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Z Haló novin...
Vojtěch Filip, první místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda
ÚV KSČM prohlásil, že rouška
je nutnost. „Chtěl bych poděkovat
všem, kteří se snaží pomoci s výrobou roušek. tento stav, který nám
koronavirus připravil, se nedal předvídat. Každá snaha pomoci si zaslouží úctu a poděkování. Senioři jsou
nejohroženější skupinou, snažme se jim v této době
poskytnout péči, ne každý z nich má rodinu. Chtěl
bych poděkovat všem, kteří denně pomáhají zajistit
chod naší země v těchto těžkých dnech. Lidská solidarita je velmi cenná a já vám za ní ještě jednou
děkuji.“

OV KSČM přeje všem
krásné Velikonoce

PROHLÁŠENÍ SOF K PANDEMII KORONAVIRU
Žádný pracující člověk nesmí ztratit zaměstnání!
Světová odborová federace jménem svých 100 milionů členů z celého světa vyjadřuje podporu pracujícím na celé
Zemi, kteří po vypuknutí pandemie koronaviru, s velkým množstvím nakažených a mrtvých, čelí dopadům nemoci
na své zdraví a na pracovní práva.
Naléháme na vlády, aby okamžitě přijaly veškerá nutná opatření k zajištění života a zdraví pracujících a na
ochranu jejich pracovních práv.
Naše velká, třídně orientovaná odborářská rodina vyzvedává heroické přispění zdravotníků a vědců v nemocnicích i dalších službách, kteří se snaží chránit životy
pracujících a všech lidí ve vyčerpávajících podmínkách
a v ubohých nevyhovujících zdravotnických systémech.
Zjišujeme velké mezery ve zdravotnických systémech,
které v důsledku podfinancování a politiky komercializace nepovažují zdravotní péči a prevenci za globální
právo, ale za zboží, přinášející nesmírné zisky zdravotnickému a farmaceutickému průmyslu. Ubohé či dokonce neexistující zdravotnické struktury v afrických, asijských a latinskoamerických zemích vystavují vzhledem
k pandemii pracující lidi vážnému ohrožení.
Pracující nesmějí doplácet na dopady pandemie koronaviru na globální ekonomiku s opatřeními jako propouštění například v sektoru turistiky, práce z domova
a ještě nepravidelnější pracovní doba.
Požadujeme:
1. Nábor trvalého lékařského a ošetřujícího personálu
a vytváření nových zdravotnických struktur.
2. Všechny veřejné služby musí být plně vybaveny nezbytným dezinfekčním a ochranným materiálem, zdarma poskytnutým obyvatelstvu státem.

3. Dny volna navíc, s plným zaplacením a pojištěním,
musí být zajištěny pro:
- pracující, kteří jsou nemocní;
- pracující, kteří jsou nuceni zdržovat se mimo zaměstnání kvůli nouzovým preventivním opatřením;
- ty, kteří jsou vyzváni, aby pečovali o nemocné dítě
nebo o starší členy své rodiny;
- ty, kteří musí zůstat se svými dětmi doma kvůli preventivnímu zavření škol a školek.
4. Znatelná a odpovídající ochranná opatření na všech
pracovištích.
5. Musí být vymýceno šmelinaření nadnárodních firem
a monopolů vůči lidovým vrstvám.
Ve věku rychlého technického rozvoje a pokroku existují veškeré vědecké a výrobní možnosti k účinnému
zvládnutí epidemie a ochraně před ní. Místo toho, pracující a lidové vrstvy trpí následky barbarského kapitalistického systému a jsou ohroženy životy jejich i jejich
rodin.
Požadujeme, aby všechny státy, vlády a mezinárodní
organizace neodkladně přijaly úplná a účinná opatření
na prevenci a ochranu zdraví a životů pracujících
a všech lidí a zároveň i na ochranu práv pracujících
s účinkem vyhlášených opatření.
Sekretariát
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21. schůze VV ÚV KSČM dne 13. 3. 2020
Podporujeme obranu řecko-turecké hranice
To, co se v současné době děje na hranicích Řecka
a Turecka, není až takovým překvapením, přestože se
jedná o tragédii. Migrační krize v regionu doutnala již
delší dobu. Tzv. dohoda EU s tureckou vládou o zadržování migrační vlny na tureckém území, výměnou za finanční kompenzaci, byla jen koupí času, nikoli trvalé
řešení krize. To vše bylo poplatné bezpečnostní situaci
v regionu. Řešení následků a ne příčin migrace byla a
je pouze slepá ulička. K tomu navíc EU vůbec nevyužila
čas od první migrační vlny v roce 2015, aby posílila
ochranu hranic Schengenu, a tak sklízí výsledky své
nečinnosti a neschopnosti vypracovat jednotnou strategii zemí EU proti migračnímu nebezpečí. Ustupuje vyděračům a převaděčům a ohrožuje nejen bezpečnost, ale
také sociální a politickou stabilitu v zemích EU. Má také
lví podíl na destabilizaci států v oblasti Blízkého
a Středního východu, a tedy i primární podíl na kořenech tohoto problému. Domeček z karet se sesypal a EU
se stala lehkým soustem vyděračských praktik turecké

expanze, které tímto způsobem řeší své jinde neúspěšné
geopolitické ambice a stále větší problémy na domácí
politické scéně. Jakkoliv je situace na řecko-turecké
hranici napjatá a nesporně i humanitárně bolestivá, nelze přehlížet, že to je pouze součást geopolitické hry, která se skrývá za opatření rady.
KSČM podporuje Řecko v jeho situaci. Systémovým
řešením je znovunastolení a respektování mezinárodního práva, zastavení agresí a intervencí, obnovení a respektování suverenity zemí a jejich územní celistvosti,
opuštění neokoloniálních praktik, nastolení mírových
poměrů v těchto zemích, aby se lidé mohli co nejdříve
vrátit i se svými rodinami do svých domovů. V opačném
případě zůstanou pouze nebezpečnými pěšáky na šachovnici zájmů velkých imperialistických mocností. Dílčí
kosmetické kroky, sice potřebné a žádoucí, pouze zmírňují vnější projevy migrační krize, neřeší ovšem její pravou příčinu.

KSČM respektuje vyhlášení nouzového stavu
Jsme přesvědčeni, že opatření podle zahraničních zkušeností budou účinná, a proto žádáme občany ČR o zachování klidu a rozvahy.
Současně žádáme Vládu ČR, aby opatření na zmírnění
dopadů směřovala k nejohroženějším skupinám obyvatel, seniorům, rodinám s dětmi a drobným živnostníkům.
KSČM bude prosazovat:
- urychlená řešení mimořádných sociálních opatření,
například po skončení tzv. ošetřovného.

- řešení finanční situace rodin s dětmi a sektoru ekonomiky, které by druhotná platební neschopnost ohrozila.
KSČM zároveň vyzývá Vládu ČR, aby efektivně využívala zákon o cenách a stanovila moratorium na další
druhy zboží.
KSČM odsuzuje kybernetický útok na Fakultní nemocnici v Brně i jakákoli jiná strategická zařízení důležitá
pro chod státu a žádá co nejpřísnější potrestání viníků.

NAPLÁNOVANÉ TRADIČNÍ MÁJOVÉ AKCE SE BUDOU KONAT POUZE V PŘÍPADĚ ZRUŠENÍ
VŠECH OMEZENÍ VYHLÁŠENÉ VLÁDOU.

Lidé, bděte
Lidé, bděte, neblázněte- zastav se na chvíli, světe!
Zamysli se nad svou tváří, co je špatně, co se daří!
Bojujeme s velkou krizí, vidíme to v televizi, v médiích a kolem, všude, co nás čeká, co dál bude?
Přicházejí různé fámy, lidi vykupují krámy. Stát se snaží, jak jen může, jeho je i naše kůže!
Velká výzva pro mě, pro vás, držme te za jeden provaz!
Dodržujme, co je nutné, nemusí být všechno smutné!
Doma máme hodně restů, zameteme svoji cestu, uklidíme v bytě, v sobě, je to třeba v dnešní době!
S rodinou se zasmějeme, člověče si zahrajeme, zeleninu vysadíme, na zahrádce posedíme,
procházky a trocha sportu, kousek domácího dortu, uděláme, co nás těší, vždy jsme, kurňa, přece Češi!
Te je hůř a bude lépe, na dveře nám jaro klepe!
V každé době – v noci, ve dne, chovejme se zodpovědně!
Jitka Malíková

Všem jubilantům, kteří v dubnu oslaví své životní jubileum,
děkujeme za jejich práci pro stranu
a do dalších let přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost
a pohodu v osobním životě.
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Připomínáme
4. 4. 1949 den, kdy bylo založeno NATO. Zatím posledním velkým (a do značné míry také kontroverzním) zásahem NATO byla pomoc povstalcům rebelujícím proti Kaddáfího režimu Lybii.
5. 4. 1912 den, kdy se potopil Titanic. Zajímavost: Titanic byl jednou ze tří obřích lodí,
kterými chtěla společnost White Star Line na začátku 20. století pokořit
konkurenci.
11. 4. 1970 den, kdy začala podivuhodná mise Apolla 13. Vyšetřovací komisi se později
nepodaří naprosto
přesně zjistit, co bylo příčinou výbuchu. S největší pravděpodobností však šlo
o zkrat uvnitř kyslíkové nádrže.
12. 4. 1961 v 9 hodin 7 minut moskevského času odstartoval Jurij Gagarin v kosmické lodi
Vostok 1 z kosmodromu Bajkonur. V době startu mu bylo 27 let.
26. 4. 1986 den, kdy vybuchl Černobyl. Od černobylské tragédie právě dnes uplynulo
čtvrtstoletí. Nebezpečí jaderné energie je ovšem letos mnohem aktuálnější než
v minulých letech kvůli událostem z Japonska. Píše se, že havárie elektrárny Fukušima zamořila
okolí radiací zhruba 9krát nižší než tomu bylo
v Černobylu. Ale u jaderných úniků se účty skládají až v horizontu let, či spíše desetiletí.

Patnáctý březen varující
Dnes je tomu osmdesát jedna let od onoho dne, kdy
nás protiprávně zabrala nacistická vojska za pomoci
páté kolony a fašistické Německo ze zbytku naší země
vytvořilo protektorát. Západní země účinně vystoupily
na naši obranu. Jde o datum významné a hodné zaznamenání do paměti našich dětí, vnuků, nás všech. Tento
vpád se uskutečnil přesto, že se mocnosti jako Anglie
a Francie zavázaly, že budou dbát o naši suverenitu a že
nikdo ji nesmí napříště porušit zbylé území Československa. Itálie a Musolini to bral jako konečnou odplatu
za troufalou pomoc Habeši, kterou v roce 1935 napadl
a naše země, jedna z mála stála aktivně Habešanům proti italské agresi pomáhala.To ovšem bylo podepsáno
v bavorské metropoli pět a půl měsíce před tím. V oné
polovině března došlo však nejen k obsazení českých
zemí, ale souběžně pod patronací Hitlera, slovenským
klerofašismem k vytvoření »samostatného slovenského
štátu«, což vlastně byl poslední hřebík do rakve »Masarykovy«, jak se říkalo, »republiky«. Padla tak poslední
demokratická země ve středu Evropy, i když po Mnichovu byla v ní demokracie silně potlačena.
Co následovalo, víme. Zatýkání, mučení, likvidace nepohodlných a rasově »odlišných«, zrušení všech posledních demokratických svobod, »znásilňování všech a všeho co jen připomínalo národní svébytnost a slovanskou
příslušnost«. Nacismus a s ním spojení zrádci se nebáli
ničeho. Nikdo jim totiž nemohl v ničem bránit, byli protektory v zemi jež z hlediska mezinárodního měla horší
postavení než kolonii či v jakýsi bantustanu »uprostřed
říšského moře«. Když se později sečítaly oběti, vyšlo dokonce číslo tři sta šedesát pět tisíc mrtvých a ubitých
v koncentračních táborech, pro něž vzorem nebyl středověk, ale činnost Britů v tzv. Burské válce proti svobodnému Oranžsku a Transvalu, kde oni poprvé v praxi
před vedli koncentrační tábory v praxi.
Proč to všechno bylo vůbec možné? Protože ti, kteří se
tvářili jako přátelé, se ukázali jako zrádci, kteří, za sliby, jež nikdy neměly být splněny, za údajný mír v Evropě a ve světě, obětovali celý národ, který jim věřil. Poté,
co 15.března nacistická vojska obsadila naši vlast a ná-

sledně Němci vyhlásili protektorát, něco podobného,
co Angličané a Francouzi vyhlašovali v některých koloniálních zemích, v zemích, kde si z místních obyvatel
udělali moderní otroky a jejich nerostné bohatství přesunovali domů. Zradili nás v Mnichově, zradili i svůj závazek nás chránit, když už jsme vzhledem k podepsané
mnichovské dohodě nemohli se již bránit sami.
Po 15.březnu se zmohli jen na protest, aby vzápětí vydali československý státní poklad deponovaný u nich,
do rukou nacistů.
Co vlastně znamenal onen 15.březen pro budoucnost
nejen nás, ale celé Evropy? Bezprostřední předehru začátek války, která za necelých půl roku měla být podpořena zbraněmi. A při tom 15.března bylo ještě možné
nacisty, pokud jde o jejich válečnické cíle, zadržet. Není
tedy pravdou tvrzení o tom, že 2.světová válka vypukla
až 1.září roku 1939. Vypukla vlastně už v březnu a to
u nás ve středu Evropy. Jen si tehdy ještě nikdo neuvědomoval, že tady je začátek nového všesvětového válečného běsnění. Při tom za těch několik měsíců zbývajících do zahájení horké války byly u nás už desítky mrtvých.
15. březen byl, jak jsem napsal, pouze začátek. Ještě
tentýž rok se připravovaly plány nejen na další bojové
akce, ale i na likvidaci českého národa po »vítězné německé válce«. Naštěstí tato válka pro náš národ a pro
celou Evropu a celý svět nebyla pro Němce a jejich spojence vítězná. Spojenými silami odpůrců fašismu se podařilo učinit přítrž rozpínavosti nacistického Německa
a jeho spojenců. Největší zásluhu na tom však měly,
a na to bychom neměli zapomínat, národy Sovětského
svazu a jeho Rudá armáda. Bez jejich vítězství u Moskvy, u Stalingradu, u Kurska, Bělorusku, a v dalších bitvách pokračující války, by nemohlo dojít ani k vylodění
západních Spojenců na Sicílii, v Normandii, ani k jejich
vítězné cestě Německem.
I to vše si musíme připomínat každý 15. březen. A dokonce musíme mít na paměti, že přátelé tvářící se jako
ti největší, nemusí vůbec být přáteli a jsou schopni zradit vždycky, když to bude pro ně jen trochu výhodné.
Stanislav Grospič
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Ženy se dobře bavily a mužům se program líbil
Ve středu 4. března v restauraci „Švejk“ se konala tradiční oslava MDŽ. Po úvodním slově a přivítání všech zúčastněných si každá žena vytáhla lístek do tomboly
a obdržela dárek a přáníčko. K tomu hrála skupina ESO. Po krátké přestávce přišlo
překvapení v podobě kulturního vystoupení o které se postarali přátelé z Prahy, Jiří
a Jan Klapkovi. Zpívali české národní písničky, nejen česky, ale i v japonštině, ruštině atd. K nim se přidal celý sál. Věřím, že všichni odcházeli s dobrou náladou a velkým poděkováním našim přátelům za jejich krásné vystoupení. Poděkování patří také
personálu restaurace „Švejk“ za přípravu a obsluhu slavnostního odpoledne.
Věra Kroftová

Mezinárodní oslava MDŽ
V rámci programu SFEL-R – Stálého fóra evropské levice-regionů byla
připravena společná oslava MDŽ 7. března 2020. Místem oslavy se stalo
školící středisko „Šlovice“ v okrese Rakovník. Přijelo 15 účastníků
z Německa. Společné setkání a program zahájili předseda OV KSČM
Rakovník Ctibor Sáček a koordinátorka SFEL-R.
Přítomni byli i předseda KV KSČM Středočeského kraje Stanislav
Grospič, poslanec PS-ČR, a také Alena Grospičová, předsedkyně LKŽ
Středočeského kraje. Z okresních výborů KSČM Středočeského kraje
se účastnily delegace z Berouna, Benešova, Kladna, Kutné Hory, Příbrami a samozřejmě Rakovníka.
Po připomenutí historie MDŽ a jeho významu do současné doby byla všem ženám předána blahopřání, karafiáty
a drobné dárky. Celý večer byl taneční parket naplněn a všichni přítomní se kolektivně bavili a tancovali při příjemné hudbě. Na nedělní dopoledne byla pro hosty z Německa zajištěna prohlídka a historie Rakovnicka.
Poděkování od účastníků si zaslouží všichni z hostitelského okresu za přípravu a občerstvení pro přítomné. Velký
dík.
Věra Kroftová, předsedkyně OV KSČM Příbram

Zhodnocení parlamentních voleb na Slovensku
Parlamentní volby na Slovensku proběhly v očekávání, jak
voliči rozdají karty a komu dají mandát, aby tyto změny provedl. Protože, po řadě provalených skandálů, spojovaných zejména s vládnutím strany Směr a jeho vedením, ztratila slovenská
veřejnost důvěru a trpělivost, že změny, které jsou potřeba, jim
přinese právě Směr. Vražda novináře J.Kuciaka a jeho snoubenky a následné vyšetřování, odhalilo nebývalou míru korupce,
klientelismu, propojení organizovaného zločinu s nejvyššími
patry justičních a bezpečnostních složek na Slovensku, což zastínilo i některé pozitivní kroky, které vlády Smeru, zejména
v sociální a hospodářské oblasti, realizovali. Rezignace premiéra R. Fica, ministra vnitra R. Kaliňáka, policejního prezidenta
a dalších funkcionářů na tom nic nezměnili. Volby tedy byly
především o těchto věcech, aby byla obnovena důvěra veřejnosti ve stát a jeho instituce.
Není proto divu, že vítězové voleb vzešli právě ze stran, nebo
hnutí, které se vyprofilovali, za vydatného přispění médií,
v době občanských protestů, na těchto tématech. Volební účast,
téměř 66%, potvrdila zájem voličů a důležitost, kterou přikládali volebním urnám. Volby vyhrálo politické hnutí OLANO,
vedené I. Matovičem, které získalo 53 mandátů v 150 členné
Národní radě SR. Směr – SD získalo celkem 38 mandátů,
SME- Rodina B. Kollára 17, LSNS – Kotlebovci 17, Progresivní
Slovensko- Spolu, 0 mandátů, protože jako volební koalice nepřekročili limit 7% potřebný pro splnění volebního kritéria,
SAS – R. Sulíka, 13 mandátů a strana Za lidi, v čele s bývalým
presidentem SR Kiskou 12 mandátů. Ostatní strany, nepřekročili volební limit a do slovenského parlamentu se nedostali.
Jedná se především o tradiční politické strany, jako KDH, SNS,
MKO-MKS a Most-Híd, tradiční slovenské politické strany
teda v těchto volbách neuspěly i když z různých důvodů. SNS
a Most-Híd se svezli jako koaliční partneři Smeru-SD na mediTřešnička č. 4/2020 | 1. 4. 2020
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álním lynči tzv. liberálních médií, zejména jejich lídři Danko
a Bugár. Poprvé v novodobé historii Slovenska nejsou v parlamentu zastoupené strany reprezentující ma arskou menšinu.
Neúspěch strany PS-Spolu je prohrou tzv. třetího sektoru, když
předtím vyhráli volby do EP a z jejich středu vzešla i prezidentka Čaputová. Komunistická strana Slovenska se voleb nezúčastnila, protože nesložila volební kauci, která byla pro účast
ve volbách stanovena na 17 tisíc EUR, vratná v případě, že
strana ve volbách překoná hranici 2%.
Mezitím, byla dosažena koaliční dohoda čtyř politických
stran, OLANO, Sme-Rodina, SAS a Za lidi, která má v parlamentu ústavní většinu, 95 mandátů, což ji umožní měnit
ústavní zákony a provést hluboké reformy v justici, bezpečnostních složkách a státní službě. I. Matovič, nový premiér Slovenska to označil za základní předpoklad toho, aby nová vláda
mohla splnit sliby, které dala voličům. Novou vládu SR jmenovala prezidentka Čaputová již tři neděle od voleb, což je také
důsledek krizové situace na Slovensku, v důsledku epidemie
koronaviru a potřeby přijímat mimořádná bezpečnostní a ekonomická opatření. Jaká bude politika slovenské vlády v nejbližších týdnech a měsících je velký otazník, protože většina členů
nové vlády jsou nepopsaným listem, bez předchozích zkušeností z vládních funkcí, což se zejména v případě krizového manažmentu, který si současná situace vyžaduje, může ukázat
jako velký hendikep. S tím spojená nesourodost vládní koalice,
bez pevného ideového zakotvení, od liberálů, konzervativců,
zelených, ale i části voličů Smeru, kteří ve volbách změnili své
preference, to nové vládě neulehčí.
Nejbližší týdny a měsíce tedy ukážou, jakou cestou se Slovensko vydá.
Jaroslav Roman, vedoucí oddělení
zahraniční a bezpečnostní politiky ÚV KSČM
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