
Setkání 3 krajských rad Klubu českého pohraničí v Kroměříži a pietní akt delegací KČP u 
hrobky prezidenta ČSSR armádního generála Ludvíka Svobody. 

    Jako by počasí a další okolnosti nám chtěly zabránit uskutečnit tyto akce, vyrazili jsme 
z Bruntálu a Krnova 2 auty směr Olomouc, Přerov a Kroměříž. Nízké mraky, déšť až liják, mlha, 
špatná viditelnost celý den, až třičtvrtěhodinové objížďky(Valšov-Břidličná, Vajglov, Dětřichov) a 
dále Olomouc, Přerov(Prosenice, Lužní lesy, Přerov) nám ztrpčovaly cestu tam i zpět. Tak tak 
jsme stihli začátek „Setkání“ v restauraci a kuželně „U Nedopilů“ v Dolních zahradách 
starobylého města Kroměříž. Za KČP KR Zlín nás uvítal předseda Miroslav Kovář; KČP KR 
Olomouc vedla př.Adéla Valentová(autorka mnoha ročníkůkrásných kalendářů KČP a Moravsko-
slezskou KR vedl př.F. Studený. Za MěR Bruntál a Krnov nás bylo 5+2. Zasedání proběhlo 
v přátelském a tvořivém duchu, četné dotazy a připomínky řešili přátelé z Národní rady KČP 
Praha, ÚV KSČM Praha a vzájemná diskuze. Jasně nesouhlasíme s útoky na sochu maršála 
I.S.Koněva v Praze VI; přepisovači dějin, kolaboranti a zrádci republiky nesmí vytvářet tlak na 
veřejnost, školní mládež, soudy, historiky. Historická pravda je jedna! Navrácení majetků, zámků, 
lesů a polností šlechtickým rodům, kolaborantům a zrádcům ČSR, kteří byli jasně takto označení 
po osvobození RA v roce 1945, prolamování „Dekretů prezidenta republiky“ je trestuhodné, a 
zvrácené. Zbavování titulů „Čestny občan města“ a nehorázné návrhy režimních současných 
poskoků na tato odejmutí, odstraňování památníků a symbolů osvoboditelů( mnoho T-34, 
sovětských a rumunských děl, pamětních desek atd.) a na druhé straně se staví již 30 let 
monstrózní hřbitovy Wermachtu(Brno, Mariánské Lázně, Cheb a dalších asi 8 míst ČSR) v Liberci 
se odmítají zbavit zápisu v Pamětní knize města „Čestný občan Reichenburgu Konrád Henlein! 
Tak vypadá současná demokracie v EU. 

    Za prudkého deště jsme se na kroměřížském hřbitově poklonili památce velitele 1.čsl. 
srmádního sboru v SSSR armádního generála Ludvíka Svobody a jeho rodiny, kteří zahynuli 
včetně syna Mirka v nacistických mučírnách, či na frontě II.sv.války, pozdějšího poválečného 
ministra obrany a v letech 1968-1975 prezidenta ČSSR. Rovněž jsme navštívili památník 
umučených židovských občanů Kroměřížska 1938-1945; padlých vojáků čsl.armády 1938 a 1945, 
rumunské armády a dalších čestných občanů města Kroměříž(prof. Axmana, prof. Páleníčka, 
prof.Spáčila, prof. Vrobela a 1.českého učitele v národním obrození. 

    Čest jejich památce. 

    Odjížděli jsme plni vzájemné soudržnosti a porozumění, s vírou v lepší příští počasí; lepší stav 
věcí budoucích v tomto státě a národě. 

            Za KČP MěR Bruntál emeritní předseda Josef Halabala 


