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Na tomto místě může
stát Váš inzerát
Zavolejte nám
Poradíme Vám!

tel: 576 202 311, fax: 576 202 666

Proti komunistům je
třeba se bránit neustále
Protestuji proti vládě komunistů
nejen ve Zlínském kraji. Kdo si
myslí, že komunistická ideologie
je přežitek, tak je naivní. Rovnos-
tářská společnost, kde se „boha-
tým bere a chudým dává“, je stále
atraktivní pro mnoho lidí, zvláště
v naší zemi, kde se úspěch neod-
pouští. Mí rodiče to zažili. Brali ti,
co – jak vzpomínal můj děda – pro-
jedli a propili vše v hospodě a po-
tom šli znárodňovat. Moji prarodi-
če byli nejchudší z chudých, ne-
manželský syn a babička dcera
ševce z dvanácti dětí. Dřeli do
úmoru, aby postavili dům a vybu-
dovali malé hospodářství. Potom
přišli komunisté, mimochodem
demokraticky zvolení. Zrůdná ide-
ologie a stále živá. Je třeba se brá-
nit v zárodku!
Karla Vaculínová

Organizátoři protestu
zaspali dobu
Pan Hegmon zaspal dobu a plete
si demokracii s anarchismem. Voli-
či dali ve volbách jasnou podporu
levici a vítězná ČSSD jen postupu-
je dle výsledků voleb. Je pravdou,
že podle získaných hlasů byla na
druhémmístě KDU-ČSL, ale plně
chápu, že si vítězná strana přizva-
la do koalice tu stranu, která je jí
programově bližší. Nikdo taky ne-
protestuje v Jihomoravském kraji,

kde je tento poměr přesně opač-
ný, ve prospěch KDU-ČSL. Účast
pana Čunka je zcela pochopitel-
ná. Potom, co neuspěl v kraji ani
v nominaci na místopředsedu Se-
nátu, má dostatek času se zviditel-
ňovat na takovýchto akcích. Za vý-
sledek voleb mohou hlavně ti příz-
nivci pravice, pro které byla účast
ve volbách ztrátou času, a taky po-
litika pravice na úrovni vlády. Po-
kud někdo kritizuje práci komunis-
tických zastupitelů a radních
a současně přiznává, že jejich prá-
ci nesleduje, vypadá dost směšně.
Pavel Drlík

Většina lidí má
komunistů plné zuby

Gratulace do Zlína. Je dobře, že se
zase začínají ozývat hlasy proti ko-
munistům. Už jsem si dělal staros-
ti, že většina národa zblbla. Demo-
kraticky smýšlející lidi poslední
roky nebylo vidět a člověk začínal
mít pocit, že komunisti jsou všu-
de. Jen ať pocítí, že většina společ-
nosti jich má plné zuby!
Miroslav Patočka

Je to taškařice, země má
jiné problémy
Komunisté nemají takovou sílu
a hlavně podporu velmoci, aby
byl důvod provádět takové taškaři-
ce. Boj proti „komunismu“ odvádí
pozornost od nesrovnatelně vět-
ších průšvihů, které obyčejné ob-
čany téhle republiky dusí. Proti ko-
munismu mělo smysl bojovat
před 30 lety, dnes už je to stejné
jako koncem 30. let 20. století za
první republiky bojovat proti habs-
burské monarchii.
Petr Vlček

Veřejný projev názoru
patří k demokracii
Přestože krajská vláda vládne na
základě mandátu z demokratic-
kých voleb, tak by to ještě nemělo
znamenat, že se proti ní nemá de-
monstrovat. Veřejné projevení po-
litického názoru patří k demokra-
cii a nemá s mandátem z voleb nic
společného.
Robert Horáček

Vánoční jarmark Na náměstí
v Uherském Brodě byl ve středu
slavnostně zahájen 1. vánoční
jarmark, který se bude konat
do 22. prosince. Ochutntat tady
můžete zabijačku, svařák, punč
a další dobroty.

Jindra Votrubová ze Štípy, Martin Lu-
tonský z Lutoniny, Martina Kročová
z Uherského Hradiště, Zdeněk Pospí-
chal ze Zlína, Jarmila Hamanová ze
Zlína a Stanislav Jurák z Újezdce u Lu-
hačovic uspěli v soutěži o lístky na
koncert MozART Group, který se usku-
teční v neděli 16. prosince v 19 hodin
v Kongresovém centru ve Zlíně.
Správná odpověď: Autorem slavného
hitu Don’t Worry, Be Happy je Bobby
McFerrin. Každý ze šesti výherců získá
po jedné vstupence, vyzvedne si je
u vstupu na koncert po předložení ob-
čanslého průkazu.
Výhercům gratulujeme

» Fórum čtenářů Sdružení Repelent 21 uspořádalo další demonstraci proti účasti
KSČM ve vedení kraje. Téma vyvolává diskusi i mezi čtenáři MF DNES a iDNES.cz.

Hudba na náměstí Zahrají tady kapely Fleret, Premier, Reflexy, Holki,
Svatý pluk nebo AG Flek. 4x foto: František Blaha (rockab.rajce.net)

Soutěž

MozART Group

VSETÍN (vm) Zítra začíná výstava
fotografií z celého světa, zaslaných
domezinárodního soutěžního bie-
nále FIAP salonu Interfotoklub Vse-
tín 2012. Slavnostní vernisáž se
uskuteční od 15 hodin vmramoro-
vém sále vsetínského zámku.
„Prestižního fotosalonu se letos

zúčastnilo cca 1 100 snímků od au-
torů z celého světa. Největší za-
stoupení měla Čína, Indie, Česká
republika, Německo a Slovensko.
Do soutěže doputovaly také foto-
grafie z Argentiny, Izraele, Anglie,
Moldávie čiMacau,“ uvedla tajem-
nice výstavy Eva Liďáková.
Soutěž je vyhlašována ve dvou

kategoriích: fotokluby a individuál-
ní; tematicky není omezená. Rad-
nice uděluje na doporučení mezi-
národní odborné poroty hlavní
cenu Grand Prix města Vsetín nej-
lepší kolekci fotografií v kategorii
fotoklubů.
Výstava bude umístěna v Galerii

Stará radnice a prostorách Muzea
regionu Valašsko do 10. února.

Vyhrajte vstupenky na koncert
skupiny MozART Group

Protesty proti rudé
vládě budí emoce.
Jaký je váš názor?

Ve Vsetíně ukážou
umělecké fotky

Vaším objektivem Fotografie čtenářů ze serveru Rajče.net

Vyjádřete se
Souhlasíte
s protesty proti
účasti komunistů
ve vedení Zlínského
kraje? Jsou podle
vás oprávněné,
nebo ne?
Svoje názory posílejte na e-mail
redzl@mfdnes.cz. Otiskneme je
ve zlínském vydání MF DNES.


