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BYTOVÁ POLITIKA MĚSTA BRNA –
– KDE JSOU HRANICE ROZHODOVÁNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY?
V roce 2017 červnové zasedání zastupitelstva města Brna
schválilo nová Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku
statutárního města Brna1), která přináší několik novinek:
m Zůstává pravomoc Rady města Brna schvalovat „pronájem
bytů v celoměstském zájmu“, kde „celoměstský zájem“ nejenže
není definován, ale ztratil i příkladový výčet. Zastupitelstvo tímto způsobem umožňuje Radě plnou libovůli v poskytování bytů,
pokud toto poskytnutí samo označí za celoměstský zájem! Dokonce aniž by musela celoměstský zájem v konkrétním případě
pojmenovat. Půlroční cyklus podávání informací nezakládá
možnost účinné korekce a prostor pro manipulaci je na světě.
m Zavedený pojem sdílené bydlení nic neříká o podmínkách
jeho poskytování. Stávající praxe je navíc problematická. Byty
určené ke sdílenému bydlení jsou pronajímány právnickým osobám – což je naprosto chybný princip pro pronajímání bytů. Sdílené bydlení je třeba postavit právně najisto (v zákoně tomu
tak není).
m Žadatel je sice definován jako osoba zletilá, splňující řadu
dalších podmínek, ale již podle dosavadní praxe jsou obecní
byty pronajímány právnickým subjektům (cizí subjekt - nemocnice nebo příspěvková organizace zřízená městem), které s nimi
mohou nakládat ve vztahu podnájemním, což významně zhoršuje právní postavení uživatele takového bytu. Podnájmem jsou
rovněž poskytovány byty např. ve školských objektech (organizací zřizovanou městem). Výhodou pro město je, že prostřednic-

tvím příslušného subjektu získá nájemné bez ohledu na to, zda
a jak je byt užíván. Případná příspěvková organizace města tak
náklady se správou spojené řeší (netransparentně) z příspěvku.
m Jediným vítaným krokem je přiznání města k odpovědnosti
za stav poskytovaného bytu zavedením podmínky (vyplývající ze
zákona), že předmětem bytu může být pouze byt způsobilý užívání. Tímto způsobem si dosud některé městské části řešily své
náklady, ale současně to zhoršovalo postavení sociálně slabších
žadatelů, kteří se o takový byt nemohli vůbec ucházet, přestože
k tomu splňovali ostatní předpoklady (včetně data podání žádosti). Stále však jsou obecní byty pronajímány s podmínkou úhrady dluhu na něm váznoucím, a to včetně příslušenství.
m Uplatňována je praxe uzavírání nájemních smluv na dobu
určitou, někdy i na dobu pouze jednoho roku (Statut sociálního
bytu), což samo o sobě neharmonizuje s požadavkem na změnu
trvalého bydliště. V případě právní opatrnosti uzavíráním nájemních smluv na dobu určitou je nutné nastavit podmínky,
jejichž splnění nájemníkovi prodloužení smlouvy zaručuje.
Takovou záruku nutno zakotvit do nájemní smlouvy i pravidel,
nikoliv však způsobem, že „nájemní smlouvu lze opakovaně
prodlužovat“. Nájemník je tak odkázán na libovůli pronajímatele, který může, ale nemusí dodržování podmínek smlouvy brát
v úvahu ve prospěch pokračování nájemního vztahu.
m Problematické jsou sankce spojené s požadavkem na změnu
trvalého bydliště do obecního bytu, vlastně pronajatého např.
na dobu jednoho roku a bez garance prodloužení. Město sice má přímé výhody z trvalého bydliště na svém území, ale je nehorázné spojovat
takový požadavek se „sankcí“ hrazení dvojnásobku nájemného!
m Z procesu posouzení a vydávání souhlasu
s postoupením nájemní smlouvy (směny bytů)
jsou přímo pravidly vyloučeni nájemci či uživatelé bytů jiných, než obecních. Nelze přece držet
nájemníka ve smluvním vztahu, když má důvody
a podmínky to změnit. A není namístě zhoršovat
jeho postavení nájemníka. Lze však požadovat
na osobě vstupující do nájemního vztahu s městem či městskou částí, aby se registroval a splňoval podmínky žadatele s přihlédnutím k uvolnění bytu pro stávajícího nájemníka v bytě
obecním.
Již v roce 2016 přijalo město Postup při prodeji bytového fondu2) a současně usnesením deklaruje vůli prodávat pouze obecní byty či obecní bytové domy, jejichž zanedbanost (nároky na
(Dokončení na straně 2)
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opravy a rekonstrukce) přesahuje částku odpovídající nájemnému za 15 let! Samotný postup je nastaven tak, že nájemníka
okamžikem schválení záměru prodeje uvádí do nejistoty a vytváří u něho obavu o jeho další bydlení:
• Pokud projeví o prodej zájem alespoň 70% nájemců v domě,
je prodáván bez ohledu na to, zda se může či nemůže prodeje
zúčastnit.
• Naopak v případě nižšího zájmu (než 70%) si město vyhrazuje
rozhodnout jakkoliv od ponechání si v majetku, přes prodej
vymezených jednotek, až po vyklizení domu.
Za těchto podmínek hrozí zájmová manipulace s celkovým
objemem zanedbanosti a se splněním podmínky k nájemnému.
Navíc nejsem přesvědčen o tom, že znalecky stanovená cena obvyklá nemovitosti následně plně tuto zanedbanost reflektuje.
Velmi stresující je samotná procedura získávání nájemníků
k souhlasu s odkoupením, včetně manipulace s takovými údaji
(lze doložit).

K LETOŠNÍMU
DNI TISKU
I letos pořádá KSČM Den tisku na
podkladě deníku Haló novin. Jeho
počátky jsou v minulém století, kdy
1, srpna 1937 přišlo do Krčského lesa
u Prahy přes dvacet tisíc lidí podpořit
vydávání tehdejšího tiskového orgánu KSČ Rudého práva.
Toto setkání přívrženců KSČ a Rudého práva založilo tradici
poválečných Slavností Rudého práva.
200 tisíc lidí přišlo 18. srpna 1948 do pražské Stromovky ocenit úsilí redakce Rudého práva vydávat dobrý a událostem pohotový deník s příslušnými hodnoceními a úvahami. Klement Gottwald seznámil tuto velkou účast přítomných se stanoviskem KSČ
k aktuálním problémům doby. Se Slavnostmi Rudého práva souvisely i významné sportovní události, např. pozdější Závody míru
Praha-Berlín-Varšava a Běhy Rudého práva.
21. září 1920 vyšlo 1. číslo Rudého práva a 18. května 1921
se stalo tiskovým orgánem KSČ. Ale to vše je již jen vzpomínka.
Rudé právo je dnes už jen PRÁVO. To slovo RUDÉ vyvolává
u těch "pravých demokratů" vyšší krevní tlak, použití různých nespisovných výrazů a nadávek na komunisty. Ale v minulosti dělnické hnutí kladlo vždy na první místo snah a úsilí starost a péči
založení a existenci tiskového orgánu. Brněnská Rovnost s počátky v roce 1885 přispěla ke sjednocení tehdy roztříštěného
hnutí. A V. I. Lenin stanovil precizně úkol stranického tisku: Být
opravdovým kolektivním organizátorem, propagandistou
a agitátorem, nejlepší zbraní a pomocníkem strany. Tyto požadavky nijak nezastaraly. Zvláště vezmeme-li v úvahu velkou
pozornost, kterou po listopadu "mocní" všech možných a i nemožných politických seskupení věnují pozornost sdělovacím
prostředkům v písemné i slovy vyjádřené podobě. Projevuje se
to v jejich hodnocení minulosti i současnosti. Různí pisálkové
i řečníci na shromážděních k různým výročím, se vyjadřují
k době temna a po hodnocení minulosti po Únoru 1948 zacházejí div ne až k příchodu praotce Čecha. Od rána do večera a od
večera do rána probíhá politické školení občanů a občanek, vyučovací dny na téma "Hodnotíme a předkládáme návody, jak posuzovat minulost i dnešek z hlediska jedině správných stanovisek. Běda každému, kdo myslí jinak a dokonce o tom píše.
Dny tisku pořádané Haló novinami poskytují příležitost promluvit s redaktory deníku, s přítomnými poslanci, zastupiteli,
k setkání s příteli a se známými. Bude tak i letos.
Karel Janiš
ECHO str. 2

Pokud to vše má být základní součástí Koncepce bydlení
města Brna, pak se zřetelně opírá o zkušenosti úředníků města a městských částí, kteří se touto cestou zbavují části své
stávající práce. Pojetí právních kroků města je autoritářské,
občan není rovným partnerem „ve společenství občanů“ a je
s ním nakládáno a jednáno, jako s podvodníkem. Mnozí soukromí majitelé bytových domů už jednají s větším pochopením ke svým nájemníkům.
Slyšeli jsme argumentace proti EET jako opatření státu proti
živnostníkovi, jako subjektu a priori podvádějícímu. (Ne)jistoty,
kterým jsou vystavení žadatelé o obecní byt a dokonce i jeho nájemníci, mi připadají ještě více ponižující. Žadatel i nájemník je
pravidly i smluvně v postavení, kdy nemůže předvídat jednání města či městské části, přestože své povinnosti a závazky
řádně plní. Veřejná správa může absorbovat prvky podnikání, aby byla efektivní, ale pořád je to služba, ve které šikana
nemá místo.
Nabízí se otázka,
zda právní prostředí v našem státě skutečně legitimizuje
výše popsané parametry jednání veřejné správy vůči
občanovi.
Ing. Pavel BŘEZA,
člen Komise bydlení RMB
Odkazy:
www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-skolstvi-a-prorodinne-politiky/bytovy-odbor;
1)
Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna;
2)
Postup města při prodeji bytového fondu.

DVA LETNÍ TÝDNY S HRDINNÝMI GALY
Letní dětské stanování na téma Asterix na táboře pořádala organizace Pionýr –
– oddíl Tuhas Brno na tradiční táborové základně Zouvalka pod hradem Veveří na
Brněnské přehradě. Pětačtyřicet dětí tam prožilo dva letní týdny s hrdinnými Galy.
Na podrobnosti jsme se zeptali táborové zdravotnice MUDr. Jitky Suské:
r Jaký výsledek má dvoutýdenní hra
k tomu, že jediný zdroj elektřiny na tábodětí na život s Galy?
ře byl v kuchyni, nebylo možné, aby z něj
Letos jsme zvolili jako téma celotábodobíjelo své mobilní aparáty 45 dětí a 10
rové hry dobrodružství známé komiksové
vedoucích. Dítě, kterému se mobil vybil,
postavičky Asterixe a Obelixe. Kluci i děvzůstalo bez užití této moderní techniky.
čata je velmi dobře znají jako hrdinné boZa dobu trvání tábora nevím o problému
jovníky, kterým by se rádi podobali. A to
ve kterém by děti potřebovaly zprovoznit
ve spoustě her, které jsme připravili k vyvybitý mobil, aby mohly hrát hry nebo zaužití dětí na táboře. Desetičlenný tým vevolat rodičům. Ti byli předem poučeni, že
doucích poutal mladé k životu galských
mají dětem raději psát na tábor prostředhrdinů při hrách na základně Zouvalka
nictvím České pošty. Kontakt s domovem
i na několika výletech. Putovali přitom
měly proto pravidelně písemný. Většina
např. Moravským krasem nebo navštívili
dětí si během dvou táborových týdnů na
blízký hrad Veveří. V závěrečné celotábomobil ani nevzpomněla.
r Co se vám na táboře povedlo a proč,
rové hře zúročili členové družin vše, co se
na táboře z galské tématiky naučili.
co se naopak nepodařilo?
r Jaké stopy může zanechat táborová
Největší problém bylo to, že ačkoliv
galská tématika na dětech v dalším žijsme byli na břehu Brněnské přehrady,
votě?
v jejích vodách se nedalo kvůli hojnému
Snažili jsme se dětem vysvětlit pro ně
výskytu zdraví škodlivých sinic koupat.
přijatelnou formou vymyšlené komiksové
Z našeho pohledu zvláště ne malé děti.
téma Asterixe a Obelixe, ale i skutečný žiProto jsme zakoupili do tábořiště jeden
vot galského lidu v období Římské říše.
větší gumový bazén a druhý bazén nám
Konkrétně prostřednictvím krátkých filpůjčili rodiče. Vedle toho nás velmi mrzel
mů připravených tak, aby děti tuto histozákaz rozdělávání ohňů v přírodě, letos
rickou tématiku pochopily a porozuměly
extrémně vyschlé. Kvůli tomu jsme nemějí v dalším vzdělávacím procesu.
li jediný táborák. Sedali jsme sice okolo
r A co si osvojili táborníci z našich čespomyslného ohýnku a zpívali písně. Sekých reálií?
stavili jsme si vlastní zpěvník k táboráku,
V Moravském krasu se děti seznámily
avšak letos byl jsme se žel museli obejít
s tajemstvím pozemí jeskyně Balcarka. Na
bez večerní romantiky praskajících polen
dně Macochy s krásami této nádherné
v objetí plamenů, jisker a dýmu.
r Jaká byla táborová účast dětí ze socipropasti, která je fascinovala. Seznámily
se i s interiérem hradu Veveří. Letitá opraálně slabých rodin? Jak funguje dotační
va hradu postoupila už hodně daleko
dorovnávání poplatku 3500 Kč za nea jeho vybavení je už také bohaté. Průvodmajetné rodiče, jejichž ratolest byla přikyně přiblížila dějiny hradu a panství mlajata na tábor?
dým srozumitelně, přijatelným způsoDěti jsme měli i z málo movitých rodin.
bem. Výlet měl tedy u nich velký úspěch.
V dětské organizaci Pionýr je aktivita s nár Co dětem přinesl pobyt v přírodě bez
zvem Půjdeme spolu. Přitahuje handicajejich časté životní závislosti na počítapované děti do činnosti většinové skupiči či mobilu?
ny mladých. Na táboře bylo hodně dětí se
Elektronika byla na táboře přístupna
specifickými poruchami učení, s projevy
vedoucím. Jsme už trochu líní psát ručně,
hyperaktivity a jinými výchovnými nedoproto jsme měli na táboře počítač s tiskárstatky, na které jsme byli připraveni. Cena
nou. Vedoucí používali na táboře mobil.
našeho tábora nebyla, oproti jiným, vysoDěti též, avšak jejich rodiče dostali překá. Přesto jseme vyšli rodičům vstříc tím,
dem doporučení, aby jejich ratolesti neže kdo na to neměl naráz, částku bude Pichaly své mobily raději doma. Vzhledem
onýrskému oddílu Tuhas splácet. Na pro-

Půl kilometru od pionýrského tábora se tyčí nad
Brněnskou přehradou státní hrad Veveří.

Tradiční táborová základna Zouvalka.

Zdravotnice tábora MUDr. Jitka Suská při
úpravě nástěnky.

voz tábora jsme dostali dotaci Městského
výboru KSČM v Brně, sponzorské dary
přišly také od členů KSČM, od jejich příznivců a přispěli i táboroví vedoucí. Tábor
sponzorovali také rodiče tím, že přivezli
dětem na Zouvalku spoustu ovoce, zeleniny atd. Ušetřili jsme tím na výdajích za
jídlo. Městský výbor KSČM nám taky půjčil skákací hrad a jiné vybavení.
r Jaké plyne z letoška poučení k pořádání stanového tábora v příštím roce?
Z mého pohledu se tábor vydařil. Pro
příští rok bychom chtěli najít pro jeho konání jiné místo. Uplynulé dva roky jsem
jej provozovali na naší táborové základně
Zouvalka. Nadcházející rok ho zamýšlíme
umístit do jiného krásného koutu naší
země. Třeba na tábořiště v Harasově na
Kokořínsku, kde jsme byli naposled před
sedmi roky.
r Byla v činnosti letošního tábora nějaká zajímavost, co byste k ní řekla?
Nejmladší účastník našeho tábora byla
po dobu jedenácti dnů třináctiměsíční
Anička. Jsem ráda, že táborníci měli
k malé holčičce velmi pěkný vztah. Další
zajímavost byly čtyři sibiřské kočky, které
děti s oblibou hojně česaly, hrály si s nimi
a vůbec je měly jako léčebnou felinoterapii. Kočky pro ně představovaly též kousek přírody i domova.
Také pět malých dětí se zapojovalo bez
problémů do všech her pro dospěláky.
Rodičům z tábora přivezly nádherně batikovaná trička a vlastnoručně umělecky
zhotovené sovy, vypálené v keramické dílně. Paní keramička jim je jen naglazovala,
aby se maminkám a tatínkům libily. Pro
všechny to bude vzpomínka na letošní tábor. Jeho účastníkům moc děkuji!
Václav ŽALUD (foto autor)

Malí táborníci zhotovili v keramické peci
jako dárek pro rodiče dekorativní sovy.
ECHO str. 3

UDÁLOSTI SE ŘÍTILY JEDNA ZA DRUHOU
Nestačili jsme se divit, co všechno je možné.
26. května 2018 byla v divadle Husa na provázku při inscenaci
znásilněna muslimka Ježíšem a jedna z hereček z vnitřností vytahuje státní vlajku. Na jeviště vtrhli členové hnutí Slušní lidé,
aby zabránili dalšímu dění. Tolik komentářů k jedné události již
dlouho nebylo – hlasy pro a proti. Nelze prý ohrožovat tvůrčí svobodu. Podle prezidenta republiky v jednom díle urážení občanů
a věřících najednou a zeptal se, zda perverze je hodna veřejné
ochrany. Počátkem července 2018 podal kardinál Dominik Duka
žalobu na centrum experimentálního divadla v Brně za uvedení
kontroverzní inscenace Prokletí a Naše násilí. Ředitel Národního divadla v Brně Martin Glaser žalobu kardinála Duky uvítal,
protože předpokládá, že soud potvrdí, že mohou zobrazovat, co
chceme. Pokud by řekl soud, že ne, museli bychom si prý rozmyslet, jestli v takové zemi chceme žít, anebo napnout další úsilí, abychom změnili zákony (tak se Martin Glaser vyjádřil v rozhovoru v Lidových novinách 13. července 2018 – je si příliš jistý
svým postojem a obhajobou umělecké svobody – vše je na jevišti
dovoleno a politici a kněží do toho nemají co povídat).
29. května 2018 ministr školství odvolal ředitele Cermanu
Jiřího Ziku pro chyby v textech pro maturanty. Dlouhodobě
sledující situaci ve školství Radka Kvačková v Lidových novinách
výstižně napsala, že Zika má štěstí, že byl odvolán a nebyl ukamenován. Když má někdo moc nad tím, jestli vaše dítě odmaturuje nebo se dostane na žádané gymnázium, nemůže skončit
dobře – počítá se každá chybička. Ale již 1. června byla jmenována ředitelka Cermatu, takže každoroční martyrium maturujících
bude pokračovat. Několik komentářů vyznělo v tom smyslu – vrátit maturity i přijímací zkoušky do rukou vyučujících včetně posouzení písemných prací (kdo nahradí statisíce vynaložené již na
testy všeho druhu i s chybami a s požadovanými odpověďmi, s nimiž si někdy neví rady i odborníci?).
Schůzce Trumpa s Kim Čong-unem 13. června 2018 předcházelo setkání Kima s jihokorejským prezidentem. V prohlášení se USA a KLDR zavázaly k navázání nových vztahů a ke spojení
svého úsilí k vybudování trvalého a stabilního mírového režimu
na Korejském poloostrově. KLDR se zavázala k úsilí v zájmu úplného jaderného odzbrojení Korejského poloostrova a obě země
vyhledají a identifikují ostatky zajatých a pohřešovaných vojáků.
Obě země se zavázaly k navazujícím jednáním v nejbližším termínu mezi ministrem zahraničí USA a vysoce postaveným úředníkem KLDR. Trump se o Kimovi vyjadřoval velmi dobře a založili si přímou linku. Přestaly společné manévry vojsk Jižní Koreje
a USA. Naši vševědoucí stratégové uvedli, že Jižní Korea už je bez
A zbraní, ostatky vojáků už si vyměňují. Kdy se Kim atomově odzbrojí? Trumpovi vyčítají, že se s Kimem nebavil o lidských právech porušovaných v KLDR. A ředitel Občanského institutu
Roman Joch 13. června 2018 v Lidových novinách vyslovil obavy,
že pokud Trump odvolá z Jižní Koreje americké vojáky, bylo by
to geopolitické vítězství Číny. Pokud chce Trump uzavřít s diktátorem špatnou dohodu, není mu pomoci. Bylo tomu tak při dohodě Roosevelta se Stalinem na Jaltě (Joch nepochopil, že tehdy
šlo o vstup SSSR do války s Japonskem).
V projevu na Velehradě 5. 7. 2018 se arcibiskup Graubner
vyslovil k současné politické situaci. Roste politický vliv potomků diktátorů, což je důsledek slepoty a neschopnosti vidět vývoj
v souvislostech, ptát se po příčinách a důsledcích. Lidé hltají
informace v ohromném množství, chybí jim ale skutečná moudrost. Proto neumíme odhalit novou tvář ideologie marxismu, který přesedlal z ekonomiky do oblasti kultury. Stále bere svobodu,
rozvrací řád a budí nenávist. Novodobí marxisté nejsou ochránci
dělnické třídy, ale obhájci práv menšin zejména sexuálních (asi
arcibiskup žije někde jinde). Po biskupské konferenci se kardinál Dominik Duka ostře vyjádřil k požadavku zdanit církevní restituce. Co můžeme od komunistů očekávat. Církev se obrátí na
náš Ústavní nebo Mezinárodní soud.
ECHO str. 4
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Jiří Hanák si v Lidových novinách 7. července 2018 položil
otázku, co vlastně 5. července slavíme? A odpověděl, že zchytralost katolické církve. Nejprve soluňské bratry utrápila, jejich
žáky vyhnala, dala na ně zapomenout, aby si je později přivlastnila a nechala slavně slavit (velmi výstižné objasnění problému.
V komentáři během přenosu z Velehradu bylo uvedeno, že právě
zde jsou základy naší státnosti. Totéž asi uslyšíme při přenosu ze
Staré Boleslavi na podzim).
11. července 2018 jednání představitelů NATO oznámilo, že
NATO je jednotnější a silnější než kdykoli dříve a je připraveno
ke všem krokům potřebným pro kolektivní obranu. NATO je jednotné tváří v tvář výzvám, jaké představuje agresivní postup Ruska i nestabilita v Africe a na Blízkém východě, krize v Sýrii, dezinformační kampaně a škodlivé kybernetické aktivity. Závěrečné
prohlášení Trump odsouhlasil na rozdíl od jednání skupiny G7,
kdy jsou svůj souhlas odvolal. Ale dal ultimátum, aby od ledna
2019 zvedla Evropa zbrojní výdaje na 2 %. Přítomní se ještě nevzpamatovali z tohoto požadavku, který zatím plní Řecko, Velká
Británie a Estonsko, USA na 3,57 %, když řekl, že výdaje by měly
činit 4 %. Ovšem pokud 4 nejsilnější ekonomiky západní Evropy
nezvednou výdaje na 2 %, půjdou Spojené státy svou vlastní cestou. Generální tajemník NATO Trumpovu výzvu k navýšení
výdajů pokud možno ihned označil za krok, který NATO posílí.
Michal Mocek v Právu 13. července 2018 uvedl, že pokud ultimáta NATO posilují, Pán Bůh s ním! A dodal, že Trump zkoušel, co
si vůči svým partnerům může dovolit. Přes prsty by dostal, kdyby
si Evropa uvědomila, že jednou se bude muset hájit sama.
Z jednání NATO Trump odjel na setkání a Mayovou a s britskou královnou a do Helsink, kde se 16. -17. července 2018 setkal s Putinem. Shodli se, že došlo ke konstruktivnímu jednání,
že místo ke konfliktům je třeba přejít k diplomacii a že se otevřela cesta k dalším jednáním i na nižší úrovni. Jestli na tiskové konferenci řekl, že nevidí důvod zasahování Ruska do voleb v USA,
po kritice novinářů a kongresmanů řekl, že se přeřekl a za vše
může Putin jako prezident. Bylo již uvedeno, že za všechny nezdary v USA může Trump, i za nefungující WC v Texasu? Ve speciálu veřejnoprávní TV samá kritika Trumpa a bývalý diplomat
Petr Kolář dokonce řekl, že Trump nejednal za Západ (k němuž
patříme pole tzv. demokratů z Bloku), ale pouze za USA. A ti malí
podle výsledků voleb též Trumpovi nemohli přijít na příjmení
a jméno a ten malinkatý Gazdík nerad viděl, že Trump plácal diktátora Putina po zádech (podle představ našich „Demokratů“ by
každý jednající s ruským nebo čínským prezidentem měl mít s sebou granát nebo nůž a Deklaraci lidských práv).
Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker na setkání
s Trumpem jednal o celní válce mezi USA a Evropou. USA od 1. 7.
2018 uvalily cla na import oceli a hliníku a Evropa zdražila dovoz
whisky, džínsů, motocyklů. Juncker se snažil odvrátit vyhlášení
cel USA na dovoz evropských aut a jejich dílů. Trump se měl vyjádřit, že dojde k dohodě s EU. Ale na sítích si stěžoval, že ti druzí
tyjí z prostředků USA (nikoliv zásady volného obchodu služeb,
osob, ale zájmy USA jsou na prvním místě, kongresmani tlačí USA
Trumpa, dokonce by měla vypovídat ta, která překládala při rozhovoru Trumpa s Putinem, zda Trump neohrozil zájmy USA).

Komise ideověvýchovné práce MěV KSČM v Brně
zve na

DISKUSNÍ ČTVRTEK S KANDIDÁTY
DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA,
který se uskuteční 20. září 2018 od 16 hodin
na MěV KSČM v Brně, Křenová 67, zasedací
místnost ve 2. poschodí.
Úvodní slovo:

Martin ŘÍHA.

Události roku 1968 v našich dějinách
Na zasedání ÚV KSČ 3. - 5. ledna byl do funkce 1. tajemníka
ÚV KSČ zvolen Alexandr Dubček místo Antonína Novotného,
jehož metody práce a způsoby řízení byly podrobeny kritice již
na plénu ÚV KSČ 19. - 21. prosince 1967. Šlo nyní o důslednější
plnění závěrů XIII. sjezdu KSČ, o upevnění jednoty strany a zvýšení její akceschopnosti a současně o zneužití úsilí KSČ o nápravu chyb a nedostatků k útokům proti KSČ a socialismu. Konkrétní program dalšího postupu nebyl určen. Ve veřejnosti vznikal
dojem, že šlo hlavně o rozdělení funkce 1. taj. ÚV KSČ a prezidenta republiky. Několik členů ÚV psalo o jednání ÚV KSČ.
Teprve 4. března 1968 předsednictvo ÚV KSČ uveřejnilo
vedení KSČ podrobnější informaci o průběhu jednání zasedání
ÚV KSČ v říjnu, prosinci 1967 a v lednu 1968. Ale tentýž den
– 4. března 1968 – byla zrušena cenzura a novináři se naplno vrhli do politiky a noviny šly na dračku. Další vývoj šel jinam, než si
představovalo vedení KSČ. Přívrženci A. Novotného, vedoucí
úloha strany, naše členství v RVHP a ve Varšavské smlouvě,
řádění berijovských goril proti Janu Masarykovi, útoky proti Lidovým milicím a proti socialismu vůbec, byly obsahem článků,
statí, reportáží z Národní třídy atd. každodenním přídavkem
k snídani, k jídlu vůbec. 31. března vznikl na shromáždění dvou
tisícovek lidí K 231 – Sdružení bývalých politických vězňů a v ostrém zaměření proti KSČ chtěli rehabilitaci. I když tato organizace byla po srpnu zakázána, její členové se pod jinými názvy objevují každoročně a na Ďáblickém hřbitově pořádají vzpomínkové
akce za účasti místních i celostátních představitelů. Až 5. dubna
se KSČ probudila s obsáhlým akčním programem s konkrétními požadavky k řešení problémů ve všech oblastech života společnosti. Ale to již bylo pozdě a vývoj šel překotně dál.
4. června vznikl na schůzi nestraníků na Žofíně za účasti kolem dvou tisíc lidí KAN – Klub angažovaných nestraníků, s nímž
sympatizovali Václav Havel a další. Snad málo co ovlivnilo veřejnost u nás i v zahraničí tak, jako prohlášení Dva tisíce slov, které
27. června otiskl týdeník Literární listy a deníky Práce, Zemědělské noviny a Mladá fronta. Autorem byl spisovatel Ludvík Vaculík. Vyzval občany, aby se všestranně k vývoji vyslovili. Vedení
KSČ prohlášení odmítlo a L. I. Brežněv je označil za nástup sil ke
kontrarevoluci. Desetitisíce lidí je podepsaly a měly pak často
problémy v dalších letech.
15. července se ve Varšavě konala jednání představitelů Bul-
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harska, NDR, Polska, Maďarska a SSSR, jeho se KSČ nezúčastnila
a dostala dopis s vyjádřením zneklidnění s vývojem událostí
u nás a se situací absolutně nepřijatelnou pro socialistické země.
23. července předala delegace 99 pracovníků pražského podniku Praga dopis sovětskému velvyslanectví, v němž vyjádřila nespokojenost s vývojem u nás. Varšavský dopis a dopis 99 Pragováků patří do sledu událostí roku 1968. Čierná nad Tisou byla
místem jednání mezi téměř všemi členy politbyra ÚV KSSS
a předsednictvem ÚV KSČ ve dnech 29. července – 1. srpna o situaci u nás. Desítky tisíc našich lidí podepsaly poselství naší
delegaci pod heslem Socialismus! Spojenectví! Suverenita! Svoboda! KSSS apelovala na KSČ, aby vlastními silami čelila rostoucímu nebezpečí zvratu dosavadního společenského zřízení
u nás. 3. srpna se v Bratislavě uskutečnilo jednání vedoucích
představitelů SSSR, Bulharska, ČSSR, Maďarska, NDR a Polska
o rozvoji vzájemných styků. V prohlášení byl položen důraz na
jednotu v boji proti imperialismu a na společnou internacionální povinnost bránit socialistické vymoženosti. V této době obdržel zvací dopis L. I. Brežněv v prosbou poskytnout účinnou podporu a pomoc, které mohou zabránit nebezpečí kontrarevoluce.
Podepsáni byli Alois Indra, Drahomír Kolder, Antonín Kapek,
Oldřich Švestka a Vasil Bilak. Jmenovaní dopis popírali, v rozhovorech s nimi o něm nemluvili, ale Jelcin měl kopii předat Václavu Havlovi. Přes několik výzev L. I. Brežněva A. Dubčekovi, aby
vlastními silami bránil socialismus, nakonec vojska Varšavské
smlouvy 21. srpna vstoupila s obrovskou silou na území ČSSR.
O den později se sešel tzv. Vysočanský sjezd KSČ, který odmítl
vstup vojsk především SSSR na naše území. Platnost sjezdu byla
odmítnuta i vzhledem k tomu, že se ho zúčastnilo pouze deset
procent delegátů ze Slovenska. Ve dnech 23. - 26. srpna bylo
v Moskvě jednání předsednictva ÚV KSČ s vedením KSSS o normalizaci poměrů v Československu. V prohlášení byla uvedena
konkrétní opatření k nápravě situace, která se postupně vymkla
z rukou vedení KSČ. Tzv. moskevský protokol média odmítla
a považovala ho za kapitulaci před sovětským vedením. 31. srpna zasedání ÚV KSČ moskevský protokol schválilo, kooptovalo
Ludvíka Svobodu a Gustáva Husáka za členy ÚV KSČ a zvolilo je
za členy předsednictva ÚV KSČ. A 18. října schválilo Národní
shromáždění Smlouvu o dočasném pobytu sovětských vojsk na
území ČSSR.

P ŘED 70 LETY ZEMŘEL PREZIDENT E DVARD B ENEŠ
Stalo se tak 3. září 1948 v Sezimově Ústí. Skončil život rolnického synka z Kožlan na Plzeňsku, který se po studiích na vinohradském gymnáziu, pražské a pařížské univerzitě, pedagogickém působení na obchodní akademii, jmenování docentem
v roce 1912 a profesorem sociologie v roce 1921 (uvedené tituly
nepoužíval) stal spoluzakladatelem samostatného Československa a aktivním působením na Versailleské mírové konferenci prosadil stabilní hranice Československa. Neúnavnou činností ve Společnosti národů získal dobré postavení a autoritu mezi
státníky dalších států. Jako dlouholetý ministr zahraničí usiloval o dobré vztahy se sousedními státy a uzavřel s nimi smlouvy,
zejména s Francií a Sovětským svazem. V prosinci 1935 byl zvolen do funkce prezidenta republiky a čekaly ho nelehké časy
hlavně v roce 1938, kdy Anglie a Francie při jednání s Hitlerem
a Mussolinim v Mnichově nás zradily a Československo přišlo
o pohraniční okresy. Edvard Beneš pod velkým tlakem Hitlera
rezignoval na prezidentský úřad a stanul v čele našeho zahraničního odboje v londýnské emigraci a usiloval o obnovu Československa. V rámci vítězství protihitlerovské koalice nad Německem
a Itálií bylo toto jeho snažení úspěšné. Do Prahy se v květnu
1945 vrátil jako vítěz a několikrát byl potvrzen v prezidentské
funkci. Jmenoval několik vlád Národní fronty, naposled 25. února 1948. S dalším vývojem však nesouhlasil, odmítl podepsat

Ústavu 9. května a 7. června 1948 se
vzdal prezidentského úřadu.
Je autorem mnoha prací, dnes
většinou širší veřejnosti neznámých,
např. Stručný nástin vývoje moderního socialismu (4 díly 1910-1911),
Stranictví (1912), Povaha politického
stranictví (1946), Demokracie dnes
a zítra (1923), Světová válka a naše
revoluce (I-III z let 1927-1928), Paměti. Od Mnichova k nové válce a k novému vítězství (1947),
Mnichovské dny (1938), Šest let exilu a druhé světové války
(1946). Po roce 1945 několikrát varoval před novými „Mnichovany“ v řadách německé emigrace i mezi našimi občany. Byl přijat
zákon „Edvard Beneš se zasloužil o stát“, který mezi některými
politiky, komentátory, novináři vyvolal poprask. Je jimi dodnes
peskován za přijetí mnichovského diktátu, za tzv. Benešovy dekrety a za to, že umožnil komunistům uchopit moc v zemi.
Nejvíc křičí ti, kteří podléhají uvedenému hodnocení bez
ohledu na tehdejší souvislosti událostí, v nichž prezident Edvard
Beneš působil. Jména kritiků upadnou v zapomenutí, ale prezident Edvard Beneš v paměti zůstane.
Karel Janiš
ECHO str. 5

T ZV . ROZDĚLENÍ ČSFR POŠKODILO NEJMÉNĚ DVĚ GENERACE
V současnosti jsme svědky dosti chlubPředstavitelům tzv. zákonodárných sborů
ných vystoupení některých politiků a veřejtehdy bylo lhostejné, jak se na tzv. rozdělení
Jiří Jaroš NICKELLI
ných činitelů, vzpomínajících na tzv. rozděspolečného státu dívají sami jeho občané. Vylení společného státu Čechů a Slováků. Je podivné, že tito
cházeli tehdy z jakési „papežské intronizace“ a neomylnosti práv
aktéři nikdy nevzpomenou na negativní stránku tohoto rozdaných voliči jim jako zástupcům jejich národů. Nejméně dvě
dělení - na těžké politické, společenské a morální nabourání
starší generace slovenských a českých občanů jim to dodnes nevztahů obou národů, ukryté pod povrchem tzv. pokojného
zapomněly! Těmto politikům byl naprosto lhostejný vztah gene„rozvodu“ obou zemí. Zatímco řada politiků se vychloubá jen
rací občanů ke společnému státu, kdy dokonce i příslušníci teha jen tímto mírovým. Vlastně dodnes trvají následky tohoto
dejší armády přísahali věrnost společné republice. Hovořil jsem
rozdělení, jakkoli se mnozí medialisté a dokonce i někteří poo tom s některými z nich, a oni raději odešli z armády do civilu,
litici snaží vydávat tento společenský proces za výraz jakési
protože „nepřísahali tomu zbytku“, jak se vyjadřili…
nové kvality.
My jako příslušnici starších generací např. 60 a 70sátníků –
Sice je pravda, že tento proces proběhl relativně klidně ve
a u ještě starších pak i bojovníků za ČSR proti fašistickým okusrovnání s jinými státy, kde vznikly i vojenské konfrontace, jako
pantům! - jsme tzv. rozdělení státu často přijímali jako osobní
tomu bylo například v Jugoslávii nebo na Ukrajině, ale to je tak
tragedii. Proč? Byli jsme přece vychovávání v masarykovských,
vše, co je možno dodat ke kladům věci.
benešovských a štefánikovských ideálech. V ideálech, za které
I ti politikové, kteří chválí dnešní tzv. skvělý stav nástupnics Čechy a Slováky bojoval i pozdější president Ludvík Svoboda.
kých států, zapomínají, že to byli právě i oni, kdož nejdříve trvali
Tito naši otcové zakladatelé a obránci společného státu by nikdy
na společné podobě ČSFR, jako například president Klaus. Právě
nesouhlasili s tzv. rozdělením, de facto rozbitím společného stáon svými zájezdy a meetingy na Slovensko výrazně přemlouval
tu, pro který předchozí generace pokládaly své životy. V tomto
bratry Slováky, abychom se nedělili, přinejmenším pro ztrátu
smyslu veškeré tirády současných politiků jen o výhodách
jednotného ekonomického prostoru. Dobře si tyto zájezdy patzv. rozdělení Československa vyznívají jen jako jakési profesní
matujeme, protože jsme některých byli i svědky. Že pak opak byl
kvaky. I když je pravda, že dnes jsou - právě díky tradicím společpravdou a on sám byl postaven se slovenským protějškem do rolí
ného státu! - vztahy mezi oběma národy nadstandardně výborné
diplomatických „rozdělitelů státu“, je jiná otázka.
(zaplať Hospodin!), přesto se projevilo toto tzv. rozdělení nepříPoukazuji zde na něco jiného - na tragický fakt politického
znivě jak na slovenské, tak zejména na české straně. Co mám na
a morálního násilí, spáchaného na mnoha českých a slovenských
zřeteli?
občanech, kteří nejen vyrostli, ale i byli vychováni v duchu spoPředevším na české straně mladé generace ztrácejí znalosti
lečného československého státu. A nemám na mysli jen teorii čea porozumění slovenskému jazyku. Dříve nepředstavitelné se
choslovakismu, ale normálního slovensko - českého soužití, spodnes stává možným - překlady slovenských filmů například! Toto
lunažívania.
absurdum by mělo napravit naše školství co nejvíce. Dříve „sme
Československo mělo nejen doma, ale i v zahraničí neoddisčítali slovenskú poéziu“ počínaje Žárym a konče Smrekem, byla
kutovatelně velmi dobrou pověst konsolidovaného státu. Státu,
vydávána v našich knihkupectvích a naopak ve Slovenskej knihe
který dosáhl mnoha výrazných úspěchů jak na poli hospodářv Bratislavě bylo možno získat knihy, které nebyly dostupné
ském, tak na poli společenském a kulturním. Státu, který de facto
z různých důvodů v českých zemích. Jestli jsme dnes rádi, že
i de jure nejenže nediskriminoval své národy (s výjimkou jedinék nám chodí studovat i pracovat slovenská mládež, nevidíme toto
ho historického excesu za vlády Novotného, který bratři Slováci
často v opačném gardu. Možná současná vláda udělá i nějaká
oprávněně měli za zlé české straně, ale který napravil rok 1968,
zlepšení v tom směru, pokud jí to politici umožní?
což se dnes zamlčuje!), ale prezentoval je v umění, ve sportu,
Ale co bylo nejhoršího v tzv. rozdělení státu? Zboření spolev obraně i v hospodářství jako jeden nerozborný celek rovnočenské vize generací. Zboření toho, co říkal TGM - „Státy se udrprávných a vynikajících občanů společného státu. Když dnes jezžují těmi ideály, ze kterých vznikly“. Dnes politici naříkají - redíme do zahraničí, mnozí tamní občané připomínají Českoslopublika nemá vizi? Právě oni se přičinili o zničení společného
vensko. Setkal jsem se s tím například v Itálii, v Srbsku a dokonce
státu, ne drtivá většina občanů! Vize společného státu Čechů
i v Rakousku… Z vlastní zkušenosti připomenu i fakt společného
a Slováků byla a je vize vznešená, byla reálně naplněna, a byla
studia na universitách, kde svorně studovali jak Slováci, tak Češi
reálně zlovolně zničena. A my doufáme, že dočasně, a že se jeda tento vztah přetrval dodnes, i přes tzv. rozdělení nástupnických
nou znovu Slováci a Češi setkají v jiném rovnoprávném spojení.
států. To vše se podepsalo i na klidném „československém rozA nemělo by to být na vazalské úrovni současné nefunkční Evrovodu“, jak toto nazvali někteří umělci.
py, připomínající starou monarchii…
Bohužel, způsob tzv. rozdělení neproběhl ze svobodné vůle
Generace usilovaly desetiletí o budování společného státu za
celých našich národů. Proběhl bez plebiscitu, anobrž referenda.
různých překážek, přes možná nepochopení a problémy. Ale
Proběhl tak, jak neproběhla ani anexe Kosova nebo Krymu, což
toto budování se dařilo a Československo dosáhlo úrovně, o jaké
dnes zamlčují nebo naopak zdůrazňují přívrženci či odpůrci
se ani za staré monarchie ani za protektorátu či tzv. vazalského
těchto aktů. Proběhl jako politický Mnichov - „O nás bez nás“.
Tisova štátu ani nesnilo. Faktické rozbití těchto přímých vztahů
A o tomto nehodlám diskutovat.
a vytvoření dříve nemyslitelné hranice mezi Čechy a Slováky
nikomu a ničemu neprospělo. Je jen dobře, že lidové setkání
Čechů a Slováků na Javorině a jinde tuto hranici de fakto ignorují
v duchu „zostávame bratmi - zůstáváme bratry“. Právě odbojáři
například mají nejvíce důvodů této existence - vždyť právě oni
nejvíce bojovali za společný stát! Na našich setkáních zpíváme
stále nejen českou, ale i slovenskou hymnu.
Zbývá naděje. Naděje, že Slováci i Češi najdou znovu tolik vůle
ke spojení, aby to bylo ku prospěchu a růstu obou nejbližších
národů.
Když je mi těžko, zní mi v hlavě slovenská píseň:
Tradiční 28. Setkání na pomezí. Pokládání květin k památníku sovětských
osvoboditelů a obětem 2. světové války ve Tvrdonicích. (Foto V. Žalud)
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Na Kysuci pána není,
čo by ma dal do vezení!

Ani pán ani kňaz,
čo by ma dal na reťaz!

Vážené soudružky, vážení soudruzi,
vážení spoluobčané,
máme za sebou velmi horké léto. Věřím, že jste přes prázdniny načerpali sil, protože nás zřejmě čeká i horký podzim.
Máme totiž před sebou obrovskou práci v souvislosti s komunálními i senátními volbami.
Lidé budou hodnotit naši práci jak v městském, tak i v zastupitelstvech jednotlivých městských částí. Současně se budou seznamovat s naším volebním programem. Právem mohu uvést,
že naši zástupci v zastupitelských funkcích se věru nemají za co
stydět. I v roli opozičního hráče prosadili mnoho potřebného pro
občany našeho města. Za vše zmíním pouze zajištění nových lůžek pro Úrazovou nemocnici, bezbariérový přístup pro občany
ZTP/P na Úřad práce, rekonstrukce některých parků. Naši zastupitelé se vždy zastávali občanů, když na nich bylo konáno příkoří. Konkrétně se to týkalo například doprodeje bytových domů,
nesmyslných směn nemovitostí v majetku města a řady dalších
případů. Jako opozičním zastupitelům se tak dařilo plnit náš slib
občanům – být na jejich straně. To vše a řada dalšího jasně ukazuje, že volit kandidátku KSČM má smysl.
Náš volební program pro roky 2018 – 2022, který jsme uvedli
heslem Brno patří nám všem nabízí smělé cíle, mnohdy přesahující toto volební období. Jedná se však o program reálný, bez
prvků populismu, které v něm naši protivníci s oblibou hledají.
Bude záležet na nás všech, tedy především na voličích, kolik
z těchto cílů dostane šanci být zrealizováno. Při tvorbě volebního programu jsme se zaměřili na to, co samotní občané považovali za priority, především pak oblast bydlení, sociální otázky seniorů i mladých rodin či občanů sociálně slabších.
Dovolte mi, abych vás jménem brněnských komunistů pozval
k volbám. Vždyť všichni víme jak budou pro rozvoj našeho města

v příštích čtyřech letech důležité a zastupitelé komunistické strany vždy v minulosti prokázali, že skutečně „kopou“ za občany.
Podpořme i našeho kandidáta do senátu, který má opravdu
srdíčko na pravém místě. Jeho cílem a motem je: „Pojďme tvořit
společnost usměvavých a ne spolek vysmátých.“ To jistě mluví
za vše!
Přijďte 5. a 6. října k volbám. I když někteří nebudou volit kandidáty KSČM, přesto má každý hlas význam. Nejde ani tak o naplnění svého volebního přání, jako spíše o to pokusit se osobně,
každý sám za sebe, něco změnit. Všem proto přeji šťastnou ruku
při volbě nové politické reprezentace.
Martin Říha
předseda MěV KSČM v Brně a lídr kandidátky KSČM

Kandidátní listina Komunistické strany Čech
a Moravy pro volby do Zastupitelstva města Brna
Martin Říha, JUDr. Helena Sýkorová, Ing. Václav Fišer, Oldřich Duchoň, Vilém Ožana, Petr Koš, Jana Fialová, Jiří Hráček,
Pavel Valach, Ing. Markéta Dohnalová, Ing. Pavel Březa, Ing. Bc.
Jaroslav Konečný, Jiří Fazor, Marie Knapová, Ing. Bc. Silvie Kocanová, Emil Vítek, Tomáš Fráňa, RNDr. Jana Vaisharová, Ing.
Roman Chytil, Ing. Jaroslav Škarvada, Ph.D., Gabriela Kyselková,
Petr Kalábek, Dalibor Ledvina, Jiří Vítek, Tibor Dávid, Ing. Tomáš Vokoun, Mgr. Věra Hádlíková Ondrášková, Ing. Ján Filo,
CSc., Mgr. Libor Jaroš, Petr Pavlíček, Antonín Gruber, JUDr. Petr
Všetečka, Ing. Petr Scribani, Josef Dobrovolný, Petr Pokorný,
Jana Vítková, Klára Valová, Martina Vítková, RSDr. Lubomír
Mlejnek, David Pichal, Eliška Franková, DiS., Ing. Pavel Kučera,
Alexandr Kalina, Iva Dvořáková, Jana Urbánková, RNDr. Daniel
Borecký, CSc., Ing. Zdeněk Matyáš, Vladimír Benda, Radek Ponížil, PhDr. Alena Šimková, CSc., Oldřiška Schmidtová, Lenka Stehlíková, Alena Burcevová, Vladimír Balog, Ondřej Grus.

Vážení a milí spoluobčané,
blíží se nám podzim. Ten letošní je spojen s volbami do obecních zastupitelstev a Senátu PČR.
Bude na vás, kdo vás i mne bude zastupovat v dalším funkčním období v oněch orgánech státu a samosprávy. Někteří z vás
by zrušili „šmahem“ vše, včetně Senátu. Měl jsem takové mínění
také, ale pokud si přečtete statut a možnosti Senátu zjistíte, že
Senát může zvrátit rozhodnutí dalších orgánů státní správy, být
iniciativní v návrzích zákonů, což je dosti podstatná věc. A v případě bezvládí plní i funkci vlády a poslanecké sněmovny. Senátor se může zúčastňovat zasedání orgánů samosprávy na různých úrovních. Nemá zde sice hlasovací právo, ale jen jeho
přítomnost odradí spekulanty od sobeckého jednání. Následná
konkrétní autentická sdělení jsou zásobárnou pro jeho jednání
na oněch vyšších úrovních. To je jedna z mých vizí být účasten
a být vidět nejen celostátně, ale hlavně ve svém obvodě, městě,
kraji! Není mým cílem jen měsíc před volbami slibovat nemožné
a po nich čekat zašitý na další funkční období.
Přijal jsem kandidaturu ve městě Brně, abych jen nelamentoval nad tím co je špatně, co jde proti zájmu většiny ku prospěchu
jedinců, k tomu ještě „spekulativně“. Nechtěl jsem do politiky
jako takové nikdy, říkal jsem si: na to jsou tam jiní, ale vidíte, že
jsem změnil názor. Ano jsou tam jiní a jsou tak jiní, že nezastupují zájmy ani moje, natož vaše a již vůbec ne těch, co se o sebe
sama nedovedou postarat. Spousta oponentů bude hlásat: jo slibuje a potom nic. Ne, já neslibuji již jen proto, že se mě osobně
dotýká v jaké situaci se nachází spousta z vás okolo mě a v mém
blízkém okolí. Kam kráčí naše malá zemička a nejsou mi lhostejné osudy, jak její, tak i ty vaše. Mezi vámi jsem se narodil, vyrostl
a také zhynu.
Cítím morální povinnost vrátit společnosti to, co ona dala
v minulosti mě. Zažil jsem prozatím dva režimy mohu již srovnávat. Vadila mi některá ideová „masírka“ minulosti a hrozím se
nástupu propagandy lží v současnosti. Hodně z nás, protagonis-

tů dneška, zapomnělo, že byli účastníky
včerejška, ať ten byl
jakýkoliv. Minulost
nedávná dala mé generaci jen namátkou,
bezstarostné mládí,
bezplatné vzdělání,
zdravotnictví, právo
na práci, zajištění základních potřeb pro
důstojné žití ve společnosti a o to důstojnější odpočinek ve
stáří. Tyto skutečnosti jsou stále mým cílem, který se začíná
vzdalovat.
Je smutný pohled
v 21. století na protagonisty dneška, zítřku s jakou lehkostí na to zapomínají a jakým způsobem to vrací
těm, kteří žili a pracovali pro jejich a naši budoucnost.
Přeji vám konečně šťastnou ruku ve volbách, abyste ty, kteří
vás, nás mají zastupovat, za půl roku neproklínali s hlavou v dlaních. Kvůli samotné volbě a následném počínání oněch zástupců na všech úrovních.
Přeji také nám, aby konečně byl posun k lepšímu vidět na každém z nás hmatatelně, v našich veselých tvářích a ne jen v prohlášení sdělovacích prostředků, že je lépe a dobře.
Oldřich Duchoň,
váš kandidát do Senátu PČR
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Volební program KSČM na období 2018 - 2022
„BRNO PATŘÍ NÁM VŠEM“
Tento volební program vychází a navazuje na volební program „KSČM
pro město Brno na období 2014 – 2018“, využívá poznatky získané při jeho
plnění a opírá se o zkušenosti a dosavadní práci našich zastupitelů.
Za brzdu rozvoje města Brna považujeme diletantismus současného
vedení města, jehož představitelé nejsou ochotni komunikovat jednotlivá
rozhodnutí napříč politickým spektrem.
Náš volební program, ve kterém jsme si osvojili i řadu požadavků
a námětů občanů města Brna, tak musí reagovat na dlouhodobé i nové
problémy, které jsme mohli a měli řešit již dříve.
Občan je - a nadále bude - u nás na prvním místě. Našim cílem je zlepšení života obyvatel prostřednictvím zlepšování a rozvoje funkcí města.
Ještě s větším nasazením se budeme věnovat Vašim problémům a potřebám, naše dveře budou pro Vás vždy otevřené.
KSČM je připravena Vám, občanům města Brna, sloužit, prosazovat
Vaše zájmy a podrobovat své veřejné počínání Vaší kontrole.

NAŠE PRIORITY JSOU:
m
m

m
m
m

m
m
m
m
m
m
m

Nový Územní plán města Brna;
Konec klientelismu, protekcionismu, korupce, užívání dvojího metru, byrokracie, zbytečných administrativní úkolů a papírování v samosprávných orgánech i v zařízeních města;
Přímé rozhodování občana o použití části rozpočtu - participativní
rozpočet;
Výstavba obecních a družstevních bytů dostupných mladým rodinám;
Nájemné v obecních bytech stanovíme na základě ekonomicky zdůvodněných parametrů (aktuálně maximálně 67,- Kč/m2), dostupné
bydlení pro seniory starší 70 let (nájemné do výše 35,- Kč/m2);
Razantnější rozvoj a zvýšený podíl městské hromadné dopravy;
Možnosti pro bezplatný pobyt a stravování dětí ve školkách;
Uspořádání MS v ledním hokeji v roce 2023 v nové víceúčelové hale;
Výstavba nového fotbalového stadionu;
Posílení činnosti Městské policie;
Podpora občanským spolkům;
zavedení bezplatného jízdného pro seniory jako první fázi všeobecného bezplatného jízdného.
Volební program KSČM na r. 2018 - 2022 „BRNO PATŘÍ NÁM VŠEM“

A. ROZVOJ MĚSTA
(Územní rozvoj, Dopravní infrastruktura, Hospodářský rozvoj a Financování)
1. Strategie územního rozvoje - územní plán:
Ø dokončíme přípravné práce na novém Územním plánu města Brna
a vytvoříme prostor pro odbornou diskuzi a veřejné projednání v průběhu přípravy za účelem jeho hladkého schválení;
Ø jednoznačně vymezíme lokality pro bytovou výstavbu včetně odpovídající technické a občanské vybavenosti;
Ø vymezíme plochy pro byty pro seniory a tělesně postižené s bezbariérovým přístupem;
Ø vymezíme potenciální kapacity pro moderní, technologicky revoluční
a ekologickou výrobu a podnikání s respektováním ochrany městských
lesoparků a kvalitního zemědělského půdního fondu;
Ø jednoznačně stanovíme principy využití opuštěných výrobních provozů
a dalších nevyužívaných lokalit včetně likvidace ekologické zátěže;
Ø vymezíme podmínky a limity pro výstavbu nákupních center s dostatečnou návaznou občanskou vybaveností při respektování dostupnosti
a kvality životního prostředí;
Ø podpoříme rozvoj menších obchodů v bytové zástavbě;
Ø zachováme stávající rozsah ploch pro zahrádkářské osady jako součást
městské zeleně a vymezíme pro ně rozvojová území;
Ø prosadíme zpracování účinné protipovodňové ochrany města a systému
zadržování vody v krajině.
2. Dopravní infrastruktura:
Ø společně s urychlením dobudování Velkého městského okruhu nastavíme omezení tranzitní dopravy v částech města primárně určených pro
bydlení;
Ø aktivně přistoupíme k budování moderního železničního uzlu Brno
plnícího funkci nezbytného článku rozvoje města komfortního pro
život jeho obyvatel a návštěvníků;
Ø prosadíme dořešení trasy komunikace č. 43 dopravně i ekologicky nejpřínosnějším řešením (odpovědnost i vůči obcím severně od Brna);
Ø odlehčení povrchové dopravy budeme řešit podpovrchovou kolejovou
dopravou – nová koncepce MHD;

3. Uvážlivé hospodaření s majetkem města k zajištění nezbytných funkcí města:
Ø důsledně a cíleně budeme využívat zákonné možnosti volených orgánů
při kontrole hospodaření města;
Ø při zadávání a financování veřejných zakázek se zaměříme na zamezení
klientelismu
Ø podpoříme rozvoj městských příspěvkových organizací a společností
s vlastnickým podílem města;
Ø zasadíme se o vrácení Brněnských vodáren a kanalizací do plného vlastnictví města;
Ø pro rozvoj města budeme aplikovat moderní technologie 21. století (WIFI
zdarma, karta Brňana...) s využitím spolufinancování z evropských fondů;
Ø lepším využíváním městských úřadů a společností omezíme náklady na
dodavatelské služby a získané úspory využijeme zejména v sociální oblasti a v oblasti zdravotnictví;
Ø dotace pro neziskové organizace budeme přednostně směrovat do oblasti sociální a zdravotní péče;
Ø nepřipustíme klientelismus, protekcionismus (např. dvojí ceny při
prodeji majetku města, zvyšování vlastních platů, rozdávání trafik za loajalitu, nemravné platy a roční odměny, …) ani zbytečné administrativní
úkoly a papírování.
B. ROZVOJ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK PRO OBČANY
(Zaměstnanost, Zdravotnictví, Bydlení, Rodina a senioři, Školství a mládež,
Životní prostředí, Dopravu, Kultura a sport a Bezpečnost obyvatel
a ochrana majetku):
1. Podpora zaměstnanosti a podnikání:
Ø trvale podporujeme inovační a živnostenské aktivity zaměřené na zvýšení celkové zaměstnanosti obyvatel Brna;
Ø podpoříme rozšiřování služeb městských organizací ve spojitosti
s nabídkou pracovních míst
Ø podpoříme vyšší zapojování sociálně znevýhodněných osob do placených veřejně prospěšných prací v rámci města, městských částí a městských příspěvkových organizací a společností (například pro údržbu
města);
Ø odmítáme „taktiku“ zaměstnávání pedagogů v základních školách na
dobu určitou;
Ø budeme vytvářet prostředí pro rozvoj místních podniků;
Ø při zadávání veřejných zakázek využijeme sociální a ekologická kritéria;
Ø podpoříme poskytování dotací městským organizacím na tvorbu pracovních míst.
2. Zdravotnická zařízení města:
Ø zasadíme se o zdravotní péči pro občany na úrovni 21. století, jak dostatečným spektrem specializovaných ambulancí, tak počtem akutních lůžek ke zkrácení lhůt operací (Úrazová nemocnice);
Ø s důrazem na důstojný závěr života pro všechny bez rozdílu se zasadíme
o vybudování moderní městské Léčebny dlouhodobě nemocných (Úrazová nemocnice). Domova pro seniory (Červený kopec) a dostatečnou
kapacitu následné a rehabilitační péče ;
Ø zachováme služby Centra dětských odborných zdravotnických služeb;
Ø zachováme vliv města na rozsah ambulantní lékařské a zdravotnické
služby v poliklinice Zahradníkova, Horníkova a Halasovo náměstí.
3. Bytová politika:
Ø zamezíme vyvádění finančních prostředků z bytového hospodářství
a prosadíme rozvoj bytového fondu jako prostředku k naplnění jedné ze
základních lidských potřeb - bydlení;
Ø prosadíme program výstavby obecních a družstevních bytů dostupných mladým rodinám;
Ø podpoříme rekonstrukce velkometrážních obecních bytů na byty malometrážní pro sociálně slabší občany (sociální byty, startovací byty, komunitní a sdílené bydlení pro seniory);
Ø zrušíme diskriminační opatření města při prodeji a pronájmu obecního
bytového fondu;
Ø nastavíme pravidla pro přidělování a pronajímání obecních bytů na principech rovnoprávného postavení žadatelů i nájemníků vůči městu a za
věcně zdůvodněné nájemné (kvalita bytu i prostředí);
Ø zajistíme zkvalitnění a důsledně využívání celoměstské centrální evidence obecních bytů;
Ø prosadíme ve Statutu města Brna, aby veškeré výnosy z nájemného
z obecních bytů byly využívány výhradně pro správu a obnovu obecního
bytového fondu;
Ø stanovíme nájemné v obecních bytech na ekonomicky zdůvodněných
parametrech (aktuálně maximálně 67,- Kč/m2).

4. Životní podmínky pro rodiny, seniory a tělesně postižené:
Ø zajistíme rozšíření sítě obecních mateřských škol s cílem dostupnosti pro
děti již od 2 let;
Ø podpoříme rodiny s postiženým dítětem formou slevy na nájemném (do
výše 25%);
Ø rozšíříme kapacitu péče o dítě v jeslích a dětských skupinách
Ø bude vytvářet dostatek azylových kapacit pro osamělé matky s malými
dětmi;
Ø posílíme preventivní péči o sociálně ohrožené děti a mládež, jejich vzdělávání a zařazování do zaměstnání;
Ø věnujeme se plnohodnotnému začlenění národnostních menšin do života města;
Ø rozšíříme kapacitu a zvýšíme kvalitu zařízení pro seniory a budeme podporovat jejich provoz;
Ø pro seniory starší 70 let vytvoříme podmínky pro dostupnost bydlení
(nájemné do výše 35,- Kč/m2);
Ø sociální vyloučení budeme řešit komplexně, s důrazem na odpovědnost
za zapojení do běžného života včetně pracovního zapojení;
Ø hlavním kritériem pro poskytování sociální pomoci musí být sociální potřebnost a odpovědnost příjemce.
5. Školství a volno-časové aktivity a sport pro mládež:
Ø zajistíme transparentnost hospodaření školských zařízení;
Ø rozšíříme využití volných prostorových kapacit ve školách pro zájmové
a mimoškolní aktivity dětí a mládeže;
Ø rozšíříme možnosti pro bezplatný pobyt dětí ve školkách, včetně stravování;
Ø výrazněji podpoříme zájmové činnosti dětí a mládeže;
Ø zkvalitníme podmínky pro dostupné školní stravování, včetně finanční
podpory;
Ø postupně zmodernizujeme školní tělovýchovná zařízení a rozšíříme volně přístupná sportoviště;
Ø podpoříme přednostně činnost těch sportovních oddílů a klubů, které se
budou věnovat mládeži;
6. Kvalita životního prostředí:
Ø dobudujeme technickou a rekreační infrastrukturu v oblasti Brněnské
přehrady s důrazem na udržitelnou kvalitu vody v součinnosti s Jihomoravským krajem a Povodím Moravy;
Ø s využitím nových technologií budeme komplexně řešit vysoké hlukové a prachové zátěže z dopravy;
Ø s využitím moderních technologií (tepelná čerpadla, centrální vytápění) omezíme zátěže ze zdrojů vytápění;
Ø zdokonalíme sběr tříděného odpadu a zvýšíme podíl recyklace odpadu;
Ø prosadíme postupnou likvidaci ekologických zátěží z opuštěných výrobních provozů;
Ø zkvalitníme péči o městské parky, lesoparky a lesy jako základní složky
kultivace městské prostředí;
Ø zamezíme rozprodeji veřejných prostor pro komerční aktivity (nenecháme je měnit na prodejní galerie, zredukujeme velkoplošné reklamy
a odstraníme reklamy instalované na černo);
Ø podpoříme občanské spolky (zahrádkáři, včelaři, myslivci, rybáři
apod.) jako významné spolutvůrce životního prostředí a krajiny.
7. Doprava veřejná a doprava v klidu:
Ø zahájíme práce na nové koncepci městské hromadné dopravy, která již
neodpovídá potřebám 21. století;
Ø preferujeme razantnější rozvoj a zvýšený podíl městské hromadné
dopravy a její návaznost na Integrovaný dopravní systém kraje;
Ø podpoříme racionální obnovu vozového parku MHD;
Ø zajistíme podmínky pro efektivní organizaci sítě MHD umožňující zavedení bezplatného jízdného pro seniory jako první fázi všeobecného bezplatného jízdného;
Ø vybudujeme kapacitně vyhovující záchytná parkoviště P+R v okrajových
částech města v návaznosti na systém MHD;
Ø dopracujeme a zkvalitníme systém parkování v centru města a jeho okolí;
Ø zavedeme řád pro souběh cyklistické a pěší dopravy;
Ø podpoříme různé formy a kapacitu sdílení dopravních prostředků (kola,
auta);
Ø zasadíme se o silnější technickou podporu ekologicky přívětivých dopravních prostředků;
Ø zkvalitníme koordinaci rekonstrukčních a stavebních prací s cílem
minimalizace dopadu na průchodnost a plynulost dopravy.
8. Dostupná kultura a aktivní sportovní vyžití:
Ø podpoříme kulturní zařízení a kulturně hodnotné akce s dostupností pro
širokou občanskou veřejnost;
Ø budeme udržovat moravské lidové kulturní tradice, amatérské aktivity
a aktivity dětí a mládeže;
Ø zamezíme snahám o účelovou a jednostrannou interpretaci dějin;
Ø zajistíme plánovitý rozvoj příspěvkových kulturních zařízení města;

Ø zachováme podporu a podmínky pro rozvoj kultury a tradic národnostních menšin;
Ø budeme účelně pečovat o historické dědictví města, jeho kulturních
a architektonických památek včetně ochrany před vandalismem;
Ø dokončíme výstavbu Janáčkova kulturního centra;
Ø narovnáme systém přidělování dotací v kultuře a sportu;
Ø zefektivníme využívání sportovních a tělovýchovných zařízení pro širší
veřejnost;
Ø dle reálných možností dobudujeme sportovní komplex v lokalitě Ponava;
Ø prosadíme a zahájíme výstavbu víceúčelové haly pro lední hokej
(bez důrazu na konkrétní lokalitu) s cílem pořádání mistrovství světa
v ledním hokeji v roce 2023;
Ø prosadíme a zahájíme výstavbu fotbalového stadionu.
9. Bezpečnost občanů a ochrana majetku:
Ø důsledně podpoříme činnost Městské policie (včetně navýšení mzdových prostředků) s cílem zvýšení počtu pěších policejních hlídek pro
zlepšení ochrany majetku (proti vandalismu) a prevence trestné činnosti;
Ø podpoříme programy prevence kriminality i s využitím moderních technologií;
Ø výrazně se postavíme proti možné korupci na úřadech, v zařízeních
města i v samosprávných orgánech;
Ø budeme důsledně postupovat proti nabídce a prodeji návykových látek
a alkoholu dětem a mládeži;
Ø nulová tolerance hazardu;
Ø podpoříme programy proti mezigenerační nesnášenlivosti, proti projevům rasismu, nacionální nadřazenosti a názorové netolerance;
Ø využijeme všechny zákonné prostředky včetně moderních technologií
v rámci boje proti vandalismu;
Ø podpoříme další rozvoj složek Integrovaného záchranného systému
Jihomoravského kraje (Hasičský záchranný sbor, Zdravotnická záchranná služba).
C. ROZŠÍŘENÍ ÚČASTI NA ROZHODOVÁNÍ
(veřejná správa, účast občanů)
1. Podíl na veřejné správě
Ø prosazujeme účast všech politických subjektů na veřejné správě a při
projednávání připravovaných dokumentů a přímé vypořádávání připomínek s nimi;
Ø prosazujeme poměrné zastoupení v orgánech města podle výsledků voleb (včetně rady);
Ø zajistíme účast odborníků a iniciativ v komisích rady;
Ø vytvoříme prostor pro kvalifikovanou odbornou činnost úřadů a institucí
s důrazem na přímou odpovědnost za předložené dokumenty;
Ø posílíme jednotu rozhodování města a městských částí;
Ø posílíme roli zastupitelstva při zásadním rozhodování v jednotlivých oblastech (investice, bytová politika);
Ø zajistíme spolupráci se zastupiteli Jihomoravského kraje a poslanci při
tvorbě návrhů účelných legislativních opatření (snížení nezaměstnanosti, územní plánování, veřejné zakázky);
Ø podporujeme využívání moderních informačních technologií pro správu města a kontakt s občany;
Ø zavedeme pravomoc zastupitelstev městských částí na rozhodování
v rámci celoměstských limitů o výši jednotkového nájemného za obecní
byty.
2. Účast občanů při rozhodování
Ø budeme pokračovat v programu participativní rozpočet – přímé rozhodování občana o použití části rozpočtu;
Ø zavedeme přímou účast občanů při rozhodování o podobě veřejných
prostranství;
Ø v případě zásadních otázek využijeme institut místního referenda na základě objektivních odborných analýz;
Ø nedopustíme rozhodování samosprávy omezující práva občanů města;
Ø zajistíme rozšíření komunikace s veřejností k zásadním otázkám před
rozhodnutím;
Ø jsme stále připraveni vyslechnout každého, kdo se chce vyjádřit k připravovaným rozhodnutím;
Ø jsme k dispozici radou i podporou každému, kdo potřebuje řešit své individuální potřeby ve vztahu s veřejnou správou;
Předložený volební program „BRNO PATŘÍ NÁM VŠEM“ je výsledkem
pečlivé práce našich zástupců v orgánech města, důsledného sledování
zájmů veřejnosti a posouzení požadavků obyvatel města Brna.
Váš hlas neskončí ve volební urně, po celé funkční období bude Vaším
hlasem KSČM.
My jsme zárukou, že hlas vhozený pro KSČM je hlasem pro budoucí
spokojenost Vaši i Vašich potomků.

JAK VOLIT – NÁVOD PRO VOLIČE KANDIDÁTŮ KSČM
Po čtyřech letech jsou před námi
opět komunální volby. Oproti jiným volbám, které jsme od té doby absolvovali
(a že jich bylo) mohou mít někteří z nás
problém, protože již pozapomněli na
některá specifika komunálních voleb.
V prvé řadě se u nás v Brně jedná vlastně o dvojí volby, v městských částech
Bosonohy, Kohoutovice, Nový Lískovec,
Starý Lískovec a Brno-střed dokonce
o trojí, neboť zde bude volen i senátor.
Pro usnadnění vlastního způsobu
volby předkládám voličům následující,
jak se dnes s oblibou říká, manuál.
Předem upozorňuji, že je psán pro voliče KSČM, což však samozřejmě nevylučuje jeho plné využití z řad ostatních
voličů. Nejde zde o to přesvědčovat a zdůrazňovat, kterého hráče na volební šachovnici podpořit, k tomu slouží jiné prostředky.
Tedy:
1. Jako odhodlaný volič KSČM si musím
včas uvědomit, že volby se uskuteční
5. a 6. října (v pátek od 14 do 22 hodin,
v sobotu od 8 do 14 hodin). To znamená, že si na tuto dobu nebudu plánovat
žádné aktivity, například vycestování
mimo Brno, které by mi znemožnily se
voleb zúčastnit. U komunálních voleb
totiž není možno požádat o vydání voličského průkazu – ten by mi stejně
umožňoval volit pouze v jiném okrsku
mé městské části.
Pokud mám závažné důvody (především zdravotní), které mi brání osobně
se dostavit do volební místnosti, určitě
požádám o návštěvu členů okrskové
volební komise, aby mne navštívili
doma s přenosnou volební schránkou.
Není to nic složitého, netřeba žádného
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formuláře (i když je to jistější a zabraňuje to chybám např. ve správnosti adresy), stačí telefonicky požádat na úřadu příslušné městské části, v den voleb
přímo příslušnou okrskovou volební
komisi.
V této chvíli tedy už vím, koho budu
volit, organizačně jsem si zajistil svou
účast na vlastním volebním aktu a splňuji zákonné podmínky pro účast na
volbách (mám trvalé bydliště v příslušné městské části a nejpozději 6. října
budu mít 18. narozeniny).
2. Dostavím se do volební místnosti, kde
prokáži členům okrskové volební místnosti svou totožnost PLATNÝM dokladem a skutečnost, že bydlím v příslušné městské části. Za to obdržím úřední
obálku (zřejmě bude šedá) s otiskem
úředního razítka. Pokud se mě týká
i volba senátora, dostanu ještě druhou
(měla by být žlutá) úřední obálku pro
tuto volbu. Na požádání dostanu i příslušné volební lístky. Ty bych ale již
měl mít nejpozději do 2. října doma.
Ve volební místnosti se mohu ještě
před vlastní volbou seznámit se vzorem hlasovacího lístku či zda se někdo
vzdal kandidatury či byl z kandidátky
odvolán. Bude zde také k dispozici příslušný volební zákon pro volby do zastupitelstev obcí.
3. Teď mohu přistoupit k vlastním volbám. Nejprve se však musím „odebrat
za plentu“. Tam musím být sám! Pokud
mám však problémy, které mi neumožňují samostatně upravit hlasovací lístky (tělesná vada, neschopnost číst
či psát apod. ), může mi za plentou pomoct jiný volič, nikoli však člen okrskové volební komise.

Úprava hlasovacího lístku, je trochu
složitější než u jiných voleb. Jde o to, že
volič může vybírat politickou stranu,
politické hnutí, jejich koalice nebo
sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů,
individuálně kandidující nezávislé
kandidáty nebo sdružení nezávislých
kandidátů (dále jen strana). Údaj
o členství jednotlivých kandidátů v politických stranách je na hlasovacím lístku uveden zkratkou. A všechny tyto
strany jsou uvedeny na jednom hlasovacím lístku. To znamená, že tento
může být opravdu velký a navíc vytištěn oboustranně. Je třeba uvést, že
v Brně obdržíme 2 hlasovací lístky, jeden pro volby do zastupitelstva městské části a jeden pro volby do Zastupitelstva města Brna – ten bude označen
svislým barevným pruhem. Oba tyto
lístky se vkládají do stejné obálky! Na
každém hlasovacím lístku je uveden
název městské části a volený počet členů zastupitelstva. Na konci textu je razítko příslušného úřadu MČ.
4. Vlastní úprava hlasovacího lístku je pro
nás jednoduchá: Ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem KSČM udělám
křížek. Tím volím tuto stranu s kandidáty v daném pořadí a celkovém počtu.
Bylo by však neseriozní neuvést i další
možnosti úpravy hlasovacích lístků:
• Lze křížkem označit pouze jednotlivé kandidáty z jednotlivých stran, maximálně však v počtu volených členů
zastupitelstva.
• Lze také kombinovat oba předcházející způsoby. To znamená označit
křížkem stranu a současně i některé
kandidáty z kandidátek jiných stran. Ti
dostávají hlas na úkor označené
strany, to znamená, že pokud je
označeno např. 5 kandidátů z jiných stran, zakřížkovaná strana
obdrží počet hlasů uvedený na
KL minus 5.
Jak je vidět, ono to zas tak složité
není, já osobně si hlasovací lístky
upravím v klidu doma (označím
křížkem KSČM) a za plentou je
pouze vložím do příslušné obálky. Vřele doporučuji.
5. U voleb do Senátu je to značně jednodušší. Obdržím jednotlivé hlasovací lístky pro každého
kandidáta, vyberu hlasovací lístek se jménem Oldřicha Duchoně a vložím jej do příslušné (žluté obálky[.
6. Zbytek už je jednoduchý –
obálky s hlasy pro kandidáty
KSČM vhodím do hlasovací
schránky (urny).
Aleš Růčka

r OPĚT DEMONSTROVALI. Když
se objevila zpráva, že prezident republiky bude 6. června 2018 jmenovat Babiše předsedou vlády, na 5. června svolali
„přátelé“ M. Zemana a A. Babiše demonstrace k vyjádření nesouhlasu
s A. Babišem v čele vlády. Veřejnoprávní televize jako mluvčí demonstrujících
v každém vysílání předváděla jejich
plné náměstí v Praze, v Brně a v dalších
městech. A 6. června vysílala ČT 24 Speciál a nic nového kromě obvyklých řečí
o trestně stíhaném a estébákovi v čele
vlády posluchači od „demokratů“ neslyšeli. Ale bylo zajímavé, že A. Babiš byl již
7. června pozván k výpovědi na policejní služebnu.
r JMENOVÁNA VLÁDA V ČELE
S A. BABIŠEM. Zpráva opět o trestně
stíhaném v čele vlády, ve vládě je jako
ministryně spravedlnosti T. Malá s pochybným studiem a s prací, v níž opisovala z práce studentky, jako ministr
zemědělství člověk s komunistickou
minulostí. A hlavně prezident nejmenoval Pocheho za ministra zahraničí,
a proto by měla být podána ústavní
žaloba na prezidenta. Několik dní byl
Poche stále na obrazovce s příslušným
pokřikem, co si prezident dovoluje ho
jmenovat na návrh předsedy vlády.
A znovu hlavně láteření nad tím, že vládu bude tolerovat KSČM. 4. července
2018 proběhla na ČT 24 beseda, v níž
poslanec Foldyna (ČSSD) upozornil, že
KSČM je součástí politického dění, voliči ji zvolili, je demokratickou stranou,
jinak by v našem systému nemohla existovat, nepopírejme parlamentní demokracii. Senátor Jiří Čunek (KDU-ČSL)
připomněl už delší dobu existující spolupráci s KSČM v komunální politice
od krajů až do míst. KSČM si s Babišem
rozumí, je bývalým členem této strany.
A vyzval ty, kteří kritizují podíl komunistů na vytvoření vlády, aby si uvědomili,
že ho zavinily strany, které odmítly spolupráci s trestně stíhaným předsedou
hnutí ANO jako vítězem voleb (profesor
politologie v čele ODS dostal za vyučenou od zkušeného politika z KDU-ČSL,
jemuž z principiálních důvodů vadil
trestně stíhaný vítěz voleb a jakákoliv
vláda s podporou komunistů, nemluvě
o chemikovi Kalouskovi nebo o učiteli
Gazdíkovi; pánové, nebylo by vám lépe
v původním zaměstnání, udělali byste
daleko užitečnější práci).
r UČITEL JEDINĚ SPRÁVNÉHO
HODNOCENÍ SOUČASNOSTI ZMĚNIL
MÍSTO. Daniel Takáč přešel z pořadu
Události, komentáře od 22.00 hodin
na pořad Interview od 18. 28 na ČT 24.
Poprvé tak působil 9. července 2018
a rozhovor vedl s ministrem kultury.
A v plném nasazení se vyptával, co udělá ČSSD s Pochem, bude ho dále nominovat do Černínského paláce, bude hla-

sovat pro důvěru vládě a co s ministryní
Malou? Jakýkoliv vyšetřovatel by měl poslouchal, aby se naučil být dotěrný, stále
skákající do řeči dotazovanému, spíš vyšetřovanému po rozbití talíře. Až 10 minut
před koncem pořadu o platech v kultuře
a památkách. (Ale ministr kultury se nedal,
asi věděl, s kým bude mít tu čest hovořit.
A Daniel Takáč? Projevil se jako zdatný
mluvčí předsedů tzv. demokratických
stran.)
r PŘÍPAD MINISTRYNĚ MALÉ. Několik dní byla na obrazovce, hlasy pro a proti, zda opisovatelka v diplomové práci
může nebo nemůže být ve vládě. Nakonec
rezignovala 9. července 2018 a hrozilo
další volné místo ve vládě. Babiš řekl, že
prozatím by Malou nahradil, ale od
předsedy ODS při-
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šel nával křiku,
vzteku, Babiš bude nad státními zástupci atd. atd. Prezident okamžitě jmenoval ministra spravedlnosti a zažehnal
novou hrozící pohromu, již 10. července
byl uveden do úřadu.
r HLASOVÁNÍ O DŮVĚŘE BABIŠOVĚ
VLÁDĚ. Uskutečnilo se 11. července 2018
ve sněmovním sále. Po projevu předsedy
vlády a prezidenta republiky postupně
vystoupilo 14 řečníků z hnutí ANO, ČSSD
a KSČM většinou s krátkými replikami na
vystupování z řad ODS, TOP 09, STAN,
KDU-ČSL a od Pirátů. Celkem jich vystoupilo 50, nejvíc Kalousek, Bělobrádek, Bartošek, Stanjura. Šlo buď o přednostní právo hovořit jako předsedové poslaneckých
klubů nebo často dlouhá řečnická cvičení
s kritikou vládního prohlášení. Ale často
v nich i speciálně zaměřená útočná a nevybíravá kritika počínání komunistů někdy až od roku 1921, např. doc. porodník,
exprimátor Prahy a další. Nejvíc mluvila
M. Němcová poté, když M. Grebeníček
provedl rozbor dění po listopadu 1989
a připomněl, jak tu ODS a další pravicové
strany vládly. Němcová, Bartošek, Bělobrádek a další to neunesli a neštítili se vytáhnout na denní světlo tzv. případ otce
M. Grebeníčka. Na všechno možné si
vzpomněli, zapomněli říct, že komunisté
zavinili existenci dne a noci a že se střídají
roční období. Petr Fiala a někteří další
mluvili o tom, že polistopadová republika
končí, je ohrožena demokracie atd. Langšádlová varovala před ohrožením naší
zahraničně-politické orientace na NATO
a EU, varovala před nebezpečím obratu
směrem k Rusku a k Číně tak, jak již tento
obrat provádí prezident republiky. Madam jaksi zapomíná, že Merkelová, německá kancléřka, francouzský i americký

prezident již několikrát s ruským i čínským prezidentem hovořili a jednali.
Proč se našich stratégů nezeptali, zda si
to mohou dovolit?
Kromě velmi častého povídání předkládal Kalousek několikrát návrh na přestávku jednání, aby A. Babiš mohl vyjít
před budovu, kde několik set Antibabišovců demonstrovalo v neprospěch vyslovení důvěry vládě. Mávali transparenty, křičeli a když A. Babiš vyšel před
budovu, přiletěla láhev a bůhví co ještě
(Kalousek snad spoléhal na to, že se
A. Babiš po možném poranění nevrátí na
jednání – jeden neví!). Konečně již 12.
července v 1. 25 hodin byl oznámen výsledek hlasování: 105 pro vládu, 91 proti – celý tzv. Demokratický blok + neúčast Chovance, Ondráčka a Maška.
r JIŘÍ HANÁK V ČLÁNKU KŘIVÁ
HUBA NENÁVISTI. V Lidových novinách 14. července se odvolal na verš
z Wolkerovy básně U rentgenu, protože
někteří poslanci stran, chudých na počet mandátů a duševně chudých na to,
aby věcně mohli cupovat vládní prohlášení, se měnili v pouliční nenávistné
křiklavce, zřejmě už nevyléčitelně otrávené antibabišismem. První housle
mezi nimi hrál pan Kalousek, který pozapomněl, že v roce 2006 byl ochoten
vládnout s podporou komunistů. Hanák
se ale politika Babiše bojí, k jeho kolébce se asi nedostala sudička demokracie
a už vůbec sudička politického rozmyslu, zato sudička autokracie si u ní musela dělat přesčasy. Nasvědčují tomu dva
nápady, když zlehčoval plagiátorství
paní Malé králičími bobky a potom vést
dočasně spravedlnost sám. Bojí se toho,
že by Babiš zůstal sám sobě poradcem
a mohl by se stát malým českým caříkem. Hanák ctí presumpci viny v případě Ptačí hnízdo a za blbost považuje
„estébáctví“ Babiše v závorce, a to celé
na druhou – kdo nebyl „venku“ a nemusel podávat hlášení? Hanák uvádí, že
nohu KSČM mezi dveře vládní moci postrčil Demokratický blok, zejména ODS,
která musela vědět, jak to dopadne, ale
chovala se jako svíčkové báby; rády by si
zarandily, ale přehnaná ctnost jim v tom
bránila. A stačilo prý odejít při hlasování o důvěře první Babišově vládě ze sněmovny, aby komunisté zůstali u svých
trpasličích preferencí. (Hanák to rozdal
napravo i doleva. Předsedové stran Demokratického bloku mají o čem přemýšlet.)
kj

Nejčastější hlášení o sjízdnosti řek letos v létě:
Všechny řeky v Čechách jsou sjízdné. Vhodná jsou auta typu Jeep
nebo obdobné off-roady. Jen Labe
u Ústí je vhodné i pro Škodu Felicii.
ECHO str. 11

¶ ŠLI PŘED NÁMI
Julius Volek Choráz
– 130. výročí narození
a 90. výročí skonu
Narodil se 20. července 1888 v Hustopečích nad Bečvou jako čtvrté a poslední
dítě v rodině podruha, pozdějšího obecního sluhy a písaře. Po obecné škole v rodišti, měšťanské škole v Hranicích, vystudoval učitelský ústav v Příboře. Pod
pseudonymem Choráz, který zvolil podle
ústřední postavy Zeyerovy básně Tvojí
paměti Víta Choráze, napsal několik příspěvků do časopisu, kterého byl spoluvydavatelem a pod jménem Choráz psal
později do revolučního tisku.
V letech 1908-1911 učil na dvojtřídce
ve Vranovicích u Prostějova a v letech
1911-1914 v Horních Otaslavicích. V obou
místech založil pěvecký sbor a propagoval
Smetanovy, Dvořákovy a Janáčkovy skladby. V Dělnickém domě v Prostějově byl
ve styku s dělníky, před nimiž přednášel
o jejich problémech v životě i v práci, pokud ji měli. A mezi nimi politicky dozrál.
Po propuknutí 1. světové války byl poslán
na ruskou frontu a po třech měsících přešel s celou setninou do zajetí. Na Sibiři se
naučil rusky a velký vliv na něho měli
vyhnanci-bolševici, s nimiž prožíval několik měsíců. Podílel se na vzniku Československé KS na Rusi – čs. sekce VKS(b)
v Moskvě, na formulaci základních dokumentů strany a stal se členem Ústředního
výkonného výboru.
Po návratu do vlasti v roce 1920 pokračoval v učitelském povolání v Horních
Otaslavicích a v Kostelci na Hané. Současně se podílí na činnosti levice v sociální
demokracii, píše do Stráže lidu, je jedním
ze zakládajících členů KSČ a o akčním
programu strany hovoří na Slučovacím
sjezdu KSČ 1. 11. 1921. Stal se členem OV
a KV KSČ, obecního zastupitelstva v Kostelci a výborným řečníkem. V roce 1926
byl ze školských služeb propuštěn a jen
těžko se loučil s působením mezi žactvem
a uměleckou činností. Z rozhodnutí vedení KSČ se stal v únoru 1926 šéfredaktorem
brněnské Rovnosti. Rychle se orientoval
v dění za pomoci Josefa Jurana, Josefa Kapouna, Hynka Konečného. Pro působení
v Rovnosti získal Josefa Lieberzeita, Bedřicha Václavka, Jana Krejčího. V Rovnosti
zavedl rubriky Instruktor, Ze života a práce v SSSR, Z továren a mzdových bojů.
Napsal mnoho článků a statí k tehdejší situaci. Byl též členem byra KV KSČ v Brně,
učitelem politických škol KSČ, členem delegace KSČ na VI. kongresu Kominterny,
na němž byl projednáván program Kominterny a situace v KSČ. 24. srpna 1928
skonal raněn mrtvicí. Byla to nečekaná
velká ztráta pro naše i mezinárodní komunistické a dělnické hnutí. Odešel příklad
ECHO str. 12

skromného člověka, jeho soustavného
spojení s pracujícími rukou i ducha, obdařeného vynikající schopností z hlediska
marxismu-leninismu analyzovat a poutavě objasňovat vnitřní a mezinárodní situaci, problémy komunální politiky a vyvozovat z rozboru uvedených problémů
závěry pro každodenní politiku KSČ. OV
KSČ Prostějov organizoval (pravděpodobně v roce 1988) seminář o životě a působení tohoto horoucího vlastence i inter-

nacionalisty, na němž byla přítomna jeho
manželka a dcera.
Společně s nimi jsem život a dílo vzácného člověka a soudruha znovu procházel. Škoda, že moje výňatky ze statí v Rovnosti z let 1926-1928 zůstaly nevyužity pro
zpracování a vydání publikace o Juliu Volkovi Chorázovi. Obě jeho nejbližší byly
tehdy dojaty snahou oživit vzpomínky na
jeho pro ně nejbližšího.
Karel Janiš

ODEŠLA DO NENÁVRATNA
Soudružka doc. PhDr. Hana Kráčmarová, CSc., zemřela 28. června 2018
ve věku 80 let. V mých vzpomínkách je ideologická konference pořádaná ÚML Vysoké školy zemědělské k 85. výročí narozenin Klementa Gottwalda, na níž vystoupila
s hlavním referátem. Na této konferenci jsme se poprvé setkali – bylo to 23. listopadu
1981, a pak na seminářích ÚV KSČ k významným výročím strany. Po listopadu 1989
jsme měli mnoho telefonických rozhovorů i písemných materiálů k pracem a statím,
které vydávala.
Hlavní pozornost soudružka Hana Kráčmarová věnovala dějinám Komunistické
strany Československa. Ve sborníku Devadesátiletá cesta byla její úvodní stať o okolnostech vedoucích k založení KSČ. V roce 2013 vydala Studijní skripta, úvod do studia pro Středočeskou univerzitu Jana Švermy, zahrnující celé dějiny strany s přehledem sjezdů, osobností a dalších základních údajů. O J. Švermovi vydala samostatnou
publikaci i se vzpomínkami na něj. K počátkům KSČ se vrátila v publikaci Spravedlivý svět je možný z roku 2016 společně se 17 vzpomínkami, s medailonem Bohumíra
Šmerala a 11 vzpomínkami na předního představitele KSČ i III. internacionály.
Dalším tématem jejích prací je činnost KSČ v protinacistickém odboji. V publikaci Spravedlivý svět je možný jde o kapitolu Komunisté v prvním období odboje spolu
s medailony Emanuela Klímy, Eduarda Urxe, Jana Ziky, bratří Synků. Je tu i 5 vzpomínek na toto období.
A třetím nosným tématem jejích prací je Únor 1948 a události, které mu předcházely. Jde o obsáhlé pojednání v publikaci Svoboda zrozená v boji, Revoluční léta
1944-1948. Podrobná charakteristika vývoje v těchto letech staví zrcadlo vyprávěnkám o tomto období, jak je slyšíme v pořadu Třetí republika na ČT 24 i v jiných pořadech, v nichž jde hlavně o „vyhnání“ Němců a o „puč“ v únoru 1948. Spolu s dalšími
autory publikace předložila Hana Kráčmarová pravdivý obraz vývoje v letech 19441948. Časopis Centra strategických a teoretických studií Alternativy č. 3 roku 2018
právě uveřejnil její stať Československá cesta k socialismu. A v knížce Vysokoškoláci
v revolučních letech 1945-1948 z roku 1976 podala obsáhlou charakteristiku vývoje
tehdejších stran – KSČ, národně-socialistické, sociálně demokratické a lidové před
vlastním tématem – vysokoškoláci v tomto období.
Soudružka Kráčmarová byla při přípravě svých pojednání velmi náročná, především k sobě i k spoluautorům publikací. Požadovala i ode mne oponenturu k publikaci Svoboda zrozená v boji. A bylo náročné připravit text o 30. letech pro publikaci
Spravedlivý svět je možný. Na podkladě jejích připomínek a dalších autorů publikace byl můj konečný text na světě. Soudružka Kráčmarová usilovala o to, aby texty
byly obsahem i vyjádřením na vysoké úrovni.
Na 2. celostátní konferenci pořádané Klubem společenských věd v Čelákovicích
v březnu 2016 řekla, že i na každém okrese jsou významné osobnosti hnutí, a pak
zavolala, zda neexistují nějaké další informace o nich na jižní Moravě.
Netušil jsem, že když jsem jí vyslovil velké poděkování za rozhovor o „osmičkových“ výročích v Haló novinách 14. května 2018, když jsem jí přál k jejímu významnému životnímu jubileu 13. června 2018, že spolu hovoříme naposledy, že už neuslyším její „no právě“.
Odešla skromná, dlouholetá členka strany, příkladná autorka mnoha statí,
přednášek a publikací o dějinách dělnického hnutí a KSČ a o jejích představitelích, k nimž se budeme vracet a které jsou jejím odkazem. Tak bude žít v naší paměti.
Čest jejímu neocenitelnému působení a práci, čest její památce!
Karel Janiš

KULTURNÍ KALEIDOSKOP
Co přináší začátek divadelní a hudební sezóny
V roce 1918, před vyhlášením naší samostatnosti, zpívala Ema Destinová Libuši v pražském Národním divadle. Po představení studenti vypřáhli z kočáru koně
a táhli kočár s umělkyní přes Vltavu k jejímu domu na Malostranském náměstí. Jedním z nich byl studující techniky František
Turek. Měl rád vynálezy. Po roce 1900 si
zaplatil v Německu tehdy horentních 50
říšských marek za vyhlídkový let Parsifalem, předchůdcem pozdějších ztužených
vzducholodí Ferdinanda Zeppelina. Mezi
válkami se jako inženýr v brněnské Zbrojovce podílel na výrobě
ručních zbraní pro jednu z nejlépe vyzbrojených evropských
armád, Československou armádu. Za 2. světové války jako zbrojovák vyráběl v Íránu zbraně pro Spojence. Idol tehdejších studentů Ema Destinová byla přistižena v roce 1916 rakousko uherskou policií jako kurýrka organizace národního odboje Maffie. Tehdejší technika neznala jiné spojení se zahraničním
odbojem než kurýrní cestou. Jen světový věhlas umělkyně a intervence jejího obdivovatele německého císaře Viléma II. Pruského ji zachránily před trestem smrti. Tolik jen dva osudy spojené s Libuší. Nezbývá než popřát režisérovi Libuše, premiérované
(7. IX.) Národním divadlem Brno na brněnském výstavišti,
Jiřímu Heřmanovi, šťastnou ruku v obrovském pavilonu P. Je na
divákovi, aby posoudil režijní koncepci. Inscenátoři by neměli
zapomenout – Ema Destinová pravidelně zpívala během 1. světové války na svých vystoupeních, včetně výše zmíněného představení Libuše, píseň z Fidlovačky – budoucí národní hymnu.
Umírali s ní na rtech příslušníci I., II. a III. odboje. (Ilustrace - Luděk Marold – Kněžna Libuše, Ema Destinová.)
Činohra v Mahenově divadle po červnové premiéře reprízuje romantické drama Friedricha Schillera Marie Stuartovna. Nešťastná královna byla obětí své doby, konfrontace mezi katolictvím a protestantstvím, jež bylo záminkou pro mocenské
ovládnutí Evropy katolickými Habsburky. Fronta vedla v sousední Francii, v občanské válce mezi katolíky a hugenoty, jež reprezentoval Jindřich Navarský. Anglická královna Alžběta I. viděla
v sousedním katolickém Skotsku nebezpečí a stejně tak i ve skotské královně Marii Stuartovně. Byla popravena po zmanipulovaném procesu roku 1587, o rok dříve, než ve Francii občanská válka skončila. Paradoxním výsledkem byl zrod dvou dodnes
trvajících evropských velmocí, tehdy vytvářených anglickou královnou Alžbětou I. a francouzským králem Jindřichem IV. Navarským. Jeden z nejslavnějších hrdelních případů v dějinách Schiller zpracoval jako velké psychologické drama o touze po moci,
lásce a svobodě, o střetu dvou silných osobnosti v mocenské hře.
Režisér Martin Čičvák hru pojal v politickém kontextu, nikdo ze
zúčastněných není onen kladný, čistý hrdina. Divák bude moci
představení srovnat s inscenací Marie Stuartovny v Městském
divadle Brno z roku 2006.
Divadlo Husa na provázku premiéruje (21. IX.) Ameriku
Franze Kafky. Bude zajímavé jak se inscenátoři vyrovnají s jeho
nedokončeným dílem, na němž pracoval
řadu let. Divák zná autory dramatizace
Ivanu Klestilovou a Michala Dočekala
z inscenace Dynastie Stefana Massiniho
věnované dynastii majitelů banky Lehman Brothers. Banka byla původcem dosud největší finanční krize v 21. století.
Paradoxně dramatik bankéře heroizoval.
Bude zajímavé, zda současná rozvíjející
se obchodní válka mezi USA a ostatním
světem, jež hrozí globální krizí, najde

svého dramatického autora. O Velké hospodářské krizi 30. let 20.
století jsou knihovny beletrie i dramat. Vidění světa Franze Kafky
je proti tehdejší realitě idyla.
HaDivadlo premiéruje (25. IX.) dramatizaci románu Andreje
Platonova Čevengur. Jde o autorovo vrcholné dílo, kritiku ruské
revoluce na venkově. Andrej Platonovič Klimentov, jak znělo
jeho jméno, v občanské válce korespondent na frontě, za 2. světové války v hodnosti kapitána válečný korespondent novin
Krasnaja Zvězda, byl pro svůj kritický přístup v nemilosti. Po přečtení povídky publikované v roce 1931 ho Stalin ohodnotil: „Talentovaný spisovatel, ale svině.“ Pro tuberkulózu je v roce 1946
propuštěn z armády a znovu pro jinou povídku obviňován „z odporného hanobení sovětských občanů, sovětské vlasti a vítězných vojáků, kteří se vrátili po vítězství zpět do svých domovů.“
V románu Čevengur vysvětluje příklon ruského negramotného
venkova k revoluci jako eschatologickou náboženskou záležitost
– očekáváním konce světa, jež může odvrátit jen příchod komunizmu, který vyřeší všechny jeho nemoci. Jde o stejný étos a motivaci, jako u našeho 15. století. Středověký svět, t. j. církev, je
v mravní krizi, husité ji musí napravit. Revoluce požírá své děti,
včetně radikálů a vizionářů. Platonov to prognózoval. Je otázka
co z náročné předlohy vytěží režisér Jan Kačena.
Buran Teatr premiéruje (14. IX.) hru s atraktivním názvem
Homo eroticus aneb Láska v době těla v dramaturgii Sabiny Machačové a režii Gabriely Ženaté. Jedná se o kolektivní dílo realizačního týmu. O pojetí tématu, zprofanovaného spotřebním přístupem, je podtitul Erotická balada. Víc pozná divák sám.
Divadlo Radost premiéruje (18. IX.) pohádku Loktibrada
z pera Aloise Mikulky ve scénickém zpracování Vlasty Špicnerové. Na rozdíl od předlohy se pohádka o trpaslíkovi Loktibradovi
liší hlavně rámcem, do kterého je zasazena. Leccos napoví podtitul - Dnes se přeci nehraje! Jevištní technik, garderobiérka a uklízečka jsou nuceni sehrát představení pro děti v hledišti. Vtipný
Mikulkův příběh o hodné Dívčince, zlé Maceše a záhadném Loktibradovi se tvoří přímo komunikací s dětmi. Režie Michala Sopucha slibuje dětskému publiku zážitek.
Filharmonie Brno uvádí (18. 19. X.) Dvořákovu Symfonii č. 9
e moll „Z Nového světa“ pod taktovkou Dennise Russella Daviese. Jde o uměleckého ředitele a šéfdirigenta Filharmonie Brno
v sezóně 2018/2019, původem z USA, od roku 1980 působícího
v Evropě. Bude jeho pojetí Novosvětské obohaceno o americký
nebo evropský pohled ?
/V-zh/

Co vystavují muzea a galerie
Galerie Architektury na Starobrněnské 18 prezentuje do
září výstavu fotografií nazvanou Deset let. Autorem je legendární válečný fotograf Jan Šibík, náš první fotograf v Kábulu. Navštívil od roku 1988 všechna bojiště světa a dějiště živelných katastrof. Deset let je i titul knihy Jana Šibíka. Jak název naznačuje je
ohlédnutím autora za uplynulou dekádou. Kniha obsahuje reportáže z neuralgických míst světa, z nichž 12 je k vidění na
výstavě. V letech roky 2007 až 2016 jsou to přírodní katastrofy
a jejich následky – tajfun Haiyan na Filipínách, nepokoje po zemětřesení na Haiti. Následují unikátní snímky z KLDR, kde je povoleno fotografování pouze s povolením přiděleného průvodce.
Fotografie byly pořízeny bez povolení z okna vlaku. Další časovou fází je obraz Arabského jara s krvavými událostmi v Egyptě
a Libyi. Autor Arabské jaro označuje jako rozbušku předcházející uprchlické krizi a jako její bezprostřední příčinu konflikty vyprovokované militantním islamismem. Uprchlická krize se stala
v uplynulých letech Šibíkovým hlavním tématem. Migranty
autor vidí jako podvedenou masu lidí, jež na západě očekává rajský život po vzoru televizních seriálů. Za iluzí přicházejí celé rodiny, nejvíce postižená je zcela vykořeněná generace prarodičů.
(Dokončení na straně 14)
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KULTURNÍ KALEIDOSKOP
Co vystavují muzea a galerie
(Dokončení ze strany 13)

Divák může události porovnat s občanskou válkou na Ukrajině,
vyvolanou velmocenskými zájmy. Z konfliktů, jež známe i u nás
je šokující reportáž z košického sídliště Luník IX. Jde o největší
romské ghetto ve střední Evropě. Původně byl Luník IX. exkluzivní sídliště pro střední vrstvy, jež zdegenerovalo na ghetto. Jeho
obyvatelé vyhazují odpadky z okna. Až zakryjí 1. patro paneláku,
nechá to momentálně vládnoucí politik uklidit, aby koloběh nastal znovu. Za záchody slouží prázdné vybydlené byty. Šibíkovy
obdivuhodně komponované fotografie, některé s atmosférou
starých mistrů renesance a baroka byly pořizovány ve zlomku
vteřiny v úhelných momentech zobrazených událostí, kdy autorovi hrozilo nejen bezprostřední nebezpečí, ale i pozdější únos.
Jsou doprovázeny sugestivním reportážním textem. Reprezentují výzvu vládnoucím tohoto světa i memento, varující před budoucími konflikty, ohrožujícími euroamerickou civilizaci.
Jednomu z letošních nejvýznamnějších „osmičkových“ výročí, 50 let od okupace Československa, se věnuje Muzeum města
Brna novou výstavou na hradě Špilberku nazvanou Rok 1968
v Brně očima cenzora. Osudový rok 1968 přiblíží nejen prostřednictvím autentických fotografií a plakátů z muzejních sbírek i od
veřejnosti, ale i pohledem tehdejších propagandistů. Za stolem
cenzora si návštěvníci přečtou v dobových novinách o okupačních událostech, viděných tehdejší propagandistickou optikou.
Kde v Brně stály tanky a kde se střílelo lidé zjistí ve speciální aplikaci na velké obrazovce s mapou města. Na rozdíl
od těchto pro pamětníky traumatizujících událostí je
k vidění vitrína s designovými předměty 60. let. Dokazují jak tradice designu 1. ČSR přesáhla do 60. a 70. let
20. století. Tolstoj Napoleonovo tažení reflektoval po
dvou generacích. Snad za tuto dobu se bude reflektovat naše minulost s odstupem včetně traumatizujících
období. Bude nutno posoudit kolik z toho nejlepšího
1. ČSR přetrvalo po druhou polovinu 20. století. Jak
přetrvala a narostla střední vrstva – nositel kultury
a know how a co zbylo z vyšší střední vrstvy. Ze střední vrstvy vyšel Milan Kundera a z vyšší střední vrstvy
Otto Wichterle. Obě osobnosti byly nuceny věnovat
svůj intelektuální potenciál západu, v podstatě lidstvu. Otec Milana český klavírista, muzikolog, hudební pedagog a první rektor JAMU Ludvík Kundera byl
členem československých legií v Rusku. Otec Otto
Wichterleho Karel Wichterle byl spolumajitelem firmy
Wichterle a Kovářík Prostějov. Bude nutné vysvětlit
proč druhý největší populační boom v dějinách 20.
století reprezentovaly tzv. Husákovy děti v 70. a 80. letech a největší populační propad od doby Marie Terezie byl zaznamenán v 90. letech 20. století. Do jaké
míry se na vzestupu střední vrstvy podílela výstavba
1 milionu 200 tisíc bytů a proč v druhém desetiletí
21. století bude bydlení dostupné pro širší vrstvy až
koncem 20. let.
Etnografický ústav Moravského zemského muzea v Dietrichsteinském paláci prezentuje od 18. X.
výstavu nazvanou Tradiční lidová kultura - výkladní
skříň státu - vděčný symbol národa. Zachycuje projekci tradiční kultury do života společnosti po roce 1918
a dále, kdy jsou její projevy použity jako symboly politické reprezentace. Po vzniku Československé republiky se objevila snaha prokázat svébytnost mladého
státu. Zejména ve 20. letech 20. století se ve výtvarném
umění projevila inspirace lidovým uměním, která
byla projevem snahy vytvořit specifický národní styl.
Svéráz byl chápán jako projev osobitosti národního
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charakteru, umožňoval projevit národní cítění prostřednictvím
oděvu a prokazoval se především výšivkami a ornamentem. Krojované páry vítající významné státní návštěvy patří dodnes do
arzenálu národní reprezentace. Tolik anotace výstavy. Nutno
podotknout – šlechtičtí intelektuálové byli mezi obrozenci mizivě zastoupeni. Obrozenci pocházeli z lidových vrstev. Uvědomění si kořenů se projevilo už na výstavě uspořádané na oslavu 100.
výročí první průmyslové výstavy, konané v Praze roku 1791, Jubilejní výstavě v Praze roku 1891 ve folklorní expozici Česká chalupa, již zastupovala i Staročeská chalupa v Přerově nad Labem,
pozdější základ Polabského národopisného muzea. Plně se to
projevilo na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze roku
1895, již předcházelo na 170 krajinských výstav a četné národopisné slavnosti. Leoš Janáček z výstavy přivedl na pódium brněnského Besedního domu hudce z Kopanic. Pro koncertní publikum zvyklé na hudební klasiku a romantismus to musel být šok.
Vlna příklonu k folklorním kořenům se opakovala po vzniku
1. ČSR i v době ohrožení národa za protektorátu. Není bez zajímavosti, jak po roce 1990 nám konzervativci, adoranti šlechty nemohli lidové a nikoliv šlechtické kořeny zapomenout. Stejným
dechem byl vzýván Janáček jako světové logo Brna, Moravy a ČR.
Vztah Janáčka k folkloru nejlépe hodnotí publikace Jarmily Procházkové Hudební život na Moravě v 19. a ve 20. století; život
a dílo Leoše Janáčka s přesahem do etnomuzikologické a hudebně sociologické problematiky vydaná Etnologickým ústavem AV.
Lze ji doporučit všem kritikům našich lidových kořenů. /V-zh/

R EPLIKU PRVNÍHO AUTA NA SVĚTĚ DOSTALO T ECHNICKÉ MUZEUM
Repliku stroje z roku 1886, který je
považován za první automobil na světě
poháněný spalovacím motorem, převzal v sobotu od soukromého dárce
(který nechce být jmenován) ředitel
Technického muzea v Brně Ivo Štěpánek. Stalo se to jako součást programu
XV. ročníku mezinárodní výstavy vín
Grand Prix Austerlitz v Křížové chodbě
brněnské Nové radnice.
Na této mezinárodní přehlídce představila Moravská banka vín přes 200 ze
svých více než osmi set vzorků lahodného
moku z jihu Moravy i ze světa. Jejich
ochutnávání dovázel folklórní soubor
Věčně mladý Danaj s cimbálovou muzikou Pavla Múčky. Zájemci viděli sekání
sektu šavlí - sebrage nebo ukázky výcviku
napoleonských vojáků. Podobný program
chystá Moravská banka vín 8. září v Praze
na Národních dožínkách na Letné.
Technické muzeum v Brně dostalo
automobilové vozítko či motorovou tříkolku Benz Patent Motorwagen model
Nr. 1. Jeho replika v hodnotě půldruhého
milionu korun je zhotovena v Anglii dle
dochovaných riginálních výkresů německého konstruktéra Karla Benze. Vůz byl
zakoupen do Brna. Originál sestavil Carl
Benz ve své dílně v Mannheimu, kde ho
také v roce 1885 předvedl. Patent na jeho
výrobu získal 29. ledna 1886 a první oficiální jízdu svým automobilem podnikl
3. července téhož roku. Lidé ale příliš ne-

Miroslava
Jandeková-Lokšová
6. září 2018 by si připomínala 95. narozeniny v Blansku-Klepáčově. Byla herečkou, docentkou JAMU v oboru umělecký
přednes, nositelkou vyznamenání Zasloužilá pracovnice kultury (1975), Za zásluhy o výstavbu (1978). Již během studia
na konzervatoři v Brně vystupovala na jevištích divadel v Brně, Ostravě a Českých
Budějovicích a po skončení studia na scéně Státního divadla v Brně. Současně předávala herecké zkušenosti v letech 19631980 studentům na konzervatoři i na
JAMU, kde ukončila své působení jako vedoucí katedry syntetických divadelních
žánrů. Ale dále působila v Komplexní kulturní brigádě členů Státního divadla a pedagogů JAMU v Brně jako její zakládající
a vytrvalá členka, bez nároků na honorář
ji uslyšeli účastníci stovek vystoupení.
Doc. Miroslava Jandeková-Lokšová
žije ve vzpomínkách na její nesčetná vystoupení na mnoha akcích brněnského
Výboru národní kultury. Ale vzpomeňme
na ni i my, všichni další a ostatní, kteří
jsme o jejím všestranném působení četli
a slyšeli. Vzpomínejme na ni při akcích
Výboru národní kultury!
Karel Janiš

věřili ve spolehlivost nových osobních poválec, 954 ccm. A to s výkonem 0,66 kW při
sunovadel. Do výroby jednoduchých
400 otáčkách za minutu. Vozítko o hmotautomobilů se proto Benzovi příliš nenosti 265 kg jezdí rychlostí do 16 km za
chtělo, dokud mu neudělala nečekanou
hodinu. Potřebuje 10 l benzínu na 100
reklamu jeho manželka Bertha.
ujetých kilometrů. Tehdy se benzín proVozítko si vzala 5. srpna 1888 údajně
dával v lékárnách.
bez manželova vědomí a se svými syny
Václav Žalud (+foto)
s ním ujela 106 kilometrů
bez nehody z Mannheimu
do svého rodného města
Pforzheimu u Stuttgartu.
Sdělovací prostředky to přinesly veřejnosti jako senzaci s důrazem na to, že takové vozidlo dokáže s přehledem ovládat i žena. To
přesto, že ji při cestě stíhaly
technické problémy. Palivo
zanášelo karburátor a ucpávalo ho. Bertha jej čistila úzkou sponou do vlasů.
Bertha Benzová (Sylvie Zouharová Dyková) spolu s manžeReplika stroje z roku 1886 lem Carlem Friedrichem vozidlo na nádvoří Nové radnice
má motor čtyřdobý jedno- v Brně ihned vyzkoušeli.

Úklid neklidu – neklid úklidu
Z nakladatelství Barrister & Principal přichází na knižní trh nová jedenaosmdesátistránková sbírka básní Iva Odehnala Úklid neklidu – neklid úklidu. Autorkou ilustrací je
Kateřina Němcová, typografie a obálka jsou dílem Bohdana Lukáše. Tato sbírka je součástí
triptychu, protože básník má rád trojice. První nese název Pískání na provaz (Chodím a pískám si na provaz upletený z písku) a její text už byl nedávno uveřejněn v internetovém literárním časopisu Divoké víno č. 95/18. Na třetí části triptychu básník ještě pracuje. Má prozatím název Chůze po uhlících slov (Jakž takž).
I. Odehnal si trojice oblíbil i u veršů pro děti. Po Kozím baletu s ilustracemi Jana Hrubého
má pro děti nachystány dva ucelené soubory, a to Vrtulník na kurníku a Myši na Mitsubishi.
Křest sbírky Úklid neklidu – neklid úklidu se podle vyjádření básníka uskuteční 21. září
v kavárně Podnebí v Brně v Údolní ulici č. 5.
Bohumil HLAVÁČEK

Cyrilometodějské mladé hody 2018
v Brně-Kníničkách
Letošním cyrilometodějským mladým
hodům v Brně – Kníničkách po oba dny přálo počasí. Na středeční předhodové zábavě
přispěla k pohodě cimbálová muzika Slovácko mladší z Mikulčic. Ve čtvrtek před
kapli Cyrila a Metoděje dorazil na hodovou
mši i průvod ze sousední městské části Bystrce. Po mši se ujal slova starosta Martin Žák
a předal hodové právo chase v čele s prvním
stárkem Vojtou Janským a první stárkou Hanou Zezulovou.
Mezi výročními obyčeji a slavnostmi si
hody zachovaly výjimečné postavení jako
integrující prvek, spojující všechny generace jak na vesnicích, tak i ve městech včetně
Brna. I v našem městě a jeho městských částech přispívají k upevňování vztahů mezi
rodáky, starousedlíky a novými sousedy. Životnost tradice pramení z veřejného zájmu
o tuto lidovou slavnost, která se stala záležitostí reprezentativní – s hudbou, zpěvem,
poutavou podívanou na krásné kroje i bohatým pohoštěním při průvodu.
Před kaplí vyhrávala dechová hudba
Ištvánci ze Šardic a tančilo moravskou besedu letos osm krojovaných párů kníničské
chasy a ani letos nechyběla roztomilá kní-

ničská drobotina - malá chasa. Osm krojovaných dětí na vystoupení připravovaly
letos opět Miroslava Keprtová s dcerou Martinou Suchánkovou, které se o nastupující
generace obětavě a úspěšně staraly už dříve. V uplynulých čtyřech letech je zastupovaly a vedly malou chasu Markéta Audy
a Bc. Jana Hlaváčková. Se zájmem sledovaný průvod chasy ulicemi Kníniček vyvrcholil zatančením československé besedy. Tečkou za letošním programem byla večerní
hodová zábava, na které k tanci i k poslechu
hrála dechovka Ištvánci, děti zatančily moravskou besedu a chasa besedu moravskou
i československou.
did

Opustili nás
9. července opustila naše řady
soudružka Olga KOUDELOVÁ.
1. září zemřel pplk. letectva ve výslužbě František DOHNAL, bývalý
předseda MíV Brno-střed a pracovník MěV KSČM Brno.
Čest jejich památce!
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Jubilanti končícího léta
Ve druhé polovině léta oslavili svá
kulatá i nekulatá životní jubilea následující členky a členové naší MěO:
Srpen: ss. Zdeněk ADLER, RSDr. Luděk
ADAMOVSKÝ, Alena BUREŠOVÁ, Marie
MINÁČOVÁ, Marie PANÁČKOVÁ, Jiří HÁJEK, Marie CRHOVÁ, Milan MAREŠ, Ilja
KALÁŠEK, Karel BELATKA, Miloslava
GROSSOVÁ, Růžena DOLEŽALOVÁ, Marie
NOVÁKOVÁ, RNDr. Daniel BORECKÝ,
CSc., Miloš VÍT, Oldřich BÁRTÍK, Pavel
BARTONĚK.
Září: ss. Marie BÁNOVSKÁ, Julius HUTÁREK, MUDr. Josef KUSEK, Ludmila MACHÁČKOVÁ, Miroslava MOLÍKOVÁ, Danuše MATUŠKOVÁ, Věnceslava KRÁLOVÁ,
Božena FRANTOVÁ, Jindřiška KREJČÍ, Marie PREIZLEROVÁ, Eva PŘIKRYLOVÁ, Dagmar DOMANSKÁ, Marcela LUKŠÍKOVÁ,
Petr BABÁK, Vincenc SOBOL, Emilie KOTISOVÁ, František HASOŇ, Olga KOUDELOVÁ, Ing. Marie PLAVCOVÁ, Ladislav ZAPLETAL, Ing. Vítězslav KREJČÍ, Jiřina
KRTEJČOVÁ, Květoslava FINTESOVÁ.
Všem našim oslavencům děkujeme za
obětavou práci pro stranu a boj za sociálně spravedlivou společnost a do dalších let
života přejeme pevné zdraví, klid a spokojenost! ZO (MO) KSČM, LKŽ Dobromysl
a redakce ECHO.
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Žijí v naší paměti
V červnu 2008 odešel po dlouhé a těžké
nemoci člen výboru ZO KSČM 2202 soudruh
Ladislav Nevídal. Byl dlouholetým pracovníkem 1. brněnské strojírny v Brně a nositelem mnoha vyznamenání, medailí, odznaků. Bylo tak oceněno jeho významné
působení v zaměstnání, ve funkcích ve straně a v odborech. Idejím socialismu zůstal
věrný i po listopadu 1989.
V červenci 2008 zemřel plk. v. v. Ivan
Major, který se na osvobození naší vlasti od
nacistické okupace podílel jako příslušník
naší vojenské jednotky v Sovětském svazu.
Prošel s ní její bojovou cestu od Buzuluku
přes Sokolovo a Duklu, kterou popsal v obsáhlých vzpomínkách.
Líšeňskou ZO KSČM v srpnu 2008 opustil soudruh Ing. Vlastimil Dědek. Na diskusních čtvrtcích i na seminářích pořádaných
MěV KSČM v Brně vystupoval s příspěvky
o ekologii a psal o těchto i o dalších tématech do občasníku Echo.
Karel Janiš

Kantýna opět otevřena
Ve 2. patře budovy MěV je od začátku tohoto měsíce opět otevřena kantýna. Provoz
zabezpečuje společnost MIDA Milana Kriše.
Otevírací doba je Po - Pá od 8 do 18 hodin.
Na akce v sobotu dle předchozí dohody.

Rozloučení s létem
na přehradě
Brněnští kandidáti na radnici
za KSČM a SPO-Zemanovci,
zcela vlevo kandidát na senátora Oldřich Duchoň.
Brněnští vlastenci
uctili památku hrdinů SNP.

¶ ŠLI PŘED NÁMI
Stanislav Živný
– 75. výročí smrti
Narodil se 1. dubna 1912 v Dačicích
v rodině truhláře, invalidy z 1. světové války, který se uchytil jako zřízenec na okresním úřadě v Dačicích, později v Mikulově. Stanislav Živný po ukončení české
menšinové školy v Mikulově a měšťanské
2leté obchodní školy v Břeclavi nastoupil
od února 1929 na okresní úřad v Mikulově
jako kancelářská síla a od roku 1930 se stal
kancelářským pomocníkem.
Po návratu z vojenské služby na úřadě
skončil, poněvadž jeho nadřízeným vešlo
ve známost jeho aktivní působení v Komsomolu a v KSČ. Teprve od 1. září 1938
našel zaměstnání
v Čs. pojišťovně
v Brně. Ale to již aktivně spolupracoval
s krajským tajemníkem Emanuelem
Klímou a zajišťoval
mnoho akcí v kraji,
na nichž propagoval lidovou frontu
všech odpůrců nacismu a války.
Po 15. březnu
1939 byl v čele ilegálního vedení KSČ
v Brně.

V dalších dvou letech byl několikrát zatýkán, vyslýchán a konfrontován s dalšími
zatčenými. Podařilo se mu uprchnout
a pobývat ilegálně v Brně-Bystrci. Při zatýkání v září 1942 došlo k přestřelce s gestapáky, při níž byl těžce zraněn. Po operaci na Žlutém kopci byl v Kounicových
kolejích uvržen do svěrací kazajky a připoután k posteli řetězy. Při krutých výsleších nikoho ze svých spolubojovníků neprozradil.
Ve Vratislavi byl 24. května 1943 odsouzen k trestu smrti a 6. srpna 1943 byl
v Berlíně popraven. Po statečném bojovníkovi s nacisty je od roku 1961 pojmenována ulice v Brně-Bystrci.
kj
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