabezpečení. Ti, 
kdo denně przní práva pracujících, rozká-

zali policejním jednotkám, aby na dělnic-

ké představitele zaútočili.  

 Jestli vláda věří, ţe bude těmito 

pokusy terorizovat PAME a třídní odboro-

vé hnutí, opět jim do-

káţeme, jak se mýlí.  

      Ujišťujeme je i 

jejich bossy, ţe jejich 

barbarství přinese jen 
nové velké bouře děl-

nických bojů. PAME 

vyzývá všechny pracu-

jící i všechny odboro-

vé svazy z Řecka i ze 

světa, aby hromadně 

odsoudili vládní násilí 

a útlak a zesílili svůj 

boj. 

       Pryč s právním 

řádem kapitálu! Zákon 

je to, co je správné pro dělníka!  
 PAME teď demonstruje a protestu-

je za okamţité propuštění zatčených. Ofi-

ciální prohlášení PAME vyjde co nejdří-

ve. 

 Sekretariát Evropského oblastního 

střediska (EUROF) Světové odborové 

federace, 31. 1. 2013  

 

překlad členská základna Odborového 

sdruţení Čech, Moravy, Slezska (OS 

ČMS), člena Světové odborové federace 

(SOF) 
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250 muţov a ţien z celej Palestíny toto 

ráno zaloţilo novú palestínsku kolóniu 

pomenovanú „Bab Alshams― (Brána sln-

ka). Stany boli postavené v oblasti, ktorú 

Izrael nazýva zóna E1, a priniesli si i pro-
striedky na dlhodobý ţivot. Skupina vyda-

la nasledovné vyhlásenie: My, synovia a 

dcéry Palestíny z celej zeme, vyhlasujeme 

zaloţenie kolónie Bab Alshams (Brána 

slnka). My ľudia, bez povolenia okupan-

tov, bez ţiadneho iného povolenia, sme 

dnes tu, pretoţe toto je naša zem a naše 

právo ju obývať. Pred pár mesiacmi izra-

elská vláda ohlásila svoj plán postaviť 

okolo 4000 osadníckych bytových jedno-

tiek v zóne, ktorú Izrael označuje ako 

E1. Blok E1 je oblasťou asi 13 štvorco-

vých kilometrov, kam spadá skonfiško-

vaná palestínska zem západného Jeru-

zalema medzi obydliami Ma´ale Adu-
min, ktorá leţí na okupovanej palestín-

skej pôde Západného brehu a v Jeruza-

leme. 

 Neostaneme ticho zatiaľ čo po-

kračuje rozširovanie sa osídľovania a 

konfiškácia našej zeme. Preto týmto 

zakladáme kolóniu Bab Alshams, aby 

sme prejavili našu vieru v priamu akciu a 

ľudový odpor. Vyhlasujeme, ţe kolónia 

bude pevne stáť dovtedy, kým vlastníci 

tejto zeme nedostanú právo budovať na 

svojej pôde. 
 Meno kolónie je prevzaté z novely, 

„Bab Alshams―, libanonského spisovateľa 

Eliasa Khouryho. Kniha vykresľuje dejiny 

Palestíny cez milostný príbeh palestínske-

ho muţa, Younisa, a jeho ţeny Nahily. 

Younis opustí svoju ţenu, aby sa pridal do 

palestínskeho odporu v Libanone, kým 

jeho ţena Nahila zotrvá v mieste, ktoré je 

pozostatkami ich kolónie v Galilei. Počas 

50-tych a 60-tych rokov Younis utečie cez 

Libanon späť do Galilei, aby sa stretol so 

svojou ţenou v jaskyni „Bab Alshams―, 

kde porodí ich deti. Younis sa vracia do 

odboja v Libanone, kým jeho ţena ostane 

v Bab Al Shams. Bab Alshams je bránou 
k našej slobode a neochvejnosti. Bab Al-

shams je bránou do Jeruzalema. Bab Al-

shams je bránou k našemu návratu. 

 Desaťročia staval Izrael svojimi 

vojenskými zloţkami všetkých pred hoto-

vú vec, kým Medzinárodné spoločenstvo 

ostávalo v reakciách na tieto priestupky 

ticho. Nadišiel čas zmeniť pravidlá hry, na 

to, aby sme my stavali všetkých pred ho-

tovú vec – je to naša vlastná zem. Táto 

akcia, do ktorej sa zapojili ţeny a muţi od 

severu aţ po juh je formou ľudového od-
poru. V nasledovných dňoch budeme na 

pôde tejto kolónie organizovať diskusné 

skupiny, vzdelávacia a umelecké prezentá-

cie, ako aj premietania filmov. Obyvatelia 

Bab Al Shams pozývajú všetkých synov a 

dcéry našich ľudí na participáciu, a pridali 

sa ku kolónii na podporu našej nezlom-

nosti. 

Mládeţ Palestínskej ľudovej strany 

YPPP (Preloţil Karanowak) 

Palestínci založili novú kolóniu Bab al-Shams, ´Bránu slnka´ – v okupovanom území E1 

Rok 2012 byl rokem velkých  
bitev Venezuely 

 
Viceprezident Venezuely Nicolás Maduro 

vzkázal v rozhovoru pro Telesur z kubánské 

Havany, ţe rok 2012 byl rokem velkých 

bojů jeho země, zvláště pro prezidenta Huga 

Cháveze, který „musel s obrovskou silou  

udrţet ve svých rukou a tvrdě uhájit vedení 

a řízení Bolívarovské revoluce―. Maduro 

zdůraznil, ţe v roce 2012 se zrodil v zemi 

vlastenecký program, který vytyčuje pět cílů 
stanovených a jiţ realizovaných kromě 

zkonsolidování misí za ukončení chudoby. 

Na mezinárodním poli se dosáhlo plného 

vstupu země do organizace Mercosur, zvý-

šení transakcí provedených ve spolupráci s 

programem Sucre za účelem výstavby eko-

nomické zóny ALBA. To vše v rámci revo-

luce vedené Chávezem.  

 

Preklad Lukáš SLUKA 

Řecko: 36 odborových předáků PAME surově zbito a zatčeno 

http://nezavisli.blogspot.com 
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Bolívie a Argentina zestátnily  

energetické koncerny 

 

Prezident Morales chce naplnit státní pokladnu a udrţet stabilní 

ceny elektrické energie. Bolívie v těchto dnech zestátňuje dvě 
dceřiné pobočky španělského energetického koncernu Iberdrola. 

Tímto rozhodnutím chce vláda dosáhnout zlepšení zásobování 

bolivijského venkova, kde chybí investiční aktivita jednoho z 

monopolních dodavatelů, pro kterého jsou investiční náklady z 

hlediska míry krátkodobého zisku nerentabilní. Bolívijský prezi-

dent Evo Morales se rovněţ vyjádřil, ţe jde o udrţení stabilních 

cen elektrické energie, které jsou výchozí základnou pro ostatní 

průmyslová odvětví a podnikatele a velké výkyvy cen prvotních 

vstupů ohroţují stabilitu celé ekonomiky země 

 Od roku 2006 zestátnil Morales uţ několik klíčových pod-

niků. V první vlně to byly petrolejářské firmy pod taktovkou 

USA. V roce 2009 byl zestátněn největší poskytovatel telekomu-
nikačních sluţeb, který byl pod kontrolou španělského koncernu 

ETI. V roce 2010 došlo k zestátnění 4 největších výrobců elek-

trické energie. V květnu 2012 proběhla deprivatizace největšího 

provozovatele energetických sítí, firmy Trasportadora de Electri-

cidad, který patřil opět španělskému koncernu Red Electrica. 

Prezident Bolívie řekl celou pravdu o diplomacii USA 

Krátce předtím oznámila Argentina zestátnění dcery španělského 

naftového koncernu Repsol a dostala se tak do kříţku s dřívější 

koloniální velmocí. Výše uvedené informace uvádíme z důvodu, 

ţe v českých mainstreamových médiích se dozvíme o tom, co se 

děje v jiţní Americe, velmi málo. 

Zdroj: e-republika.cz 

 

Červený kříţ předpovídá násilné nepokoje v Evropě 

 

Mezinárodní výbor Červeného kříţe se sídlem v Ţenevě (ICRC) 

oznámil, ţe jeho oddělení, které se zabývá prací v konfliktních 

regionech se bude nyní intenzivněji zabývat Evropou. „Musíme 

se připravit vlnu pouličního násilí, které s velkou pravděpodob-

ností v Evropě vypukne―, prohlásil generální ředitel ICRC Yves 

Daccord pro dánský deník Politiken. 

 „Poprvé zaţíváme, jak se zvyšuje tlak na Evropany. Stále 

více lidí upadá do hluboké bídy. Navíc, kvůli hospodářské krizi 
sniţují evropské země své sociální výdaje. Na základě této situa-

ce se cítí Červený kříţ vystaven novým a dosud nezvyklým vý-

zvám.― Jen ve Španělsku podporuje ICRC skoro 300 000 

„extrémně ohroţených― lidí, kteří nejsou ve stavu postarat se sa-

mi o sebe a pomáhá milionům jiných, kteří nejsou schopni vysta-

čit si se svým příjmem. V Řecku stojí tamní Červený kříţ praktic-

ky před bankrotem. 

 Podle údajů Statistického úřadu Evropské unie Eurostat 

ţije cca 120 milionů Evropanů pod hranicí chudoby, která leţí při 

60 % průměrného příjmu. Evropská komise vyčlenila pro Fond 

chudoby 18,6 miliardy eur. „Potřebujeme nové mechanismy, po-
kud chceme pomoci všem chudým, kteří se v mnoha případech v 

současnosti nacházejí ve skutečné sociální nouzové situaci―, řekl 

Jonathan Todd, mluvčí EU-komisaře pro zaměstnanost, sociální 

věci a rovnost šancí. 

 Ředitel ICRC Daccord dále řekl, ţe na Evropu můţe přijít 

stejná vlna pouličního násilí, jaké v arabských a muslimských 

zemích vyvolalo takzvané Arabská jaro. 

 Ve Španělsku dochází při stávkách proti politice úspor k 

násilným potyčkám mezi demonstranty a policií. V Římě napadli 

studenti policii a v Belgii byla zablokována vlaková doprava. 

Pracující v Řecku, Itálii a Francii vyšli do ulic v rámci „Dne ev-
ropské akce a solidarity―, který byl vyhlášen jako reakce na ma-

sovou nezaměstnanost a trvající finanční krizi. Rostoucí ceny 

potravin, narůstající nedůvěra vůči vládám a poţadavky na větší 

politické svobody patří k iniciačním 

faktorům pro povstání, informuje 

internetový portál Europe Online.          (exilovenoviny.cz) 

 

Líbyjská vláda proti vojne v Mali  

 

Nový líbyjský reţim je proti útokom na islamistov v Mali, vraj sa 

má konflikt riešiť cez dialóg. To je ale zaujímavá zmena po tom, 

ako vítali NATO s otvorenou náručou, keď ich vybombardovalo 

k moci v Líbyi. 

 

Alţírsko terčom islamských teroristov  

 

Medzi útočníkmi na alţírskom ropnom poli boli dvaja Líbyjčania, 

tvrdí to armádny zdroj Alţírska. Z pomedzi tiel zabitých teroris-

tov boli zatiaľ identifikovaní aj traja Egypťania, dvaja Tunisia, 

jeden Malijčan a jeden Francúz. Americkí predstavitelia tvrdia, ţe 
militanti prišli z Líbye, kde na juhu pri meste Sabha existujú tri 

výcvikové tábory pre teroristov. Zdruţujú sa tam mnohí cudzinci 

a hrozí, ţe líbyjské ropné polia sa tieţ môţu stať terčom útokov, 

keďţe operácia v Mali "otvorila Pandorinu skrinku". 

 

Klesl prodej evropských aut, padl 18-letý rekord 

 

Prodej nových aut v Evropě pokles v roce 2012 na 18-leté mini-

mum. Automobilový průmysl pocítil dopady krize eurozóny. 

 Asociace evropských výrobců automobilů (ACEA) vydala 

ve středu údaje, které ukazují, ţe nové registrace v Evropské unii 
(EU) se sníţily o 8,2% na 12,053 milionu vozů za rok 2012, do-

sáhly tak své nejniţší úrovně od roku 1995. 

Za prosinec 2012 trţby poklesly o 16,3% ve srovnání se stejným 

měsícem v roce 2011, coţ je nejostřejší pokles od roku 2008 v 

jeden měsíc. 

 Odborníci tvrdí, ţe tyto negativní údaje jsou výsledkem 

předluţených bank, neschválení půjček na auta nebohatým Evro-

panům, z nichţ rekordních téměř 12% je bez práce. Automobilky 

nedávno oznámily sniţování počtu pracovních míst a uzavírání 

továren v důsledku špatných prodejů. 

 15. ledna Renault oznámil, ţe propustí 14% svých zaměs-

tnanců na svém domácím trhu ve Francii do roku 2016, a těm 
pracovníkům, kteří zůstanou, sníţí platy. 

 Na začátku ledna německý Opel řekl, ţe sníţí svou rych-

lost výroby pro rok 2013 o 10% v důsledku nízké poptávky. 

Fiat a Peugeot také v prosinci oznámili, ţe plánují propustit kaţ-

dý 1500 zaměstnanců. To je další počet k 8 000, o kterých Peuge-

ot prohlásil v červenci 2012, ţe je propustí a společnost také 

uvedla, ţe uzavře továrnu v Paříţi. 

 Evropa se ponořila do finanční krize na začátku roku 

2008. Zhoršení dluhové krize donutilo vlády Evropské unie přij-

mout tvrdá úsporná opatření a tvrdé ekonomické reformy, které 

spustily případy sociálních nepokojů a masivní protesty v mnoha 
evropských zemích.                     Zdroj: http://www.freepub.cz/ 

 

Katalánský vůdce slibuje referendum o nezávislosti 

 

Vůdce severní oblasti Španělska – Katalánska, vyjádřil pevné 

odhodlání k uspořádání referenda o nezávislosti. 

 Říká, ţe většina Katalánců chce postavit novou zemi.V 

pondělí v televizní zprávě Arthur Mas dodal: ―Čelíme transcen-

dentální stránce v naší historii…Naší povinností a odpovědností 

je přenechat budoucím generacím zemi, na kterou budou hrdé.‖ 

 Mas, vůdce konzervatuvní aliance Konvergence a Odbory, 
slíbil uspořádat referendum o podpoře vytvoření nového státu s 

7,5 mil ion y obyvat el  v r egi onu Kata lánska. 

Zdroj: www.freepub.cz 

KRÁTKE SPRÁVY ZO SVETA 
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Základom masovej spoločnosti sú masy. 

Podľa Reifovej sa pojem „masa―  pouţíva 

na označenie veľkého, početne nedefino-

vaného mnoţstva ľudí, ktorí sú rozptýlení 

v priestore a neexistujú medzi nimi fyzic-
ké ani sociálne väzby. V prípade pouţitia 

pojmu masa na označenie publika maso-

vých médií je zdieľaným rysom ich prí-

slušníkov vystavenie totoţným mediál-

nym obsahom a vplyvom. McQuail pou-

kazuje na rôzne poňatie slova „masa― a 

„masová spoločnosť―: „Rané používanie 

tohto pojmu obvykle vyvolávalo negatívne 

asociácie. Pôvodne odkazovalo 

k predstave davu či k „obyčajnému ľudu“, 

ktorý bol obvykle vnímaný ako nevzdela-

ný, obmedzený a potenciálne iracionálny, 
vzperný, ba dokonca surový― a dodáva, ţe 

v socialistickej tradícii sa naopak masa 

pouţívala v pozitívnom slova zmysle, 

kedy predstavovala „silu a solidaritu oby-

čajných pracujúcich ľudí, ktorí sa zorga-

nizovali, aby sa postavili za spoločné zá-

ujmy, alebo čelili útlaku.“ 

 Negatívny pohľad na masu či davy 

(pričom tieto pojmy treba rozlišovať) ma-

jú aj Le Bon alebo Ortego Y Gassete,  

ktorý tvrdí: „Človek v mase (dave) je bez 
minulosti a je zmietaný od jedného kraja 

kontinentu po druhý, je to človek bez jad-

ra, bez vlastného „ja“, bez individuality.“ 

Dôraz kladú na aristokratické hodnoty 

a davom pripisujú len negatívne vlastnos-

ti. Tým pádom popierajú, resp. negujú 

príčiny a pohnútky individualít organizo-

vať sa napríklad aj v spoločnom boji za 

svoje poţiadavky. (Vezmime si napríklad 

protesty „Gorila― na Slovensku počiatkom 

roku 2012. Na týchto protestoch sa zúčast-

nili ľudia rôznych politických názorov, od 
komunistov, cez anarchistov, nacionalis-

tov, nahnevaných ľudí bez váţnejšieho 

záujmu o politiku, voličov Smeru, aţ po 

pravicových voličov a neoliberálov. Po-

dobne to bolo aj so správaním účastníkov. 

Zatiaľ čo jedni vyzývali k mierovému 

pochodu, iní poškodzovali budovy. Medzi 

účastníkmi bolo tieţ mnoho takých, ktorí 

celé protesty povaţovali za umelo vytvo-

rené a riadené zhora. Moţno práve pre 

bezideovosť protesty nič nedosiahli 
a viedli maximálne k nadávaniu poslan-

com z balkóna parlamentu či zničeniu 

darčeka poslanca Ondruša, ktorý niesol 

pre kolegyňu.)  

 Bol by napríklad úspešný generál-

ny štrajk alebo vynútenie sociálnych 

zmien, ak by sme sa riadili týmito auto-

rmi, ktorí tvrdia, ţe podstatou davu je člo-

vek, ktorý nekoná samostatne, iba ak na-

vyše lynčuje, ţe davy sa dovolávajú chle-

ba (pri vzburách) a pritom ničia pekárne? 
Ţe ľudia v dave sú bez názoru? Je bez 

názoru ten, kto sa v ťaţkej situácii pripojí 

napr. k štrajku alebo povstaniu, alebo ten, 

kto iba nadáva a čaká, ako to dopadne? 

Nie je sila tých, ktorí vlastnia len svoju 

pracovnú silu proti tým, ktorí disponujú 
obrovským kapitálom práve v jednote? 

 Pokiaľ ide o masovú kultúru 

v spoločnosti, podľa historického materia-

lizmu tieto hodnoty, vzory správania 

a náhľady závisia od toho, aké je bytie 

samotnej spoločnosti. Netreba ich teda 

hľadať v samotných ideách, teóriách 

a náhľadoch, ale v materiálnych podmien-

kach ţivota spoločnosti, od ktorého sa 

tieto idey, vzory správania a náhľady od-

ráţajú. Aj Denis McQuail v knihe Úvod 

do teórie masovej komunikácie 
v súvislosti s publikom píše: „Nemožno 

zabudnúť, že publiká nie sú produktom len 

– ani hlavne – technológie a mediálneho 

priemyslového vývoja (rovnako ako nie sú 

výsledkom snaženia obchodných manažé-

rov), ale predovšetkým života spoločnos-

ti.“  

 Rôzne spoločenské zriadenia vo 

vývoji spoločnosti produkovali rôzne 

idey, teórie a politické náhľady. Iné boli 

v prvotnopospolnej spoločnosti, iné 
v otrokárskom zriadení, iné vo feudalizme 

a iné sú v kapitalizme (a iné v socializme). 

Ten je pre súkromné vlastníctvo výrob-

ných prostriedkov a voľný trh zaloţený 

predovšetkým na individualizme, konzu-

me a vzájomnom boji jednotlivých sub-

jektov. Tieto hodnoty, ktoré sú pre toto 

zriadenie samozrejmosťou, sa premietajú 

aj do uvaţovania ľudí. (Avšak to, ţe idey 

majú pôvod v materiálnych podmienkach 

spoločnosti podľa historického materializ-

mu neznamená, ţe nemajú spätný vplyv 
na spoločnosť. Práve naopak – majú roz-

hodujúcu úlohu v dejinách spoločnosti. 

Boli to idey, ktoré ovládli masy a napokon 

priniesli zriadenie nové. Tieto idey vzni-

kajú vtedy, keď uţ výroba danej spoloč-

nosti prekoná samú seba, vlastníctvo sa 

dostane do rozporu so spôsobom výroby 

a ďalej sa môţe rozvíjať len v nových 

podmienkach, keď je v súlade charakter 

výroby s jej vlastníctvom. Prvotnopospol-

nú spoločnosť po vynájdení nových ná-
strojov a zavedení spoločenskej deľby 

práce, kedy sa naskytla moţnosť hromadiť 

bohatstvo, vystriedalo otrokárstvo. Ďalším 

zdokonalením poľnohospodárstva, ktoré 

sa oddelilo od remesla, vznikajú feudálne 

výrobné vzťahy. V jeho lone s postupom 

remesla, vznikom prvých manufaktúr 

a najmä priemyselnou revolúciou feudálne 

vzťahy uţ bránia novému rozvoju výroby 

a prichádzajú burţoázne revolúcie. Kapi-

talizmus má spočiatku pokrokový spôsob 
výroby, je v súlade s vlastníctvom výroby, 

no jeho postupom dochádza k čoraz väčšej 

koncentrácii výroby do súkromných rúk 

najbohatších jednotlivcov, výroba má čo-

raz viac spoločenský ráz, drobné remeslá 

a malovýroba zanikajú. Ľudia spoločne 
vyrábajú, no hodnoty ich práce sú im od-

cudzované. Vidíme to aj v súčasnosti, kde 

napriek masovej výrobe a novým techno-

lógiám stúpajú zisky najsilnejším skupi-

nám, no v sociálnej oblasti sú pre fungo-

vanie systému nevyhnutné škrty 

v sociálnej oblasti a zvyšovanie chudoby.) 

 Masová spoločnosť v takej podobe 

ako ju poznáme dnes, mohla vzniknúť len 

s rozvojom koncentrácie obyvateľstva vo 

väčších centrách, s rozvojom priemyslu, 

urbanizácie, globalizácie a v neposlednom 
rade s rozvojom techniky, ktorá priniesla 

masovokomunikačné technológie. Peter 

Grečo o masovom človeku ako produkte 

burţoáznej spoločnosti píše: „Produkt 

masovej spoločnosti a jej „kultúry“ pred-

stavuje tzv. jednorozmerný jedinec, osa-

melý dav. Ide o pojmy straty životnej 

orientácie človeka v atomizovanej spoloč-

nosti.“ Umberto Eco prorokuje v masovej 

kultúre apokalyptický zánik kultúrneho 

ľudstva:  „Masová kultúra je antikultúra. 
Keďže však vzniká v dobe, kedy účasť más 

na živote v spoločnosti sa stáva stále zrej-

mejším javom historického kontextu, tak 

tento pojem neoznačuje len prechodnú a 

obmedzenú úchylku, ale stáva sa dokla-

dom neodčiniteľného úpadku, o ktorom 

kultúrne založený človek (pozostatok pre-

histórie, tvor na vyhynutie) nemôže podať 

svedectvo inak než v polohe naprostej 

skepsy a apokalypsy.“Alexis de Tocque-

ville o predmetoch ľudského záujmu 

v masovej spoločnosti píše: „...sú 
v jednom kuse v honbe za drobnými 

a všednými zábavami, ktorými sýtia svoju 

dušu. Každý z nich sa vo svojom ústraní 

zdá ľahostajný k osudu všetkých ostat-

ných; jeho deti a jeho  osobní priatelia 

tvoria pre neho celé ľudstvo. Žije vedľa 

svojich spoluobčanov, ale nevidí ich, dotý-

ka sa ich, ale necíti ich; existuje iba v sebe 

samom a pre seba samého, a aj keď mu 

ešte zostáva rodina, dá sa povedať, že 

vlasť už nemá. [...] Despotickej moci zrej-
me vyhovuje, ak sa budú všetci správať 

povrchne a sebecky, dalo by sa povedať 

nedospelo, a preto sa snaží udržať ich 

neodvolateľne v detstve.“ 

 Vzťahu medzi masovou spoločnos-

ťou a mocenskou elitou sa venuje aj český 

publicista Bohumír Pavelek v knihe Bur-

žoázna spoločnosť: „Tí, ktorí vládnu, vy-

sávajú, hypnotizujú a ovládajú masy 

a koho nepotrebujú alebo im nejde veľmi 

pod nos, odstavujú mimo hru a odosielajú 
ich do podradných alebo večných lovísk 

Aká je podstata systému, také je uvažovanie ľudí 
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[...] Podmanená väčšina spoločnosti nero-

bí nič, čo by sa im nehodilo do krámu: tzv. 

kolektívna vôľa davu, ľudu, pracujúcich, 

národa alebo verejnosti – ak nepočítame 

revolučné okamihy, takmer vždy 
v dejinách vyjadrovala priania dominant-

nej moci.“ Človekom v dnešnej spoloč-

nosti sa zaoberá aj Martin Solík v práci 

Identita a spoločnosť – vzájomný vzťah, 

v ktorej tvrdí, ţe ľudia prestali oplývať 

hlbokou vnútornou silou, ich ţivot nemá 

ţiadnu silnejšiu myšlienku, ich konanie 

nie je ani zaujímavé ani „nijaké―, ale len 

plytké. Slovo „masa― sa zamieňa aj so 

slovom „dav―,  čo však nie je na mieste. 

Masovú spoločnosť moţno chápať 

v širšom rámci, môţe byť rozptýlená po 
celej krajine, kontinente či po celom svete 

a spája ju predovšetkým podobný spôsob 

ţivota. Napríklad mladých ľudí, ktorí si 

počas cesty do školy púšťajú naplno hud-

bu z mobilného telefónu, nájdeme na vý-

chode aj západe republiky a navzájom 

o sebe nevedia. Slovo „dav― by sa dalo 

chápať uţ v uţšom zmysle, ako skupinu 

ľudí, ktorých spája istá príčina, istá túţba, 

myšlienka či cieľ. Tou môţe byť čokoľ-

vek, od revolúcie a nespokojnosti, cez 

snahu zabávať sa na demolácii verejného 
majetku, aţ po snahu lacno nakúpiť 

v hypermarkete počas výpredaja. Peter 

Grečo vo svojej práci o dave píše: „Dav je 

väčšie množstvo jedincov, ktorých spája 

dohromady vzrušujúca príčina.― 

 

Stanislav PIROŠÍK 

Je opravdu na pováţenou, ţe v historii ČR 

se vyskytli dva prezidenti, z nichţ jeden 

byl válkychtivý válečný štváč v zájmech 

yankeeského imperialismu, vrah minimál-

ně desítek (spíše však stovek) tisíc lidí, 
aktivní propagátor tzv. humanitárního 

bombardování kdysi bratrské Jugoslávie, 

imperialistické vraţedné agrese USA 

v Iráku a Afganistánu příznivec teroristic-

kého drogového a mafiánského státu Ko-

sovo, proněmecký rektální alpinista a 

oprávce výsledků postupimské konferen-

ce, jeţ schválila odsun provinivší se části 

německého obyvatelstva, zazobaný syná-

ček majitelů Lucerny a barrandovských 

ateliérů kolaborujících s nacistickými ká-

py, zmetek, jenţ mohl usednout do prezi-
dentského křesla ČSSR jen díky telefoná-

tu zrádce Gorbačova prosazujícímu jeho 

zvolení, přičemţ byl zvolen JEDNOMY-

SLNĚ socialistickým Federálním shro-

máţděním a který odkýval rozdělení čes-

koslovenské vlasti, aby se na to konto 

mohl potřetí ucházet o prezidentský úřad. 

Havel vyzýval k napadení Iráku, jenţ byl 

bezdůvodně obviněn s vlastnictví zbraní 

hromadného ničení, přičemţ se nakonec 
ţádné nenašly, coţ jiţ nebylo podstatné. 

Hlavní úkol bushmanské administrativy – 

ovládnutí ropných nalezišť byl splněn. 

Havel jednoznačně schvaloval také zbabě-

lé bombardování Lybie armádami NATO, 

z něho vyplývající masakr civilního oby-

vatelstva, jeţ do té doby ţilo spokojeně s 

vysokou ţivotní úrovní a s vysokým stan-

dardem, jenţ zajišťovaly příjmy z ropy. 

V lybijské dţamahírii byla bezplatná zdra-

votní péče, neexistoval rasismus a lidé ţili 

spokojeně.  
 Havel po svém vstupu do úřadu 

provedl bezprecedentní amnestii, kterou 

nastartoval kdysi v socialistickém Česko-

slovensku nevídanou zločinnost. Havel 

byl PŘIMO ODPOVĚDNÝ za morální 

rozvrat české i slovenské společnosti, při-

čemţ za rozvrat ekonomický je PŘIMO a 

BEZVYHRADĚ ODPOVĚDNY likvidá-

tor státního bohatství, extrémistický neoli-

berál a tvůrce a obnovitel smrtelného tzv. 

trţního prostředí V. KLAUS. Klaus nyní 

provedl rozsáhlou amnestii, která umoţni-
la hlavně propuštění jeho burţoazních 

kamarádíčků a velkých podnikatelů. A 

televizní zprávy uţ počítají první mrtvé. 

Suma sumárum 23 let od sametové kon-

trarevoluce padají lidé ţijící z práce vlast-

ních rukou v naší zemi na pomyslné za to 

však úplné dno a kdysi vzkvétající relativ-

ně bohatý stát pracujících zajišťující fak-

tická lidská práva je díky vrahovi nevin-

ných (Havel) a super zloději (Klaus) na 

kolenou a v úplném područí zahraničního, 

především německého kapitálu a jeho 
občanům nepatří zhola nic. Stačí ještě 

zvolit zdegenerovaného bývalého Havlova 

kancléře Švancimerka prezidentem a kdy-

bych nebyl na vozíku, tak bych emigroval 

na svobodnou a suverénní Kubu.  

      

              Lukáš SLUKA 

Nejen o naší zemi... 

Stav zdravotnictví v kapitalismu – fotomontáže netřeba 

Na obálce lednového čísla časopisu 

VZDOR mě zaujal obrázek zdevastované 
„nemocnice s poliklinikou― – název dá-

vám do uvozovek, neboť jde o fotomon-

táţ. Nicméně bohuţel najdeme na území 

bývalého Československa i místa, která 

ilustrují bídu a úpadek zdravotnictví 

v restaurovaném kapitalismu natolik ná-

zorně, ţe fotomontáţe netřeba. Ihned jsem 

si vzpomněl na zdevastovanou dominantní 

budovu areálu nemocnice a po-

likliniky v Českém Brodě, na 

niţ se moţná za pár let budou 

jezdit dívat turisté jako na zříce-

ninu. Se svou nedodělanou a uţ 
se rozpadající fasádou, rozbitý-

mi okny a v přízemí okenními a 

dveřními otvory zatlučenými 

prkny a v zimě navíc 

s rampouchy od zatékající a 

stékající vody odshora dolů je u 

jedné z příjezdových silnic do 

města výstraţným pomníkem 

„péče― o nemocné v téměř plně 

privatizovaném ( = rozkrade-

ném) českém státě. 

 Nemocnice v Českém Brodě fun-
guje od roku 1905 a na jejích interneto-

vých stránkách se doslova praví, ţe byla 

uvedena do provozu „1. května 1905 – 

svátek pracujících―. Postupně se rozvíjela 

a zlaté časy svých dějin zaţila v letech 

reálného socialismu. Postupnému rozšiřo-

vání a zvelebování areálu však učinila 

přítrţ „sametová revoluce― 1989. Největší, 

nejvyšší a tedy nejviditelnější panelová 

budova z 80. let zůstala nevyuţita a rychle 

zchátrala. Chátrání se nevyhnulo ani všem 

ostatním, starším objektům v okolí, jeţ 

jsou dnes rovněţ značně sešlé, oprýskané, 
omlácené někde aţ na cihly a promoče-

né... Jedna ze straších budov má na průčelí 

malý státní znak ČSR a nápis „okresní 

nemocnice―, kterou však byla jen do r. 

1960, kdy byl okres Český Brod zrušen. 

Na lepší časy upomíná také smaltovaný 

štít s nápisem „Okresní ústav národního 

zdraví Kolín – Poliklinika Český Brod―. 

Dnes v areálu vyjma několika jiných sou-

kromokapitalistických firem sídlí Českob-

rodská nemocnice s.r.o. Ta se soustřeďuje 

především na léčbu dlouhodobě nemoc-
ných a velká část dříve poskytovaných 

sluţeb pro pacienty byla v Českém Brodě 

zrušena, takţe jsou nemocní ze širokého 

okolí odkázáni na poměrně vzdálenou 

nemocnici v Kolíně (praţské nemocnice je 

nechtějí, jelikoţ jsou z jiného okresu i 

kraje).  

Leopold VEJR 
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20 let bez Československa – 20 let úpadku obou částí rozděleného státu (2 / 2) 
Vývoj za druhé re-

publiky a za protek-

torátu příkladně 

ukázal kapitulant-

skou povahu čs. 
burţoazie, z níţ jen 

nemnoho představi-

telů se zapojilo do 

národně osvoboze-

neckého hnutí, do 

prot i fa ši st i ckého 

odboje. Prozápadně orientovaný odboj byl 

nacisty rychle rozbit a ani zběsilé přepiso-

vání dějin nezakryje historickou pravdu, 

ţe komunisté byli nejorganizovanější silou 

čs. protifašistického odboje a jedinou poli-

tickou stranou, která i za cenu nesmírných 
obětí (zahynulo 25 tisíc jejích členů ze 70 

tisíc členů v r. 1938) na okupovaném úze-

mí přetrvala v ilegalitě aţ do osvobození. 

Komunisté, ačkoli principiálně vystupova-

li proti měšťáckému státu, dobře chápali 

přednosti burţoazní demokracie oproti 

fašismu, jiné formě kapitalismu – otevřené 

teroristické diktatuře burţoazie, a z těchto 

pozic bránili měšťáckodemokratickou 

ČSR. 

      Stejně jako je reakční propagandou 
zkreslována a přepisována historie první 

republiky, pokládané dnes za vzor svobo-

dy, demokracie a blahobytu, je zlehčová-

no a zamlčováno utrpení čs. lidu v protek-

torátu a „Slovenském štátu―, které se z 

pohledu dnešních reţimních dějepisců 

nejeví být tak hrozným jako léta 

„komunismu― 1948 – 1989. A hrubě 

zkreslovány jsou i dějiny let 1945 – 1948, 

kdy jsou přehlíţena revoluční opatření 

této doby a připisována na vrub 

„komunistické diktatuře―, ačkoli v této 
době byl prezidentem starý burţoazní de-

mokrat dr. Beneš a legálně existovaly a na 

vládě se podílely i nesocialistické politic-

ké strany. Připomeňme, ţe Národní fronta 

Čechů a Slováků, národní výbory jakoţto 

revoluční orgány lidu, závodní rady či 

Sbor národní bezpečnosti vznikly jiţ na 

základě plnění Košického vládního prog-

ramu vyhlášeného 5. dubna 1945. Ani 

vysídlení Němců (kromě antifašistů) v 

souladu s rozhodnutím postupimské kon-
ference, konfiskace veškeré půdy Němců, 

Maďarů a zrádců a rozdělení této půdy 

pracujícím rolníkům a dekret o znárodnění 

nebyly ţádnou svévolí komunistů a drti-

vou většinou obyvatel Československa 

byla tato opatření přijata s nadšením. Ve 

svobodných volbách v r. 1946 KSČ demo-

kraticky zvítězila a ani reakční ministry k 

únorové demisi v r. 1948 nikdo nenutil – 

rozhodli se pro ni sami, stejně jako prezi-

dent Beneš pro demisi v červnu téhoţ ro-
ku. 

      Dalším významným mezníkem v ději-

nách Československa po Vítězném únoru 

(a smrti nejskvělejších státních představi-

telů jeho historie, Klementa Gottwalda v r. 

1953 a Antonína Zápotockého r. 1957) 
bylo přijetí socialistické ústavy 11. čer-

vence 1960, přejmenování státu na Česko-

slovenskou socialistickou republiku a její 

nový státní znak. Bylo to v době, kdy na 

celé čáře vítězil v SSSR Chruščovův sub-

jektivismus a voluntarismus spojený s 

„destalinizací―, čs. novotnovským vede-

ním patolízalsky následovaný. I v ČSSR 

bylo po vzoru SSSR vytyčeno heslo „Ještě 

naše generace bude ţít v komunismu― a 

hovořilo se jiţ o přechodu od socialismu 

ke komunismu, tzn. k beztřídní společnos-
ti bez existence státu. Kontrarevoluční 

události roku 1968 přesvědčily čs. komu-

nisty a všechny pokrokově orientované 

občany o zhoubnosti přeceňování úspěchů 

socialistické výstavby, nereálného hodno-

cení stupně vývoje společnosti a idealiza-

ce úrovně její morálně politické jednoty. 

Mnohé dokumenty KSČ z l. 1969 – 1989 

(byť v období „přestavby a otevřenosti― 

uţ jen výjimečně) varovaly před umrtvo-

váním třídního přístupu, proletářského 
internacionalismu a před oţivováním ma-

sarykismu a sociáldemokratismu, před 

opomíjením naléhavých problémů, před 

vytyčováním hesel, pro jejichţ splnění 

nebyly reálné předpoklady. Od slov však 

bylo mnohdy daleko k činům a listopad 

1989 ukázal názorně, ţe „jednota strany a 

lidu― byla velmi iluzorní. „Čelem k ma-

sám― stanuli a „demokratizaci― převzali a 

obrazu svému uzpůsobili Havel, Klaus, 

Mečiar, Zeman a jim podobní. 

      Vraťme se však o 20 let nazpátek a 
připomeňme ještě další významnou udá-

lost z dějin společného státu Čechů a Slo-

váků: přijetí ústavního zákona o čs. socia-

listické federaci, který vstoupil v platnost 

1. ledna 1969. I někteří komunisté pova-

ţují tento krok za začátek rozpadu Česko-

slovenska, dle mého názoru však šlo o 

leninsky zásadové řešení národnostní 

otázky, jehoţ vzor byl v Leninem navrţe-

né a prosazené federaci sovětských socia-

listických republik, do praxe uvedené Sta-
linovým vedením. Pakliţe máme federali-

zaci povaţovat za počátek rozpadu, pak 

bychom stejnou optikou mohli jako rozdě-

lení napomáhající odsuzovat i opuštění 

Masarykovy a Benešovy koncepce jednot-

ného československého národa.... 

      Jakmile se Gorbačovova „přestavba a 

otevřenost― zvrhla v naprostou kapitulaci 

sovětského revizionistického vedení před 

imperialismem, byly otevřeny hráze k 

obnově kapitalismu i v ČSSR, jejíţ stra-
nické a státní vedení Gorbačova sice s 

výhradami, ale přece jen následovalo 

(ostatně, KSSS jako vzor byla zakotvena 

ve stanovách KSČ). 29. listopadu 1989 

byla zrušena vedoucí úloha KSČ, 29. pro-

since jednomyslně (tedy i hlasy poslanců 
za KSČ, mj. na nátlak Gorbačova) zvolen 

prezidentem ČSSR otevřený exponent 

kontrarevoluce Václav Havel, 1. března 

1990 přejmenována Slovenská socialistic-

ká republika na Slovenskou republiku, 6. 

března Česká socialistická republika na 

Českou republiku, 29. března se Českoslo-

venská socialistická republika stala Čes-

koslovenskou federativní republikou 

(slovensky Česko-slovenskou federativní 

republikou!) a 23. dubna 1990 Českou a 

Slovenskou federativní republikou. Res-
taurace kapitalismu oţivila všechny nega-

tivní a reakční tendence, vlastní této spo-

lečensky ekonomické formaci, včetně 

nacionalismu a šovinismu. Čeští šovinisté 

rozdmýchávali kampaň pomluv, ţe prý 

české země doplácejí na Slovensko, které 

ţiví, a slovenští naopak, ţe Slováci doplá-

cejí na údajnou českou nadvládu, která je 

vysává a utlačuje. 

      Nacionalistická propaganda ţádající 

rozbití Československa však na svou stra-
nu nezískala většinu lidu, coţ byl hlavní 

důvod, proč nemohlo být k této otázce 

vyhlášeno referendum, jak poţadoval na-

př. tehdejší Levý blok (koalice, jejíţ sou-

částí byla i KSČM). Tehdejší i dnešní 

vládnoucí političtí představitelé to ovšem 

nechtějí přiznat a pro nevypsání referenda 

hledají řadu výmluv. Kdyţ v r. 2002, deset 

let pro rozdělení, zjišťoval výzkum, jaký v 

době dělení Československa měli na tento 

krok názor jeho občané, vyslovilo se 60 

procent respondentů proti tomuto kroku, 
pro rozdělení bylo 22 procent, ostatní ne-

věděli. Dle ankety Centra pro výzkum 

veřejného mínění z listopadu 2012 hodno-

tí 34% dotázaných rozdělení ČSFR jako 

spíše správné, 26% jak spíše špatné, 12% 

jako rozhodně správné, 10% rozhodně 

špatné, 18% neví (tedy pro rozdělení je v 

souhrnu 46%, ovšem po více neţ 20 letech 

reakční protičeskoslovenské kampaně!). 

       25. listopadu 1992 přijalo Federální 

shromáţdění ústavní zákon o zániku 
ČSFR k 31. prosinci 1992. Hlasování roz-

hodlo pro rozdělení však jen velmi těsnou 

většinou. Zákonodárci v české části Sně-

movny národů jej schválili minimálně 

předepsanou většinou 45 hlasů (7 proti, 11 

se zdrţelo). O jeden hlas více, neţ je po-

třebná většina, získal zákon ve slovenské 

části Sněmovny národů, kde pro něj hlaso-

valo 46 poslanců (7 proti, 16 se zdrţelo). 

Ve Sněmovně lidu prošel zákon 92 hlasy, 

přičemţ minimálně předepsaná většina 
činila 90 hlasů (16 proti, 28 se zdrţelo). 
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Richard Sulík sa vyjadril, ţe Fico sa sprá-

va rovnako, ako Chávezovi prívrţenci vo 

Venezuele. Tento neoliberálny guru zo 

SaS vyhlasuje podobné výroky rafinovane 

a zámerne. On a jemu podobní si o H. 
Cháveza veľmi radi obtierajú svoje ústa. 

Robia to zo strachu pred zmenou, ktorú 

podobné hnutia prinášajú. Je to zmena, 

ktorá zabraňuje neoliberálnemu drancova-

niu, búra svetový kapitalistický poriadok a 

dáva ľuďom moc. Moc, ktorú im tak dlho 

všetci upierali. 

 Sulík zámerne zamlčuje pravdu a 

obyvateľom uţ nepovie, ţe to boli práve 

jeho neoliberálni kolegovia vo Venezuele, 

ktorí zorganizovali pred niekoľkými rok-

mi za aktívnej podpory CIA prevrat v tejto 
krajine s cieľom zvrhnúť Cháveza, demo-

kraticky zvoleného prezidenta. Pán Sulík 

nám nepovie ani to, ţe sú to práve podpo-

rovatelia neoliberálnych kruhov, ktorí po 

krajine rozširujú atmosféru strachu a 

klamstiev, vlastnia najväčšie médiá 

v krajine. Rodina porazeného prezident-

ského kandidáta Caprilesa vlastní veľkú 

sieť médií  vrátane najväčšieho denníka v 

krajine Últimas Noticias (koľko objektivi-

ty preto asi nájdeme v takýchto súkrom-
ných médiách, ktoré slúţia jednej z najbo-

hatších rodín Venezuely) a sú platení taj-

nými finančnými tokmi z USA, aby desta-

bilizovali terajší systém v krajine. 

 Ku koncu 20. storočia sa začalo na 

kontinente aktivizovať obrovské humanis-

tické hnutie, ktoré vyrástlo na troskách 

rozpadávajúceho sa voľnotrhového impé-

ria. Systém sa naozaj rozpadol ako dom-

ček z karát. Na jednej strane sa budoval 

všemohúci ničím neobmedzený voľný trh, 

ktorý najlepšie vyhovoval nadnárodným 

korporáciám z USA a domácej smotánke, 

no na strane druhej totalitne antidemokra-
ticky riadená spoločnosť. Demokratické 

voľby sa akosi nevyplácali, lebo často v 

nich vyhrávali ľavicovo a prodemokratic-

ky ladení lídri, čo nemohli zniesť USA. 

Parlamentné voľby boli obyčajnou fraškou 

a zásterkou s dávno jasným koncom. Veď 

si len spomeňme na Salvadora Allendeho, 

ako sa ho antidemokratické kliky podpo-

rované USA, po jeho demokratickom zvo-

lení krvavo zbavili. Príkladov máme 

mnoţstvo: Guatemala, Bolívia, Kuba, 

Nikaragua, Panama, Venezuela…… 
 Otvorene môţeme hovoriť o báb-

kovej demokracii. Bol to systém, ktorý 

vytvorili USA a ktorý oni sami zdôvodňo-

vali nehanebnou Monroovou doktrínou, 

ktorá jasne definovala vzťah USA a jeho 

juţných susedov. Pán a poddaný. Latinská 

Amerika si vytrpela veľa. Od umelo vy-

tvorených občianskych vojen a krvavých 

diktatúr, aţ po neoliberálne očkovanie, 

ktoré prinieslo odumieranie aj toho po-

sledného, čo je zdravé. Doba sa zmenila a 
Latinská Amerika je dnes úplne inde. V 

mnohých jej krajinách oţíva boj za pravú 

slobodu a demokraciu. Pôvodné Indiánske 

obyvateľstvo sa uţ nechce nečinne prize-

rať na to, ako mizne jeho prírodné bohat-

stvo. Jedným z ľudových hnutí je aj Boli-

varovské revolučné hnutie vo Venezuele, 

na ktorého čele stojí Hugo Chávez. 

 Z médií a z úst pseudodemokratov 

sa na túto krajinu sype mnoţstvo popola a 

nenávisti. Sloboda slova – no pre koho ? 

Chávez sa stal prezidentom Venezuely 

demokratickou cestou, jeho strana opätov-

ne zvíťazila aj vo férových demokratic-
kých voľbách. Aká bolo odpoveď tej 

―utláčanej opozície―, ktorú ovládajú naj-

väčší miliardári v krajine? Za podpory 

USA spravili v krajine štátny prevrat. Zo-

sadili demokraticky zvoleného Cháveza a 

uväznili ho. Scenár overený v Latinskej 

Amerike desiatkami rokov. No pučisti 

nepočítali s  tým, ţe obyvatelia sa uţ ne-

hodlali len tak nečinne prizerať. Pučisti 

spustili vlnu násilia, do prevratu boli za-

pojené USA, Zväz zamestnávateľov FE-

DECAMERAS, najvyšší predstavitelia 
armády a skorumpovaní odboroví predáci. 

Pučisti spustili po celej krajine teror, zača-

lo sa zatýkanie a dokonca zabíjanie boli-

varských aktivistov. Oba hlavné denníky, 

Universal a Nacional sa rovnako ako tele-

vízne stanice Gustava Cisnerosa a CNN 

nijako nepokúšali zamaskovať svoju pria-

močiaru podporu pučistov. Nebrali pritom 

na zreteľ, ţe spravodajstvo má byť v du-

chu novinárskej etiky nestranné a vyváţe-

né. Ľudia sa však postavili za demokratic-
ky zvoleného prezidenta a vládu a stovky 

tisíc ich vyšlo do ulíc bojovať za svoju 

demokraciu. Pučisti pod týmto tlakom 

ulice ustúpili a väčšina ich utiekla z kraji-

ny. 

 Chávez  začal v krajine upevňovať 

demokraciu. Spustil obrovské reformy, 

ktorých cieľom bolo opätovné navrátenie 

prírodných zdrojov do rúk obyčajných 

K Sulíkovmu oháňaniu sa Chávezom 

Přijetí zákona podpořili všichni přítomní 

poslanci Občanské demokratické strany – 

Křesťanskodemokratické strany (ODS-

KDS), Křesťanské demokratické unie – 

Čs. strany lidové (KDU-ČSL; paradoxně 
právě tato strana dodnes uchovává ve 

svém názvu slovo „československá―!), 

Hnutie za demokratické Slovensko 

(HZDS), Slovenské národné strany (SNS) 

a bývalí členové Sdruţení pro republiku - 

Republikánské strany Československa 

(SPR-RSČ). Pro návrh této právní normy 

se nevyslovil nikdo z poslanců Kresťan-

skodemokratického hnutia (KDH), Coe-

xistence, Levého bloku a Sládkových re-

publikánů. V dalších poslaneckých klu-

bech hlasovali pro přijetí zákona dva pos-
lanci ze Strany demokratické ľavice 

(SDL) - Rudolf Tvaroška a Štefan Niţňan-

ský. V pětičlenném klubu slovenských 

sociálních demokratů zvedli ruku pro zá-

kon Lubor Bystrický, Pavol Delinga a 

Jozef Klein. V řadách české opozice souh-

lasilo se zákonem pět poslanců z Liberál-

ně sociální unie (LSU) - Jiří Čejka (Strana 

zelených), Emil Dufala (Zemědělská stra-

na), Blanka Hyková (Čs. strana socialis-

tická), Zdeněk Rodr (Zemědělská strana) a 

Jan Veselka (Zemědělská strana) a mezi 

českými sociálními demokraty podpořili 
zákon Valtr Komárek a Josef Ţanda. 

Ostatní poslanci ze slovenských a českých 

opozičních stran pro předlohu nehlasovali. 

      Je jasné, ţe i při uchování společného 

československého státu by proces rozklá-

dajícího se restaurovaného kapitalismu 

přinášel s sebou jeho ekonomický i spole-

čenský úpadek, nicméně rozdělení Česko-

slovenska nepřineslo českému ani sloven-

skému lidu ţádné výhody, jen celou řadu 

obtíţí s rozdílným občanstvím, rozdílnou 

měnou, rozdílnými právními normami, 
nemluvě o nákladech s ním spojených… 

Rozdělení státu vyhovovalo imperialismu 

USA a Evropské unie, které jej vtáhly do 

svých osidel a přeměnily obě jeho části ve 

své kolonie. 

      Svaz mladých komunistů Českoslo-

venska prosazuje obnovu společného státu 

Čechů a Slováků na zásadě rovnoprávnos-

ti obou národů, jak ji zajišťovalo lidově 

demokratické a později socialistické Čes-

koslovensko. Je přesvědčen, ţe toto řešení 

je v souladu se zájmy drtivé většiny čes-

kého a slovenského obyvatelstva, společ-
ně s překonáním kapitalismu a obnovou 

lidové demokracie směřující k vybudování 

socialistické a později komunistické spo-

lečnosti – to sice nebude moţné bez mezi-

národních politických změn, nicméně při 

prosazování socialismu na českém a slo-

venském území nemohou čeští a slovenští 

komunisté a ostatní revolučně orientovaní 

antikapitalisté pouze sedět s rukama v 

kapsách a čekat na podnět zvenku. 

      V závěru tohoto nepříliš radostného 

pojednání o některých stránkách dějin 
souţití Čechů a Slováků ve společném 

státě si dovolím malé odlehčení (není z 

mé hlavy): 

      Doslechl jsem se, ţe má být obnovena 

federace Čechů a Slováků, pod názvem 

Dněpr. Proč Dněpr? Protoţe my jsme na 

DNĚ a Slováci v PRdeli…! 

Leopold VEJR 
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Venezuelčanov. Ropné firmy pred spuste-

ním reforiem rozdeľovali zisky. Štát pri-

nútil strategické podniky v rukách nadná-

rodných korporácii odpredať im akcie za 

trhové ceny tak, aby sa štát stal väčšino-
vým vlastníkom. Korporácie na to pristú-

pili, lebo sú si vedomé, ţe aj po tomto 

odpredaji ich čakajú obrovské zisky. Pri 

moci sa celé desaťročia striedali pravicové 

neoliberálne vlády, ktoré poslušne prijí-

mali ―osvedčené― ekonomické recepty z 

USA. Samozrejme, tieto recepty prinášali 

ekonomický prospech samotným Spoje-

ným štátom a domácej venezuelskej oli-

garchii. Nadnárodné koncerny z USA, 

ovládajúce ropné loţiská Venezuely odvá-

dzali do rozpočtu tejto krajiny zhruba 20- 
30 percent ziskov z ťaţby. Toto sa opako-

valo v ostatných odvetviach výroby a bo-

hatstvo Venezuely bolo drancované a vy-

váţané. Pri takto nastavenej ekonomike sa 

mohol ţivot obyčajných Venezuelčanov 

len ťaţko zmeniť. Prichádza ľudové hnu-

tie vedené Chávezom, ktoré svojimi revo-

lučnými zmenami mení celkový obraz 

krajiny. Ľudia, ktorí doteraz ţivorili do-

slova v getách, dostávajú šancu na lepší 

ţivot. Získavajú nové domy, prácu, bez-
platné školstvo, zdravotníctvo – ich ţivot 

sa mení o 180 stupňov. O bolívarskej re-

volúcii vo Venezuele sa dá viesť mnoţ-

stvo intelektuálnych debát, no jedno je 

neodškriepiteľné. Ţivot miliónov Venezu-

elčanov sa zmenil k lepšiemu. Primárny 

cieľ bol naplnený. 

 Ku všetkým ústavným zmenám v 

krajine Chávez vyhlasuje referendá, v 

ktorých sa môţu ľudia slobodne vyjadriť k 

navrhovaným zmenám. Ako sme sa mohli 

presvedčiť, posledné referendum o zmene 

ústavy a kompetencií prezidenta, ktoré 

navrhoval samotný Chávez, neprešli. Zau-

jímavé – diktátor, ktorému neprechádzajú 

zákony. Aspoň takto vykresľujú tvorcovia 
dnešného poriadku Cháveza. 

V posledných komunálnych voľbách zís-

kala opozícia 6 najvyspelejších ekonomic-

kých oblastí vrátane oblasti hlavného mes-

ta Caracas, z ktorého Chávez vládne. Za-

kladajú sa tvrdenia novodobých 

―chartistov― o tom, ţe vo Venezuele je 

prenasledovaný kaţdý opozičný hlas, na 

pravde? Ako je však moţné, ţe krvilačný 

Chávez dokonca zablahoţelal opozícii k 

volebnému víťazstvu v regiónoch s naj-

rozvinutejšou infraštruktúrou a priemys-
lom v krajine? Dokáţete si niečo podobné 

predstaviť v Chile za prezidentovania Pi-

nocheta ? 

 Vo Venezuele budujú systém, kto-

rý stavajú na socializme 21.storočia a 

priamej demokracii. V mestách, regió-

noch, krajoch a štátoch začína fungovať 

systém komunitárnych rád, ktoré fungujú 

na princípe priamej demokracie. Začínajú 

nahrádzať doterajšie zastupiteľstvá, sta-

rostov, guvernérov. Väčšina chávezov-
ských starostov a guvernérov uţ odovzdá-

va moc do rúk týchto rád, len akosi opozí-

cii sa do toho nechce. Tento systém je 

zaloţený na priamom zastúpení a jeho 

cieľom je zapájať všetkých ľudí do rozho-

dovania o veciach, ktoré sa ich bytostne 

dotýkajú. Začína sa potláčať starý systém, 

fungujúci na ―všemohúcich― autoritách. Je 

to najlepšia záruka proti zneuţívaniu moci 

zo strany vlády. 

 Ešte raz sa pýtam: ktorý diktátor v 

histórii budoval takúto občiansky slobod-

nú spoločnosť, ktorá dokáţe bez mihnutia 

oka zmiesť aj jeho samého? Táto politika 

začína prinášať ovocie, napr. keď si ne-

dávno ľudia vydobyli znovu zamestnanie 
odborových predákov, ktorí boli prepuste-

ní z vôle určitých štátnych autorít. Je jas-

né, ţe vo Venezuele sa robia a budú robiť 

aj chyby, stáva sa tak vţdy, keď ľudia 

formujú niečo nové. Aj preto je pochopi-

teľné, ţe do tohto procesu sa štát snaţí 

zapojiť všetkých ľudí. Tí sa uţ nebudú 

môcť vyhovárať na tých hore, lebo sami 

budú rozhodovať a na nich samých bude 

dopadať sklamanie z určitých nezdarov a 

omylov, ktoré sa budú na ich ceste k otvo-

renej občianskej spoločnosti objavovať. 
Na záver otázka: Kde boli vyhlásenia pána 

Sulíka, keď pravicová opozícia podporo-

vaná USA spustila nedávno v Bolívii te-

ror, ktorému padlo za obeť pár stoviek 

stúpencov prezidenta Moralesa z radov 

pôvodného indiánskeho obyvateľstva? 

 Čoraz častejšie sa presviedčame, ţe 

dnešná opozícia v Latinskej Amerike, 

niekdajší hegemóni a predstavitelia neoli-

berálneho systému, sa nedokáţu zmieriť s 

poráţkami, ktoré utrpeli na celom konti-
nente v demokratických a slobodných 

voľbách. Vládnuť chcú tak silno, ţe sa 

neštítia rozpútavať v krajinách občianske 

vojny. Vraţdia, korumpujú a všemocne sa 

oháňajú slovíčkom demokracia. Je naozaj 

na čase skoncovať s takýmito praktikami, 

nenechať sa zavádzať klamstvami z úst 

stráţcov neoliberálneho systému, „jedinej 

pravej― alternatívy pre celý svet. 

 

  Miroslav POMAJDÍK 

Na internete sa mnoţia sťaţnosti voči vý-

palníckym praktikám poisťovni, exekúto-

rov za nevyplatené pohľadávky voči zdra-

votnej poisťovni. Poisťovňa robí prvý 

krok ten, ţe vás o dlhu informuje. Ak sa 
oznam o uloţení zásielky stratí, prípadne 

ste odcestovaní, máte smolu. Zásielka sa 

vráti do poisťovne a vec je braná tak, ţe 

ste si zásielku vyzdvihli. Uţ toto je prapo-

divné, pretoţe ľudia ţijúci na mieste pre-

chodného bydliska, v zahraničí, na sluţob-

nej ceste, alebo dovolenke mimo bydliska 

si nemôţu vyzdvihnúť úradnú zásielku. 

Ak by poisťovni šlo o slušnosť, tak by po 

navrátení zásielky poštu odoslala ešte raz 

a po opätovnom vrátení by vec podala 

exekútorovi. 
 Druhým krokom poisťovne je da-

nie pohľadávky na exekúciu. A to uţ je 

horšie pre tých, ktorí môţu dokázať, ţe 

určitý rok bol splatený, čo je mojím prípa-

dom. Ak ste o exekúcii informovaní, lo-

gicky poloţíte exekútorovi otázku, ako s a 

brániť. Exekútor vám nechce pomôcť (aj 

keď je štátny úradník a malo by to byť v 

popise jeho práce, on vás chce ošmek-

núť—tieţ moja vlastná skúsenosť), tak 

vám dáva rôzne zmätočné informácie ako 
postupovať. Obyčajný občan zájde s pa-

piermi a potvrdeniami do poisťovne, vyč-

ká si radu a pri okienku, sa dozvie o zby-

točnosti svojej cesty, keďţe pohľadávku 

ma exekútor. 

 Občan sa automaticky opäť obráti 

na exekútora. Ten poradí, ţe mu máte 

zaslať všetky informácie a dôkazy voči 

nesprávnosti vymáhania exekúcie voči uţ 

uţ zaplatenej pohľadávke. Občan tak uro-

bí a zašle všetky kópie exekútorovi. V 

jeho záujme pravdaţe nie je stopnúť exe-
kúciu, v jeho záujme je sa na vás nabaliť . 

Preto pohľadávku pošle exekučnému sú-

du, čo sa takpovediac uţ dopredu rovná 

vašej poráţke. 

 Môj dlh voči poisťovni (ktorý bol 

však zaplatený) činil cca. 87€. V prípise 

exekútorovi som poslal všetky skopírova-

né dokumenty, ktoré potvrdzovali, ţe v 

priebehu roka za mňa platil štát ako za 

spočiatku nezamestnaného a potom štu-

denta vysokej školy. Exekútora ani nena-
padne oznámiť vám, ţe dlh je po 5 rokoch 

premlčaný /poisťovňa vedie voči mne 

pohľadávku za rok 2005/, opäť platí to 

zdôrazňované predtým, exekútor sa chce 

na vás legálnymi prostriedkami obohatiť a 

vec dá na exekučný súd, ktorý sa zaoberá 

všetkým moţným, len nie tým, či je po-

hľadávka spravodlivá a či sa má vôbec aj 

vymáhať. Exekučný súd má rozhodnúť do 

60 dní, vy však po dostaní rozhodnutia 

súdu zostanete v prvopočiatočnom šoku. 

Súd vám oznámi, ţe dôvod na exekúciu je 
oprávnený, pretoţe ste nedodrţali záko-

nom ustanovené obdobie na vysvetlenie 

situácie, ţe ste v zákonnej lehote podali 

len "námietku", ktorá má v 95% hodnotu 

nulovú, oboznámi vás s tým, ţe si máte 

vyzdvihnúť uţ na začiatku úradnú zásiel-

 Štátny banditizmus v praxi 
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SMKČ a SZM na LLL demonštrácii v Berlíne 
Po roku sa SZM a SMKČ-KSM opäť 

zúčastnili tradičnej demonštrácie  v 

Berlíne, ktorá má pravidelne niekoľko-

desaťtisícovú účasť. Liebknecht 

Luxemburg demonštrácia (niekedy sa 
tam dodáva aj "Lenin") sa koná na vý-

ročie zavraţdenia revolucionárov Karla 

Liebknechta a Rosy Luxemburgovej. V 

predvečer sa konajú rôzne konferencie 

a kultúrne podujatia, ktoré organizujú 

jednotlivé politické zoskupenia. Z Pra-

hy nás tam doviezol autobus KSČM. 

Ubytovali sme sa v ubytovni strany 

Die Linke za pomerne prijateľnú cenu 

na nemecké pomery. Zabezpečili nám aj 

občerstvenie. 

 Večer sa uţ v inej časti Berlína 
konalo kultúrne podujatie našej partner-

skej mládeţníckej organizácie REBELL. 

Keď sme dorazili, hneď nás postavili na 

pódium ako zahraničných hostí. Ako prvý 

v mene SZM vystúpil Stanislav Pirošík, 

ktorý prítomných v skratke informoval o 

situácii v komunistickom hnutí na Sloven-

sku a tieţ o našej vízii ako docieliť revo-

lučné komunistické hnutie, alebo aspoň 

poloţiť jeho základy. V rámci kultúrneho 

programu zahral známu revolučnú pieseň 
"Avanti popolo" a pieseň z vlastnej tvorby 

s názvom "Strojárska". V mene SMKČ-

KSM vystúpil David Pazdera, ktorý vy-

zdvihol prácu nemeckých súdruhov predo-

všetkým, ţe ich hnutie neuviazlo v byro-

kratizme a formalizme, ako je to často u 

nás. Ako posledný vystúpil zástupca z 

Nórska. Nasledoval ďalší kultúrny pro-

gram v podobe niekoľkých revolučných 

piesní v podaní kapely REBELL-u, nacvi-

čovanie chorálov (na demonštrácii potom 
naozaj vynikali) na zajtrajšiu demonštrá-

ciu a potom diskotéka. Forma podujatí je 

teda ţivá a aktuálna, nepodobá sa pietnym 

spomienkam, ale burcuje človeka pre boj 

za lepšie zajtrajšky. Človek aţ má pocit, 

ţe sleduje súčasný zábavno-kultúrny pro-

gram, akurát ţe s komunistickým zamera-

ním. 

 Po tejto časti SZM a SMKČ pon-

úkali svoje materiály na jednom z predaj-

ných stolov. Súdruhovia z REBELL-u sa 
ţivo zaujímali o to, čo chceme robiť ďalej 

a preto s nami komunikovali aţ do konca 

programu. Po jeho skončení sme sa museli 

vrátiť na ubytovňu Die Linke. Počas cesty 

sme navštívili monument Červenej armá-

dy v Treptowskom parku, ktorý je známy 

napríklad obrovskou sochou vojaka Čer-

venej armády s mečom v ruke. V podstav-

ci tejto sochy je revolučná vojnová mozai-

ka a v noci sa v nej svieti. Pamätník zane-

cháva naozaj hlboký dojem a pôsobí pri-

am posvätne.   

 Na druhý deň sme sa so súdruhmi z 
Marxisticko-leninskej strany Nemecka a 

ich mládeţníckou organizáciou REBELL 

stretli na demonštrácii. Československý 

kontingent postavili na čelo sprievodu. 

Blok bol vedený nákladným autom, na 

ktorom sa odohrával program nášho blo-

ku. Počuli sme rôzne príhovory proti kapi-

talizmu, fašizmu a predovšetkým proti 

antikomunizmu. Jedna s organizátoriek 

(MLPD a REBELL majú veľké zastúpenie 

ţien v organizácii) na záver povedala, ţe 

toto je antiantikomunistická demonštrácia. 
Slovo dostali aj zástupcovia SZM a 

SMKČ-KSM. Pri pamätníku revolucioná-

rov, kde pochod končí, sme spolu s pred-

sedom MLPD Stefanom Engelom poloţili 

veľký veniec. Program MLPD a REBELL

-u pokračoval ďalej, ale my sme museli 

odísť na autobus. Tejto demonštrácie sa 

zúčastnilo pribliţne 20 000 ľudí. Okrem 

tejto demonštrácie sa po prvý krát konala 

aj demonštrácia reformistov zvaná "Karl a 

Rosa", ktorá však bola viac demonštráciou 
proti marxizmu-leninizmu ako proti kapi-

talizmu. Na záver sa patrí poďakovať 

KSČM, ktorá nás vzala so sebou a tieţ 

miestnej organizácii Die Linke, za starost-

livosť o svojich hostí.  

 

Stanislav PIROŠÍK 

ku poisťovne a vaša ţiadosť a námietka 

nemá opodstatnenie. Navyše sa vám prirá-

tajú ešte súdne trovy v hodnote nejakých 

60€, o ktoré vás exekútorská zberba obe-

rie. A ste na začiatku, podobne ako ja. 
Pohľadávka čítajúca 87€ a 71€ o exekú-

torské trovy sa vám znásobí ešte 60€ v 

prospech súdu, ktorý aj tak pririekne prá-

vo exekútorovi. A občan o niekoľko dní 

zistí, ţe mu exekútor nesiahol na časť vý-

platy, ale na výplatu celú (pričom exekú-

torskú zberbu netrápi, ţe nemáte z čoho 

ţiť a siahnutím na účet v banke zapríčinia 

ďalšie exekúcie). Ak občan zareaguje 

rýchlo, tak poţiada o právnu radu a nechá 

si určiť splátkový kalendár /ja budem po-

ţadovať exekútora, aby mi z účtu strhával 

20€ mesačne/. 

 A občan je v patovej situácii, 
zvlášť ak má doklady, ţe nič nedlţí a exe-

kučný súd mu dá povinnosť bez odvolania 

uhradiť uţ raz zaplatenú sumu. 

 Občan to v tejto situácii zväčša 

vzdá a sumu doplatí byť celou sumou, 

alebo splátkami, to však nie je riešením. 

Treba svoje práva brániť. 

 Čo u mňa začalo zásielkou, ktorá 

mi nebola doručená (nevedel som o nej), 

to končí fraškou zvanou exekučný súd a 

donútením platiť peniaze za niečo, čo uţ 

raz bolo uhradené aj s exekučnými trova-

mi. Napriek tomu sa nevzdávam a idem 

bojovať, drţte palce! Poučte sa z mojej 
skúsenosti i zo skúseností iných ľudí. A ak 

veci sa dostali tak ďaleko, ţe vás kontak-

tuje exekútor, pri prvom kontakte s exekú-

torom sa uňho informujte s vedomím, ţe 

nemá za úlohu vám pomôcť, ale potopiť 

vás.... 

 

         Ivan LULJÁK 

Pozdrav zo Slovenska na demonštrácii v Berlíne 

Prinášam vám pozdravy zo Slovenska - najproduktívnejšej krajiny v Európskej únii! No zároveň krajiny s najhor-

ším pomerom, pokiaľ ide o pracovný výkon a plat. Naši ľudia vo výrobe pracujú v priemere za mesačné mzdy od 

400 do 700€, niektorí dokonca len okolo 300€! V roku 1989 si mnohí mysleli, ţe stačí zaviesť kapitalizmus, aby sa 

náš ţivot zlepšil a dosiahol úroveň západnej Európy. Sme však len zdrojom lacnej pracovnej sily! Tu je naše mies-

to v kapitalizme a nikdy nebolo iné!  My nepotrebujeme globálny kapitalizmus, ale medzinárodnú solidaritu pra-

cujúcich, ktorá kapitalizmus porazí! (skandovanie "Medzinárodná solidarita!")           

      Stanislav PIROŠÍK 
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Druhým filmem se ve Vzdoru vracíme k 

události, staré 80 let, ovšem stále společ-

ností vnímané i přes poměrnou blokádu 

reţimních médií (oproti „hovorům" o 

„komunistických zločinech"), kterou je 
uchopení moci v Německu Hitlerem v 

lednu 1933, nebo přesněji, k jeho ustavení 

vládci německého průmyslu, kteří si mys-

leli, ţe jej vyuţijí proti komunistům a bu-

dou moci kontrolovat, jak tomu byli 

zvyklí u ostatních burţoazních politiků… 

 Ve „Faunovi" se píše rok 1944. V 

Evropě i Asii probíhají děsivě ohromující 

bitvy závěrečného dějství 2. světové války 

- operace Bagration v Bělorusku, Den „D" 

v Normandii, na Filipínách v zátoce Leyte 
- prováděné antihitlerovskou koalicí s 

cílem dodělat nacistické Německo a jeho 

spojence a ukončit tak válku ještě „do 

Vánoc". S velikým mezinárodním ohla-

sem se setkalo Slovenské národní povstá-

ní, ale i akce francouzského či jugosláv-

ského lidového partyzánského antifašistic-

kého boje. 

 Proč na úvod píšeme tuto malou 

historickou exkurzi, zakončenou zmínkou 

o partyzánech? Protoţe, ještě neţ se za-
čneme věnovat ději samotného filmu, je 

potřeba upozornit na partyzány, kteří byli 

v roce 1944 ve své vlasti prakticky ještě v 

horší situaci, paradoxně i kdyţ zde válka 

neprobíhala. Jejich vlastí bylo totiţ Špa-

nělsko, které, ještě před Českosloven-

FAUNŮV LABYRINT - španělský koprodukční film o fašismu, ze zcela nečekaného úhlu… 

Rozhovor s čínskou HC punk kapelou Gum Bleed 
Prinášame vám rozhovor s Deem, spe-

vákom čínskej punkovej kapely Gum 

Bleed, ktorá v roku 2009 navštívila aj 

Európu. Rozhovor sa týka ako hudob-

ných, tak aj politických záleţitostí. 
 

 Povedz mi viac o kapele Gum 

Bleed. Koľko členov má vaša kapela a 

kto sú títo členovia? 
Hráme hardcore punk rock od roku 

2006, v súčasnosti hráme v zloţení: 

Dee-vokály, Joe-basgitara, Snow-

gitara, Dinosaur-bicie, Xin- manaţ-

ment 

 Viem, že minulý rok ste boli na 

európskom turné. Aké sú vaše skúsenosti 

s európskymi fanúšikmi? 
Bolo to naozaj šialené turné, plánujeme 

hrať v Európe aj budúci rok. 

 Kde všade ste hrali od roku 2006? 

Ţijeme v Pekingu, kde sme zo začiatku 

odohrali mnoţstvo koncertov. 

 Aká je situácia v čínskej politickej 

hudobnej a subkulturálnej scéne? 

Čo sa týka hudby, tak politická scéna je 

veľmi malá. Môţeš tu nájsť aj subkultúrnu 

scénu, ale teraz je všetko o biznise. 

 Poznám dve politické kapely z 

Číny – Gum Bleed a Breaking to top 

Áno, tieto dve sú najviac ľavicové. 

 Ste maoisti? 

Ja som maoista, ale v kapele máme aj 

anarchistov 

 Aký je váš názor na súčasnú situá-

ciu v Číne? Robil som rozhovor s kape-

lou Mr. Irish bastard, ktorú ste pozvali 

na čínske turné a vraveli, že mladým ľu-

ďom je myšlienka komunizmu sympatic-

ká, ale odmietajú súčasnú komunistickú 

stranu. 
Nie skutočne, pretoţe mnoţstvo mladých 

ľudí nevie nič o politike alebo komuniz-

me. Celá krajina smeruje do bláznivých 

časov. Peniaze prevalcujú čokoľvek. 

 Takže ste v opozícii, čo sa týka 

súčasnej situácie... 

Kráčame po ceste smrti 

 Máte problémy organizovať kon-

certy, pokiaľ ide o zákaz zo strany štátu? 

Nie. Štát je zaneprázdnený zháňaním pe-

ňazí a nie zaoberaním sa nami. 

 Sú kapely ako vy obľúbené medzi 

mladými ľuďmi? 
Áno, niektorí mladí ľudia nás nasledujú, 

ale nie je ich veľa. Snaţíme sa dostať našu 

hudbu k čo najviac mladým a to sme robili 

vţdy. 

 Viem, že spolupracujete s Proleto-

pia records. Ako sa darí v tejto oblasti? 

Momentálne nie veľmi dobre, pretoţe tu 

je naozaj ťaţké zorganizovať skutočný 

punk-rock. Kaţdý z nás má mnoţstvo 

problémov, ale stále budeme pre scénu 

pracovať. 

 Pozývate svetové kapely hrať do 

Číny? 

Áno, ale v budúcnosti by sme ich mohli 

pozvať viac. Keď budem mať viac peňazí, 

chcel by som si zaloţiť vlastnú agentúru. 

 Ktoré kapely hrali v Číne? 
Nejaké nemecké a americké kapely. Ale 

nie veľmi známe. 

 Všetky vaše texty sú v angličtine. 

Prečo? 

V ďalšom albume máme aj nejaké čínske 

piesne, ale väčšina z nich ostáva po ang-
licky. Angličtine rozumie viac ľudí a ľah-

šie pochopia texty. 

 A čo maoizmus? Je obľúbený? 

Samozrejme ţe nie. Všetka politika v Číne 

je proti maoizmu. 

 Ale pod vlajkou maoizmu samot-

ného… 

Áno, pod vlajkou marxizmu, maoizmu,… 

 Čo si myslíš o historických udalos-

tiach v Číne? (Maove priateľstvo so 

ZSSR, neskôr konflikty medzi týmito kra-

jinami, rok 1978 až po dnešok) 
Po roku 1978 nastúpila Čína cestu kapita-

lizmu. Čo sa týka priateľstva a konfliktu 
so ZSSR, v 60-tych rokoch nastúpil ZSSR 

cestu revizionizmu. 

 Aký je tvoj názor na KĽDR? 
Je veľmi ťaţké vysvetliť môj názor na túto 

krajinu. S KĽDR máme hlboké cítenie. 

Môj starý otec bojoval v dobrovoľníckej 

čínskej armáde a pomáhal chrániť KĽDR 

pred americkým imperializmom. Viem, ţe 

KĽDR má mnoţstvo problémov. Ľudia si 

myslia, ţe tam nemajú demokraciu, ale 

feudálny systém. Ale tieţ by mali vedieť, 

aké je ťaţké takejto malej krajine obstáť v 
boji proti celému kapitalistickému svetu. 

A aké je to ťaţké aj pre miestnych ľudí. 

Nemajú také veľké zdroje ako v Číne. 

Obávam sa o budúcnosť KĽDR. 

 A aký je názor Číňanov na 

KĽDR? 

Starí Číňania hovoria, ţe KĽDR ostane 

navţdy v ich srdciach, veľmi s ňou súcitia. 

Ale mladí… tí sa z KĽDR smejú. Vôbec 

si neuvedomujú našich martýrov, ktorí 

preliali krv pre KĽDR. To isté sa deje aj s 
mládeţou v Európe, pretoţe títo ľudia ţijú 

v globalizovanom modernom svete. 

 A čo si myslíš o „zbožšťovaní“ 

Kim Ir Sena? Roky v KĽDR sa počítajú 

od dátumu jeho narodenia, jeho portréty 

visia všade, dokonca aj vo vozidlách 

MHD. 
Politický boj je komplexný, Kim Ir Sen je 

líder, ktorý prešiel skutočne dlhú a krvavú 

cestu. Ale nedokáţem jednoduchými veta-

mi vysvetliť veci, ktoré sa týkajú jeho 

moci v KĽDR. Všetko je spojené z histó-
riou a medzinárodnou situáciou. Ale čo 

chcem povedať – nie som ani za a ani 

proti ceste KĽDR, ale táto krajina je hlbo-

ko v mojom srdci. Dúfam, ţe raz bude 

kórejský ľud stáť opäť bok po boku s čín-

skym, ako to bolo pred 60 rokmi. 

 

S Deem sa rozprával Jihad 
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skem, předhodila západní burţoazie 

fašistům generála Franka a nacistům 

obecně, k vyzkoušení zbraní a takti-

ky, ještě před vypuknutím velké Dru-

hé války, ve španělské válce občan-
ské, krvavé a předznamenávající 

zvěrstva páchaná nacisty při invazi do 

Sovětského svazu a dalších zemí. 

Přestoţe partyzány v nacistickým 

Německem okupovaných zemích 

čekaly ještě kruté boje, měli oprávně-

nou naději, ţe se velmi brzy dočkají 

Osvobození. Španělsko čekalo dal-

ších 30 let brutální, fašistické frankis-

tické diktatury. Aţ do poloviny 70. let 

(kdy zde zvítězily demokratické revo-

luce) pokračovaly reţimy Franka a v Por-
tugalsku Salazara, které se staly evrop-

ským útočištěm nacistů (např. velitel elit-

ního nacistického praporu „Brandenburg" 

Otto Skorzeny, který spolu s Banderovci 

na Ukrajině zavraţdil sovětského generála 

Vatutina, nebo později osvobodil ze zajetí 

italského diktátora Mussoliniho) a také 

členy NATO (těmi jsou nadále) a tím, dle 

dnešního reţimního jazyka „pateří obrany 

svobodného světa". 

 Hlavní postava filmu - dvanáctiletá 
Ofélie - přijíţdí v předposledním váleč-

ném roce do bývalého mlýna v horách v 

části Španělska blízko hranic s Francií se 

svou těhotnou matkou za otčímem, kru-

tým kapitánem Vidalem, který zde má 

potlačit povstalecká hnutí proti fašistické-

mu reţimu. Je jiţ 5 let od pádu 2. Španěl-

ské republiky, přesto partyzáni převáţně 

tvoření komunisty (jak všímavé oko pozná 

na kapse velitele partyzánů Pedra) dále 

odolávají Frankovým vojskům. 

 Ţivot ve vojenské posádce nabízí 
Ofélii pouze realitu poznamenanou boji s 

povstalci, všeobecným nedostatkem jídla 

a velmi chladným vztahem s otčímem. A 

tehdy, v nedalekém starodávném labyrintu 

potká dívka jednou v noci starého Fauna, 

který jí prozradí, ţe je ztracenou princez-

nou kdysi mocné pohádkové říše a součas-

ně poslední nadějí na její záchranu. Neţ se 

ale opět setká se svým královským otcem, 

musí splnit tři nebezpečné úkoly. Fascinu-

jící podívaná a silný příběh o tom, ţe ve 
světě dětské fantazie se za ţivot, čest a 

odvahu platí stejná cena jako ve světě 

dospělých. 

 Citlivá Ofélie od počátku trpí cho-

váním despotického fašistického „oficíra" 

a ráda od této reality uniká do své říše 

fantazie a pohádek a hned po jejím přícho-

du se jí „dějí různé nadpřirozené jevy". 

Celkově je Faunův labyrint ovlivněn sty-

lem klasického díla tzv. „magického rea-

lismu", ve kterém se realisticky popisova-
ná přítomnost prolíná s různými nadpřiro-

zenými jevy či událostmi a to zcela přiro-

zeně, tak, jako by byly, alespoň ve výji-

mečných případech, naprostou součástí 
této reality. Magický realismus je velmi 

oblíben a rozšířen v Latinské Americe, 

přičemţ nejznámějším představitelem je 

Gabriel García Márquez, kolumbijský 

autor a mimo jiné dobrý přítel Fidela 

Castra. V tomto případě jde o myšlenkový 

útěk malé Ofélie ze světa despotického 

kapitána Vidala do světa fantazie, kde ji 

tajemný Faun nazývá Moanou, dcerou 

krále podsvětí (ne pekla či něčeho zápor-

ného, ale království pod zemí), která se 
můţe ke svému otci vrátit pouze, aţ splní 

tři zkoušky. 

 Ve finále překračuje film hranici 

do skutečného „magického realismu", tak, 

jak byl představen výše, přesto to filmu 

nic neubírá na zobrazení bezprávnosti 

nejreakčnějších sil kapitalismu - fašistů, 

např. kdyţ jsou vojáky zadrţeni dva sedlá-

ci. Ti tvrdí, ţe šli lovit králíky. Poté, co u 

nich najde kapitán almanach s hesly 

„rudých― z období předfrankistické Re-

publiky, následuje brutální „odveta". Aţ 
poté jsou ve vaku nalezeni ulovení králí-

ci... Vůbec celé zobrazení odlidštěnosti 

fašistů a toho, co jsou takto schopni pá-

chat, je ve filmu hodně naturalistické, po-

depřené výbornými hereckými výkony. 

Scéna se sedláky, popsaná výše, stejně 

jako i jiné, popisuje naprosto přesně myš-

lení a činění fašistických či jiných reakč-

ních politiků či představitelů. Rovnost 

mezi lidmi? „To je přece utopie…―, „my 

máme právo lovit škodnou― či představa 
ţeny jako pouhého nástroje pro narození 

potomka, který bude drţet linii 

„ušlechtilé― krve velkých válečníků, zů-

stane v kuchyni a hlavně do ničeho nebu-

de zasahovat. Kdyţ zemře ţena, je to ne-

podstatné, hlavně ať přeţije následník… 

 A Ofélie? Zatím plní úkoly zadané 

Faunem, kdy musí například odstranit to, 

co škodí důleţitému stromu či získat v 

komnatě dýku, aniţ by vzbudila pozornost 

stráţce. 
 Ve stejné době graduje konflikt 

mezi fašistickou jednotkou vedenou kapi-

tánem Vidalem a partyzány, kteří nemají 

potraviny, střelivo ani léky. Tyto 

nezbytnosti jim tajně dodávají 

spojenci mezi sluţebnictvem v 

mlýně. Partyzánům se díky klíči 

od skladu a překvapivému útoku 
na mlýn, právě kdyţ kapitán není 

přítomen, získat nové zásoby, 

avšak při protiútoku je jeden z 

partyzánů zraněn a nelidsky vy-

slýchán a mučen - prozradí sou-

druhy, kteří jim pomáhají? Mezi-

tím se fašistická kavalerie frankis-

tů vydává na hon... Ofélie má na-

víc po jednom nezdařeném úkolu 

od Fauna poslední moţnost na 

splnění svých úkolů... Prolne se 

definitivně krutá realita a neméně krutá 
fikce? Uvidíme i podstatu fanatické nená-

visti kapitána, který prostě musí dostat to, 

co si zaslouţí... Jenţe je moţný šťastný 

konec v tragickém kapitalistickém světě, 

který ovládají fašistické bandy? Snad v 

pohádce... 

 Film Faunův labyrint není skvělé 

dílo jenom kvůli tomu, ţe popisuje přesně 

mentalitu a podobu fašistického reţimu ve 

Španělsku, na kterou se u nás často zapo-

míná (přece pakt Molotov-Ribbentrop je 
propagandisticky lépe vyuţitelný neţ 

účinný boj komunistů proti fašismu bě-

hem Španělské občanské války. Navíc 

větší pozornost na Franca by odhalila, ţe 

jedním z jeho největších podporovatelů 

byl Vatikán v zájmu zničení „bezboţné― 

sekulární Španělské republiky). Prolínání 

historického příběhu s magickým překrás-

ným světem Fauna je celý v jiném, 

„dalším rozměru", pohledu malé dívky, 

které tento nenáviděný reţim nedovolil 

ţivot v míru. Nám jej přinesla v květnu 
1945 Rudá armáda vedená soudruhem 

Stalinem, od jehoţ úmrtí letos uplyne 60 

let. 

 Připojujeme názvy dalších filmy 

reţiséra Guillermo del Toro: Stroj času 

(1993), Mimic (1997), Blade 2 (2002), 

Hellboy (2004), Faunův labyrint (2006), 

Helboy 2: zlatá armáda, Pinocchio (2014). 

Je vidět, ţe fantastické tématice i akci se 

věnuje prakticky výhradně, myslíme si 

ovšem, ţe „Faunem" došlo skutečně k 
vrcholu jeho tvorby, navíc, v dnešní době 

zcela neotřelém spojení fantastična, akce a 

tragédie.. 

 Protagonistku filmu, ztvárňující 

dítě i s „jeho" světem aţ mrazivým způso-

bem, Ivanu Baquero, můţeme znát z filmů 

Nepřemoţizelné zlo (2005), Anarchistova 

ţena (2008 - silně antikomunistický) či 

Panda eyes (2013). 

 

Josef DASTAN, David PAZDERA 

 



 

Čítaj, píš, rozširuj, organizuj sa! 
Časopis si môţeš predplatiť na adrese: 

redakcia@vzdor.org 
Na danú adresu tieţ môţeš posielať svoje 

námety, pripomienky, texty, polemiku i 

kritiku 

Československý komunistický 

videokanál na YouTube 

„KOMINFORM CS“ 

Časopis na internete: 

szm.hng.sk 

komsomol.cz 


