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ZASEDAL ÚSTŘEDNÍ VÝBOR KSČM
Na zasedání 15. prosince projednal a schválil kandidátku pro volby do Evropského parlamentu pod názvem
KSČM – ČESKÁ LEVICE SPOLEČNĚ.
V jejím čele je místopředsedkyně ÚV KSČM
pro evropské záležitosti Kateřina Konečná.
Na dalších místech kandidátky jsou představitelé
levicových stran či hnutí – Ne základnám, Strany
demokratického socialismu i pražské KSČ. Společný volební program má ústřední volební heslo
„Nenechme to tak“ se základními prioritami
Rovnost, Bezpečnost, Demokracie a transparentnost, Soběstačnost.

KSČM povede do voleb K. Konečná
Rozhodli o tom členové ÚV, kteří ji upřednostnili
před protikandidátem Jaromírem Kohlíčkem v poměru hlasů 59:19. V tajném hlasování se pak na další místa kandidátky dostali Andrej Bóna (číslo 2),
Arťom Korjagin (3), Roman Blaško (4), Lukáš
Pařízek (5) a Dagmar Švendová (6).
KSČM, která je součástí frakce Sjednocené evropské levice a evropské zelené levice, má nyní v EP
tři zástupce – kromě Konečné i Jiřího Maštálku
a Jaromíra Kohlíčka (ten v průběhu funkčního období nahradil zesnulého Miloslava Ransdorfa).
Blahopřejeme a slibujeme podporu - „našim“
jihomoravským kandidátům Andreji a Dáše!

(Dokončení na stranách 2-3)

Komise ideověvýchovné práce
MěV KSČM v Brně
srdečně zve na

DISKUSNÍ ČTVRTEK,
který se uskuteční
17. ledna 2019 v 17 h. na MěV KSČM
v Brně, Křenová 67, sál v 2. poschodí.
Téma: Současná situace v Sýrii
Úvod: Milan Krajča

Ústřední výbor schválil materiály k plánovaným celostátním konferencím, které byly svolány
nymburským sjezdem KSČM k vnitrostranickým
i ekonomickým problémům strany. Ve stanovisku
k aktuální politické situaci konstatoval nevídané
rozměry fašizace Ukrajiny a vyslovil varování před
narůstajícím extrémismem, neonacismem a fašismem v české společnosti. V dalším prohlášení
ÚV KSČM vyjádřil solidaritu boji francouzského
lidu za lepší životní podmínky a spravedlivé odměňování za práci. Současně odsoudil projevy
násilí a poškozování majetku. Připomněl příležitost evropských voleb k obraně těch, kteří jsou
nejzranitelnější ve svém životě. Text rezoluce doporučený městským výborem KSČM v Brně předložil jeho předseda s. Martin Říha, oděný symbolicky do žluté vesty (viz foto).
Média tentokrát o zasedání ÚV podávala informace. Haló noviny 17. 11. včetně úvodního projevu K, Konečné k volebnímu programu k eurovolbám a předsedy ÚV KSČM Vojtěcha Filipa.
Pozn.: MěV KSČM na svém zasedání 3. prosince 2018 svolal na 23. února 2019 mimořádnou
městskou konferenci k přípravě na jednání celostranických konferencí. Předsedové ZO KSČM
byli již o ní informováni.
Karel Janiš

TISKOVÁ ZPRÁVA Městského výboru KSČM v Brně ze dne 18. prosince 2018

ÚSTAVNÍ STÍŽNOST
Městský výbor KSČM v Brně se již v listopadu s uspokojením vyjádřil k usnesení krajského
soudu, kterým rozhodl o neplatnosti volby kandidáta KDU-ČSL v Brně - Kohoutovicích a volbě
kandidátky KSČM.
Současně MěV vyjádřil znepokojení nad postupem tohoto soudu, který přes další zjevné pochybení, k nimž dle názoru MěV v nedávných komunálních volbách došlo, zamítl všechny naše ostatní
návrhy. Soud nepřistoupil k přepočítání hlasů v řadě
dalších volebních okrsků uvedených v podání MěV
s odůvodněním, že pro to neshledal dostatek významných indicií. Vzhledem ke skutečnosti, že proti tomuto rozhodnutí krajského soudu není přípustný
opravný prostředek, podal MěV KSČM v Brně dnes
prostřednictvím advokáta doc. JUDr. Zdeňka Koudelky, Ph.D. Ústavní stížnost.
Důvodů k podání této stížnosti bylo více. I když
soud konstatoval nezákonnost při volbách v městě
Brně, za významnou ji vyhodnotil jen pro volby
v Kohoutovicích a ne též pro volby zastupitelstev
Brna a Brna-středu, jak MěV navrhoval. Jsme nadále přesvědčeni, že výsledky voleb byly nezákonně
ovlivněny, přičemž jsme získali 4,13% hlasů do Zastupitelstva města Brna a 3,1% do Zastupitelstva
městské části Brno-střed a tento volební zisk tedy
není nevýznamný a při kontrolním přepočtu hlasů
mohla nastat situace, kdy by překročil 5% a tedy získal mandáty.
Tím, že soud odmítl faktickou kontrolu s cílem
ověřit naše tvrzení, učinil volební kontrolu formální
ve vztahu k zastupitelstvům Brna-středu a Brna. Přitom týmž rozhodnutím změnil výsledky voleb do Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice a uznal
nezapočítání více než 90% hlasů ve volebním okrsku 23049 Brno-střed. Tedy vůči jinému zastupitelstvu soud naše tvrzení uznal a zjistil nezákonnost ve
volebním procesu. Přitom šlo o tytéž volby ve stejný
okamžik. Jestliže je soudem uznána vada volby do
zastupitelstva městské části, je logické, že mohou být
obdobnými chybami zasaženy i souběžně konané
volby do Zastupitelstva města Brna. Soud měl tedy
vážné indicie o vadách při sčítání odevzdaných hlasů pro stěžovatele.
MěV KSČM v Brně považuje za věc, která podstatně překračuje jeho vlastní zájmy to, že Ústavní
soud může rozhodnout o tom, kdy a za jakých okolností má volební soud přikročit k namátkovému přepočtu hlasů v několika málo vybraných volebních
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okrscích. Takto koncipovaná soudní kontrola totiž
může vést k posílení materiální ochrany správnosti volebního procesu a správnosti volebního výsledku s ohledem na skutečnou vůli
voličů. I když k rušení voleb přistupuje Ústavní soud
zdrženlivě, zde jde primárně o otázku, zda krajský
soud dostatečně poskytl ochranu správnosti voleb.
Kdyby přistoupil k namátkovému přepočtu 2-3 volebních okrsků nemusel zjistit pochybení anebo by
jej mohl napravit menším zásahem - např. neplatností volby kandidáta. Městský výbor KSČM považuje za zásadní ústavní pochybení to, že se krajský
soud procesně efektivnímu a reálně proveditelnému
omezeného přepočtu volebních okrsků vyhnul.
Městský výbor KSČM v Brně

KSČM povede do voleb Konečná
(Dokončení ze strany 1)

Pojmenovat viníky - »Současná evropská
integrace je nefunkční,« uvedla v sobotu Konečná. »EU potřebuje zásadní změnu. Nemůže to být
uskupení, které řídí bruselští byrokraté,« připojila. »Evropská unie potřebuje radikální levici, která zajistí, že sociální spravedlnost bude vládnout
všude v Evropě. Pomůže k pozastavení výdajů na
zbrojení, zabrání vzniku evropské armády a smlouvám typu CTA a TTIP, které jsou jednoznačně nevýhodné. Český občan nesmí být pracovníkem druhé kategorie,« vyzvala místopředsedkyně ÚV
KSČM. Dalším důležitým krokem je podle ní pojmenování viníků, a právě proto bude důležité, aby
měla autentická levice silný hlas. »Musíme označit, kteří politici se zaprodávají nadnárodním společnostem a kteří byrokraté škodí občanům. Tak,
jak se nám povedlo zastavit TTIP a CETA, samozřejmě společně s dalšími politiky a organizacemi, může se nám podařit postavit kandidátní listinu a program, který bude novou cestou pro
evropské občany,« uvedla.
Nenechme to tak! - Členům pléna představila
Konečná dvě verze volebního programu, přičemž
ta dlouhá je určena dovnitř strany pro její členy
a kandidáty. Kratší pak přináší bodové priority,
přičemž ústředním heslem je
»NENECHME TO TAK«.
»Nenechme to tak, protože chceme referendum
pro setrvání České republiky v EU. Není to téma,

INVESTICE DO INFRASTRUKTURY ZDRAŽÍ VODU
Nezbytné investice do oprav kanalizací a do
modernizační výstavby čistírny odpadních vod
z celého Brna a okolí v Modřicích u Brna se
promítnou do cen vodného a stočného v moravské metropoli od začátku r. 2019.
Brněnští radní stanovili, že po dva roky platná
současná cena vody ve čtyřistatisícovém městě se
zvedne o pět procent. Tedy za jeden metr krychlový, včetně DPH, povyskočí ze současných 75,74
Kč na 79,53 koruny (vodné 38,80 Kč a stočné
40,73 Kč). Průměrná cena vody v ČR je letos 85
korun za kubík.
Státní fond životního prostředí zveřejnil Sociálně únosné ceny pro vodné a stočné v roce 2019.
Ty pracují s tím, že spotřeba vody je průměrně 88,7

litru na osobu za den. Pro Jihomoravský kraj byla
vypočtena sociálně únosná cena na 116,18 koruny za kubík vody.
Plánované navýšení ceny vody zohledňuje
i fakt, že město zvětšilo podíl využívání povrchové vody v zásobování obyvatelstva a připravuje
rozsáhlé investice do druhé části dostavby kanalizace v Brně. Současně také do projektu nového
kalového hospodářství v centrální Čistírně odpadních vod pod Brnem v Modřicích u Brna. Ta zpracovává splašky z širokého okolí, např. i z Kuřimi
u Brna. Předpokládaná cena modernizace této čistírny, která má trvat do konce r. 2022, činí 1,35
miliardy korun.
(vž)

které bychom si vymysleli, protože je moderní. My
ho prosazujeme dlouhodobě - a obecně platí, že
chceme, aby občané mohli rozhodovat o zásadních věcech v referendu,« řekla Konečná a dále
pokračovala přesně v duchu ústředního hesla.
»Nenechme to tak, protože současná evropská
byrokracie není akceptovatelná. Nenechme to tak,
protože 17 miliard eur z rozpočtu se ročně ztrácelo v kapsách pár vyvolených směrem ke zbrojním
korporacím. Chceme revizi smluv, bez té se dále
nepohneme,« konstatovala vedoucí kandidátka
a dodala: »Nenechme to tak, protože se nechceme
nechat školit od kolegů ze západu, jak bychom to
tady měli dělat. Nenechme to tak, protože nám jde
o to, aby se 10 milionům lidí v České republice
žilo dobře.«
Čtyři priority - Čtyřmi základními prioritami
jsou »rovnost«, »bezpečnost«, »demokracie
a transparentnost« a »soběstačnost«. Na kandidátce nechybějí nestraníci, stejně jako zástupci dalších levicových stran či hnutí – Ne základnám,
KSČ či Strany demokratického socialismu. Tento
fakt se odráží i v samotném názvu společné kandidátky. »Naší tendencí není se izolovat, ale otevřít tak, abychom ve výsledku byli jedinou levicovou hybnou silou, která bude spojovat a integrovat,
a ne se někde schovávat a hrát si jen to své. Čím
více stran bude na palubě, tím lépe se nám může
povést zajistit náš volební výsledek. Jde o to, že to
není sociální demokracie, která se tváří jako levicová strana, ale ve skutečnosti je KSČM jedinou
levicovou alternativou, která se dokáže progra-

mově v některých bodech protínat se svými partnery. Název KSČM v první linii zůstává, navíc
ovšem chceme oslovit co nejširší veřejnost,« dodala Konečná a neopomněla poděkovat Jiřímu
Maštálkovi, který již v příštím roce kandidovat
nehodlá, za více než čtyři roky společné práce
v Evropském parlamentu.
Projdou i další sankce? O volbách do EP, které se uskuteční koncem května roku 2019, hovořil
ve svém projevu na sobotním zasedání i předseda
ÚV KSČM Vojtěch Filip. »Připomínám, že v květnu příštího roku půjde o to, jaké bude postavení
nejen KSČM, ale také frakce Sjednocené evropské levice a evropské zelené levice v Evropském
parlamentu. Stále hrozí, že při malé síle této frakce budou prosazovány tu sankce proti Maďarsku,
tu proti České republice nebo Slovensku, a tak je
potřeba upozorňovat občany, že nelze ignorovat
sílu Evropského parlamentu a že je třeba k volbám jít a hlasovat pro skutečné národní síly, tedy
pro KSČM a její spojence,« řekl Filip. »Příští složení Evropského parlamentu bude mít zásadní vliv
na to, jak se bude žít v České republice, protože
když prošly jedny sankce, mohou být také sankce
další,« dodal předseda ÚV KSČM, jehož celý sobotní projev přinášíme v příloze Naše pravda.
V diskusi k plánované kampani pro volby do
EP na 5. zasedání vystoupili mj. Karel Klimša,
Karel Kvit, Jaromír Kohlíček, Martin Juroška,
Marta Semelová, Jaromír Petelík, Josef Šenfeld,
Josef Bohatec, Martin Říha a řada dalších.
Haló noviny 15. 12. 2019 (pk)
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POŠTOVNÍ ZNÁMKA S HÁCHOU – OSTUDA ČESKÉ POŠTY
Jak oznámila Česká pošta a server Národní
noviny.cz, vychází k 80. výročí kolaborantského kontroverzního presidenta tzv. II. republiky - ve skutečnosti následného „státního presidenta“ Protektorátu Böhmen und Mähren pamětní známka.
JUDr. Emil Hácha, bývalý vysoký soudní
úředník, byl zvolen presidentem za existence tzv.
II. republiky. II. republika byla nedemokratický
státní útvar vzniklý následkem Mnichovského diktátu s jepičí existencí. Jeho zákony jsou z hlediska právní kontinuity republiky neplatné a nicotné, jsou zahrnuty ve sbírce Zákonů ČSR do tzv.
Období nesvobody spolu s protektorátními zákony. Období tzv. II. republiky bylo érou rozvinutého klerofašistického řádění a antisemitismu,
přičemž nastal strašný útok na představitele I. republiky - například na TGM, Karla Čapka, a zejména na presidenta Beneše.
JUDr. Hácha těmto útokům nijak nebránil.
Naopak podporoval zákazy politických stran
I. republiky a vznik Národního souručenství, které mělo tyto strany nahrazovat. Dr. Hácha nikdy
nebyl příznivcem I. republiky a projevoval spíše
příklon k bývalé rakouské monarchii, jejíhož rozpadu litoval. Za protektorátu nejen tzv. svěřil do
rukou válečného zločince Hitlera osud následně
okupovaného Československa, ale rovněž neprojevil ani špetku odporu proti genocidě heydrichiády. Veřejně litoval atentátu na kata Čechů Heydricha a nebránil zločinu likvidace Lidic a Ležáků,
jako předtím nebránil zásahům nacistů proti demonstrantům 28. října 1939, kteří byli popravováni, vězněni a odvlékáni do Sachsenhausenu
a jiných nacistických mučíren.
Dr. Beneš dokud byl v zahraničí jako soukromá osoba, sice zpočátku určitým způsobem ještě
trpěl existenci Háchy ve funkci, ale zásadní přelom znamenalo uznání Beneše jako představitele
exilové vlády Velkou Británií a chování Háchy za
zločinů heydrichiády. Dr. Beneš a exilová vláda
varovali dr. Háchu, aby nepokračoval v bezhlavé
kolaboraci s nacisty a jednal podobně, jako jiní
příslušnici západních vlád zemí obsazených nacisty - například Holandska, Dánska a Belgie. Ti,
kteří neuprchli do exilu, se prohlásili za Hitlerovy
vězně! Hácha si londýnské varování nikdy nevzal
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k srdci a naopak pokračoval v odporné a protiprávní kolaboraci s III. reichem. Proto byl po osvobození dr. Hácha vzat do vazby a čekal jej národní
soud podle práva osvobozeného státu. Dr. Hácha
mezitím ovšem zemřel.
Adorace dr. Háchy, kterou dnes prováději jisté
kruhy náchylné alias sudetským Němcům a nepřátelům ČSR je nemístná, morálně nepřípustná
a nežádoucí.
Vydat známku s portrétem Háchy a siluetou
Hradčan je falsifikace jeho pozice, jako zrádce
ČSR a nacistického kolaboranta. Pokud vyšla
známka s Háchou, měl být v pozadí jiný symbol nacistická orlice a hakenkreuz. To byly symboly
tzv. vlády „státního presidenta protektorátu“, který trpěl všechny zločiny katanů českého, židovského, romského a slovenského národa.
Česká pošta v minulosti proslula vydáváním
cenných známek, připomínající slavnou minulost
našich národů. Nyní Česká pošta učinila nepřípustný krok zpět v připomínce nacistického kolaboranta Háchy. Všechny vlastenecké kruhy musí tento nemístný a obludný krok odsoudit.
Nebo již máme „protektorátní poštu“??
Dr. Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno

PORODNICE SLAVÍ 130 LET
Porodnice Fakultní nemocnice Brno na Obilním trhu si připomenula 8. listopadu 2018
kulatých 130 let své činnosti dnem otevřených
dveří tohoto největšího gynekologicko-porodnického pracoviště v ČR.
Je spojeno i s nadějí brzké výstavby supermoderní porodnice v bohunickém areálu FN Brno.
Nová porodnice je totiž již více než potřebná, jelikož technické a materiální zázemí včetně neustálého pendlování mezi oběma pracovišti je již dlouhodobě neudržitelné.
Každoročně se zde rodí přes šest tisíc dětí
z celého Jihomoravského kraje. V roce 2017 to
bylo 6199 porodů, v roce 2010 dokonce 6358. To,
co se v jiných porodnicích odehraje během celého
roku, je ve FN Brno otázkou jednoho měsíce.
Výstavba nové porodnice v Bohunicích bude pro
veřejnost významným čin, neboť vznikne úzké propojení reprodukční a dospělé medicíny.
(vž)

To je název článku Jiřího Hanáka v Lidových novinách z 10. 11. 2018. Nikdo si na něho
letos u příležitosti jeho stého a prvního výročí
narození nevzpomněl a že to udělá alespoň on.
Zajisté, jde o Velkou říjnovou socialistickou revoluci, o jednu z nejvýznamnějších
událostí minulého století, která nás
ovlivňuje do nemalé míry dosud.
Nikdy by se neuskutečnila bez německého generálního štábu, který
uprostřed velké války propašoval
Lenina do Ruska a zahrnul jej miliony zlatých
marek na podvratnou činnost. Potřeboval uzavřít
s Leninem separátní mír, aby mohl svoje armády
z Ruska vrhnout na západ, což se zcela nepodařilo, protože čsl. legionáři obsazením sibiřské magistrály zabránili valné části německých zajatců
v návratu na západní frontu.
Je podle Hanáka pravda, že SSSR, dítě VŘSR,
byl jednou z forem ruského imperialismu, že sovětský režim zahubil desítky milionů občanů svých
a desítky tisíc ve svých pozdějších satelitech,
že bez západní pomoci by asi Hitlerovi podlehl,
ovšem Západ by bez spolupráce s tímto režimem
Hitlera porazil snad až jadernou zbraní. I když režim, který skrze VŘSR na Rusko uvalil jeho pravoslavný bůh, byl asi nejdarebáčtějším režimem,
jaký matička Rus zažila, přinesl Západu i nám

nemálo dobrého, a to dobro trvá. Přinutil západní
kapitalismus k urychleným reformám.
Experiment VŘSR znamenal, že mrtvoly, teror
a zaostalost sklízelo Rusko, západní země pak sociální pokrok. Za drtivé krize počátkem 30. let se
mohlo zdát, že ruský socialismus
je řešením – zde beznadějná nezaměstnanost, tam nedostatek pracovních sil. Neznalost neomlouvala, ale působila. A když Moskva
dobře prodávala svoji pravdu,
že ona sama porazila, kdo z neználků by odolal?
(Hanák zapomněl, jak vysoce zhodnotil J. V. Stalin provedení invaze spojenců do Francie v červnu 1944!)
Naštěstí kapitalismus sáhl do svého reformního kapsáře a vytasil sociálně tržní hospodářství.
Kapitalisté museli sáhnout do svých kešení a podělit se o zisky s těmi, kteří je vytvářejí. Sociální
stát plus lidská práva položily ruské impérium
model VŘSR na lopatky. Proč prý si s jistou věcností nevzpomenout na VŘSR? A proč se bát současného ruského impéria? (S tímto hodnocením
Ruska nesouhlasí generálové NATO, naše vystrašené hlavičky z ODP, TOP 09, hnutí STAN, které
považují Rusko za největší bezpečnostní riziko
vůbec. Proto haraší zbraněmi u hranic Ruska?)
Karel Janiš

SIROTEK

KOMUNISTÉ PODPOŘILI DOTAČNÍ POLITIKU KRAJE
Na podporu rozvoje venkova vydá kraj v nadcházejícím roce přes 55 mil. Kč. To včetně na splátky
úvěrů, které si vzaly obce na své investiční projekty.
Nebo na podporu provozu malých venkovských prodejen, což se ukazuje jako velmi užitečné. Řeší to
problém starších lidí na dědinách, kteří nemají možnost jezdit za nákupy do supermarketů a hypermarketů. Je i více prostředků (65 mil. Kč) na vodohospodářské stavby, budování kanalizací a účinnějších
čistíren odpadních vod. Peníze jsou i na podporu činnosti spol. organizací, kulturní práci, na památkovou péči, na práci místních dobrovolných hasičů či
na hospicovou péči. Společenský život jižní Moravy
se proto neodvíjí jen ve městech, ale i ve vesnicích.
Je dobře, že kraj na ně ve svém rozpočtu pamatuje!
"Kvůli postupujícímu suchu hledá kraj systémovou dlouhodobou spolupráci zainteresovaných odborníků ke způsobům zadržování vody v přírodě. To
aby byla lidem k mání nezávadná voda povrchová
i podzemní voda k výrobě pitné vody v dostatečném
množství. Rozpracovávají plány u každého vodního

zdroje k možnosti jeho napojení na velmi rozvětvenou trubní zásobovací síť jižní Moravy. Dnes se pitná voda přivádí do každé domácnosti. Letošní sucho ukázalo v praxi ojedinělé oblasti na jihu Moravy
s nedostatečnými zdroji vody pro zásobování obyvatel. Jim se musela pitná voda dovážet do jejich
vodojemů cisternami odjinud, příp. spotřeba ve vyjmenovaných obcích omezit na 100 litrů na osobu
za den. Zvláště ve výsušných nížinných okresech Jm
kraje se sucho opakuje takřka každoročně. Proto ve
vodohospodářské dotaci s 65 miliony korun je dán
důraz na revize, opravy a posílení vodovodních přivaděčů do lokalit s nedostatkem této životodárné
tekutiny v rámci Svazku vodovodů a kanalizací
a Ministerstva zemědělství ČR pro závlahy vegetačních kultur, živočišnou výrobu i potravinářský průmysl. To vše se děje proto, aby se pitná voda dostala, pokud bude k dispozici, v dostatečném množství
do každé domácnosti i v budoucnu," uvedl předseda
klubu zastupitelů Jihomoravského kraje za KSČM
Stanislav Navrkal.
(vž)
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S EDMNÁCTÝ LISTOPAD UŽ BYL
A tradičně prof. Pavlíček u Hlávkových kolejí hovořil o 17. listopadu 1939 a o uzavření
našich vysokých škol a zavlečení několika stovek studentů aprofesorů do koncentračních táborů. Ale rektor Univerzity Karlovy neopomněl
zdůraznil 17. listopad 1989 a boj za svobodu, demokracii a lidská práva. Bylo to trapné takto mluvit při uctění památky těch, kteří v roce 1939 přišli nejen o možnost vysokoškolsky studovat, ale
i o život v dalších letech. Na Albertově se rektor
UK pochopitelně tradičně přihlásil k 17. listopadu 1989 a přizvukoval mu rektor Masarykovy univerzity v Brně, čerstvě zvolený do Senátu Parlamentu všemi politicky vpravo účinkujícími.
Zvládne prý, jak řekl, rektorský úřad do léta 2019
současně a poté bude naplno senátorovat.
Ale letošnímu 17. listopadu předcházela aféra
se synem předsedy vlády Andreje Babiše, švýcarského občana a ne zcela zdravého. 12. listopadu
unikly z policejních spisů určité informace o případu Čapí hnízdo, které se dostaly na veřejnost.
A bouře se rozpoutala. Naši Demokraté požadovali okamžitý odchod Andreje Babiše z vlády. Ale
to nestačilo. Televize vysílala reportáž Sabiny
Slonkové a Jiřího Kubíka o návštěvě u Andreje
Babiše ml. přímo ve Švýcarsku už bůhví kdy
a posluchači ji uviděli těsně před 17. listopadem
2018. Komentátor a moderátor Českého rozhlasu
Tomáš Procházka označil tuto reportáž za investigativní hyenismus v Lidových novinách 16. 11.
2018. Oprostil se od jejího faktického obsahu, ale
jde mu o formu reportáže. Přiznal, že osobně nikdy příliš nechápal řeči o vtíravých a otravných
novinářích a často je sám vášnivě vyvracel. Ale
po zhlédnutí tohoto investigativního (vyšetřujícího – moje pozn. - kj) svůj názor změnil. Řečeno
spoluautorem reportáže, že je to tedy masakr.
A dodal, že pro novináře z tohoto masakru pramení jeden poměrně dosti podstatný imperativ – je
třeba vyhledat své profesní, etické a morální zásady, které nasbírali za léta žurnalistické praxe, hodit je všechny na stůl a poté je buď spláchněme do
záchodu nebo vhoďme do kanálu přímo, kam také
aktuálně patří. Už je rozhodně potřebovat nebudeme. Dodává, že nastává doba, kdy účel posvětí
jakékoli dosažitelné prostředky. Pokud jde o naše
soukromí, jsme si všichni rovni. Anebo to, co bylo
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Karel Janiš

ještě včera vaší privátní záležitostí, patří dnes
všem! Je přirozené, když novinář rozrazí dveře
jakéhokoli bytu, dokonce v jiném státě a bez jakékoliv předchozí domluvy začne dotyčné bombardovat otázkami s poukazem na to, že jde o veřejný
zájem?
A 13. listopadu Demokratický blok v čele
s předsedou ODS sdělil, že budou požadovat svolání mimořádného jednání Sněmovny s hlasováním o nedůvěře Babišově vládě, odchod Babiše
z vlády. Byla svolána na 23. listopad. Hlavní vyšetřovatel Daniel Takáč 14. listopadu neúnavně
opakovaně chtěl od místopředsedy KSČM slyšet,
jak budou poslanci KSČM hlasovat a Takáčovi
se nelíbilo odvolání na budoucí jednání VV ÚV
KSČM 20. listopadu. 13., 14., 15. listopadu pokračovaly dotazy na představitele předsedů klubů
poslanců, jak budou hlasovat. 15. listopadu bylo
Václavské náměstí plné demonstrantů s výkřiky
proti Babišovi i Zemanovi, když řekl, že v případě pádu vlády by Babiše znovu pověřil sestavením vlády. V tomto zaměření pokračovalo shromáždění občanů na Národní třídě – pískali na
předsedu ČSSD, na Václavském i Staroměstském
náměstí – účastníci mávali tabulkami Demisi –
kdopak je připravil? 20. listopadu doporučil VV
ÚV KSČM poslancům hlasovat proti nedůvěře
vládě. A vedení ČSSD rozhodlo, že poslanci ČSSD
odejdou před hlasováním ze sálu. Hned následoval Speciál ČT 24, který pokračoval i 22. listopadu. Překvapení vyvolalo sdělení, že ČSSD uvažuje i o předčasných volbách. Kanonáda poslanců
Demokratického bloku proti Babišovi trvala
7 hodin, u řečnického pultu se vystřídalo 80 diskutujících. Okamura byl ochoten jednat o vstupu
do vlády, pokud by ji ČSSD opustila. V 16.00
hodin hlasování započalo, nikoliv až po 22.00
hod., jako při hlasování o důvěře vládě. Byl totiž
pátek a poslanci spěchali k maminkám, manželkám, milenkám, poslankyně k mužským protějškům. 92 poslanců vyslovilo vládě nedůvěru, 90 jí
vyslovilo důvěru. Předseda ODS okamžitě reagoval – věc Babišova nevyřízena, vláda ztratila důvěru Sněmovny, přiblížili jsme se k předčasným
volbám. Odchodem poslanců ČSSD ze sálu před
hlasováním tak vládě Babiše „pomohli“. Diskuse
pokračují, znovu záběry Babiše ml., předsedů stran 

I LETOS SI PŘIPOMENEME VÝZNAMNÉ VÝROČÍ
Jde především o 15. březen 1939, kdy hitlerovská vojska obsadila zbytek Čech, Moravy
a Slezska, který nám zůstal po 1. říjnu 1938.
O den dříve vznikl tzv. Slovenský štát. Druhá republika přestala existovat. 17. března 1939 vyhlásil Hitler Protektorát Čechy a Morava a jeho vláda podléhala říšskému protektorovi, bez jehož
souhlasu nic nemohla provést. Nastala okupace,
která zásadně ovlivnila všechny oblasti života lidí
a jejího konce se nedočkaly statisíce lidí.
Přepadením Polska hitlerovskými armádami 1. září 1939 začala druhá světová válka, která počtem států, jejich vojsk, zbraní, materiálními
škodami a ztrátou života lidí v tom překonala první světovou válku. 3. září 1939 sice Anglie a Francie vyhlásily Hitlerovi válku, ale od slov k činům
nepřistoupily. Cesta nacistů na východ proti Sovětskému svazu se otevřela.
Mnozí naši občané zahájili odbojnou činnost
proti okupantům jednak založením několika organizací u nás, jednak odchodem vojáků naší předmnichovské republiky za hranice, aby zorganizovali jednotky v boji proti nacistům. Domácí
odpor vyvrcholil manifestacemi k 28. říjnu 1939.
Okupanti v Praze přistoupili k násilnému rozehnání manifestantů. Střelbou bylo těžce zraněno
9 účastníků a 2 z nich zemřeli – jeden dělník
a student. Pohřeb Jana Opletala 15. listopadu se
stal podnětem k novým demonstracím proti nacistické okupaci. 17. listopadu nacisté uzavřeli všechny české vysoké školy, popravili 9 studentských
Dem. bloku – stále J. Pospíšil, který euro-nepo-

 slancuje, jednal i o koalici v Praze. A Supermedi-

okrat V. Moravec je na sto procent ve službách
demokratického bloku. 25. listopadu předseda Pirátů – muž s účesem Indky – kritizoval vládu, co
bylo v programovém prohlášení vlády a jak je plní,
a nemá důvěru Sněmovny. Hejtmanka Vildumetzová poukázala na výsledky sněmovních voleb
a Moravec vypadl z role a neurvale ji přerušil
a udělal to vždy, když hejtmanka ukázala výsledky voleb. Souhlasil s Bartošem a navíc hejtmance
položil otázku, jak vláda plní Národní investiční
plán ČR do r. 2050. A přidal, jak odpovídá politické kultuře, když trestně stíhaný je předsedou vlády.
Poukaz na výsledky voleb opět hrubě smetl.

funkcionářů a na 1200 vysokoškoláků odvezli do
koncentračního tábora. Toto násilí vyvolalo mezinárodní odezvu, což se po dvou letech projevilo
ve vyhlášení 17. listopadu jako Mezinárodního dne
studentstva. Po 17. listopadu 1989 se projevuje
každým rokem snaha tento den zdůraznit na úkor
17. listopadu 1939.
A nelze opomenout právě 17. listopad 1989,
již 30. výročí po něm následujících událostí, které
v souhrnu znamenaly změnu v uspořádání společenských poměrů. Veškeré dlouholeté snahy
o Anti-únor dospěly k závěru, který podstatně změnil dosavadní život několika generací, jejichž příslušníci se narodili během první republiky. A dnes
už dvě generace, jejichž synové a dcery, vnuci
a vnučky, které se narodily po listopadu 1989,
vstoupili naplno do kapitalistického uspořádání
společnosti se všemi z toho plynoucími důsledky
a následky. Je pochopitelné různé hodnocení předi polistopadového období našich dějin, jak se např.
ukázalo v pořadu ČT u Jílkové 15. 11. 2018: kritika průvodních jevů přechodu na tržní ekonomiku
vcelku věcná, opírající se o fakta, i kritika všeho
předlistopadového plná až žlučovité a zanícené
nenávisti, doprovázená souhlasným potleskem
řady přítomných. Pozadu v tom pochopitelně nezůstali Daniel Herman, neúspěšný kandidát do
obou komor Parlamentu i docent filozofie z Univerzity Karlovy – ten vyučuje tu novou generaci.
Komunistické a dělnické strany na celém světě – doufám, že tomu tak bude – si v lednu 2019
připomenout 95. výr. úmrtí V. I. Lenina, nejlepšího pokračovatele K. Marxe a B. Engelse, výročí
založení mezinárodních organizací dělnické třídy
v podobě 1. internacionály 1864, 2. internacionály 1889 s vyhlášením 1. máje jako Svátku práce,
3. internacionály 1919 a porady komunistických
a dělnických stran 1969, která se již tak reprezentativně nesešla. Negativně se projevily události,
které následovaly. Jednak spory mezi KSSS a KS
Číny a zejména události na přelomu 80. a 90. let,
které vedly k vítězství globálního kapitálu nad světovou socialistickou soustavou, k ukončení společného života národů Sovětského svazu, Jugoslávie a Československa. Bipolární svět USA-SSSR
skončil, vývoj ve světě určují USA a s nimi „Na
věčné časy a nikdy jinak!“
Karel Janiš
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 NOVINÁŘI O SOUČASNÉM DĚNÍ.

Josef Koukal v Právu 15. listopadu 2018 napsal,
že do čela Senátu byl zvolen Kubera a dostalo se i
na ostatní, mají křeslo místopředsedy. Kubera se
dosud choval jako Štrosmajer ze seriálu
o nemocnici, nyní musí z něho ubrat a přehrát se
do primáře Sovy v uvedeném seriálu. (Kubera už
v tomto smyslu hovořil, přestala legrace, když je
vlastně druhým představitelem ČR po prezidentovi republiky.)
Europoslanec za ČSSD Jan Keller, téměř každodenní autor článků v Právu, 16. listopadu položil otázku, kam se poděli ti, kteří
byli naposledy vidět v listopadu
1989 na Letné. Dnes je veřejný
prostor naplněn nesnášenlivostí
až k prasknutí. Projevy řady politiků na adresu jejich konkurentů by televize do 22 hodin neměla vysílat.
A opět Josef Koukal v Právu 19. listopadu připouští právo vyjádřit názor k situaci, ale raději
nedomyslet, kdyby do Prahy přijeli vyjádřit názory venkovští voliči Miloše Zemana. A J. Koukal
pokračuje, že v pátek 23. listopadu se ujme čirá
matematika a jakýkoliv pokus o ukončení Babišova vládnutí je předem prohraná partie. Politici odkázali Čapí hnízdo do hájemství orgánů činných
v trestním řízení. Čelí pochybnostem, zda se nenechali předběhnout novináři (v jednom pořadu
jedna velmi těm dvěma, kteří navštívili Babiše ml.,
fandící, dokonce řekla, že zjistili víc než policisté
a státní zástupci. A tento názor není ojedinělý).
Předseda klubu senátorů ODS v Senátu Vystrčil
vskutku „vystrčil“ čertovské rohy na hlavě v pořadu u Jílkové 29. listopadu 2018 a láteřil všemi
slovy, které si vzpomněl, že Babiš zařizuje a ovlivňuje orgány činné v trestním řízení, aby postupovaly v jeho prospěch. Lukáš Jelínek, též častý
autor článků v Právu a poslanec za ANO připomněl, jak dlouho probíhají u soudů všech stupňů
případy Rath (kde jsou ony pádné důkazy, když
Miroslava Němcová sama rozhodla o vydání
Ratha a o jeho pobytu ve vězení, kolik vlád se již
vystřídalo?), Nagyová, jak dopadl případ dnešní
europoslankyně a komisařky Jourové atd. Ale to
pro účastníky pořadu u Jílkové nic neznamenalo.
Přítomný Michael Kocáb se rozlítil, že už jenom
členství Babiše v KSČ v době normalizace ho vyřazuje z vlády. A dodal, že nám stejně vládnou
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komouši, je jich nahoře plno (např. prezident
Hospodářské komory Dlouhý mu asi nevadí).
A jeden z mladých účastníků pořadu uvedl,
že Babiš jako agent StB nemá ve vládě co dělat
a sklidil potlesk ostatních, kteří vědí, jak to bylo.
 MICHAEL KOCÁB SE PŘEDVEDL. V pořadu Partie na TV Prima 18. listopadu 2018
v rozhovoru s někdejším velitelem Západního
vojenského okruhu generálem Mojmírem Zachariášem. Po zprávách o možném zásahu armády
proti demonstrantům Kocáb Zachariáše navštívil
a dozvěděl se, že gen. Zachariáš nedá rozkaz k zásahu,
i když tehdejší ministr obrany
Václavík byl pro zásah. V knize Viděno deseti z roku 2009
Kocáb uvedl, že u Zachariáše
byl s Havlem a Klausem a že
mu volal generál Vacek a pozval ho k jednání. Při setkání s delegací OF bylo zpečetěno, že
armáda do ulic nepůjde. OF udělalo první a důležitý krok k převzetí moci. Nyní šlo o sovětská
vojska u nás. Kocáb nevěděl, že ČSSR již navštívilo několik delegací ÚV KSSS s doporučením,
aby funkci generálního tajemníka KSČ nezastával
z členů ve vedení strany nikdo, tedy ani Adamec.
Dále byl položen důraz na to, že Sovětský svaz
má dost prostředků, aby nedopustil ozbrojený zásah proti opozici – v knize Viděno deseti o tom
hovořil Miloš Jakeš, viz s. 84. V Partii 18. listopadu 2018 Kocáb řekl, že po zrušení článku o vedoucí úloze KSČ v Ústavě doporučil gen. Vackovi zrušit organizace KSČ v armádě, jejich členy
zařadit do uličních organizací a politruky zařadit
do jiných druhů vojenských profesí. Kocáb též
chválil velitele sovětských vojsk u nás generála
Vorobjeva, že sověti nezasáhnou.
KJ
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KULTURA V LEDNU
Dvě divadla mají inscenace hodné pozornosti.
Divadlo Radost uvádí
Máme 4% jejich genů. Cílem inscenace je patrně
(22. I.) ochotnické Ořechovské
dětem přiblížit jinakost jako klad. Platí to pouze
divadlo se hrou Naši vaši furipokud dojde k oboustranné asimilaci což se v příanti. Úprava Stroupežnického
padě neandrtálce stalo.
veselohry Vlastimilem Peškou je razantní, ale ctí
Na prosincovém Festivalu bicích nástrojů,
autora a zachovává všechny dějové reálie. Nezbý- největším v ČR, pořádaném JAMU, se sešli pervá než divákovi popřát tolik smíchu jako při mi- kusionisté z pěti zemí pod vedením největších svěnulých inscenacích Ořechovského divadla.
tových hráčů Emmanuela Séjourné z Francie
a Doma Famulara z USA. Škála bicích nástrojů je
obrovská. Patří tam i exotický luk s ozvučnou
skříňkou, známý z etnografie. Na sedmdesát pět
účinkujících však vystoupilo na nástrojích hudebnímu publiku známých.
Výstavy
Výstava Vlajky vlajte v rajhradském Památníku písemnictví na Moravě představuje naše
státní symboly a jejich proměny. Zachycuje jejich
historický vývoj včetně symbolů zemských a moravských. Prezentuje i současné slovenské umění
inspirované československou státní vlajkou.
Pokračováním úspěšné výstavy z minulých let
jsou Adventní inspirace s náměty, jak využít
pro sváteční výzdobu novoročních domácností
Divadlo Polárka premiéruje (15. I.) Homo za- nejen přírodní materiály. Opět se divák setká se
bijens: Konec lovců mamutů na motivy románu skřítky, rarachy, ponocným, sněhuláky i novoročDědicové Williama Goldinga. Dle autora měl ními zvyky.
Homo sapiens neandrtálce vybít. Nestalo se tak.
/V-zh/

FOTBALOVÁ POHÁDKA NA PRKNECH MDB
Patnáctého prosince 2018 měla premiéru na
Činoherní scéně Městského divadla v Brně činohra se zpěvy - Fotbalová pohádka Klapzubova jedenáctka.
Autor Eduard Bass osvětlil v r. 1922 její obsah slovy, že chudý chalupník Klapzuba měl jedenáct synů, nevěděl co s nimi, proto z nich udělal
na plácku u chalupy folbalové mužstvo. Prodal
kozu, za tržbu koupil dva míče a kluci začali trénovat. Úspěšný rodinný tým sourozenců vynikal
soudržností, kamarádstvím a smyslem pro fair play.
Moderní pohádka o statečných chlapících
z malé vesnice je i o jejich překonávání nástrah
z tzv. velkého světa. Zároveň staví pomník hře zvané kopaná.

Současné divadelní autorské trio Stanislav
Slovák - Jan Šotkovský - Petr Štěpán doplnil
hudební skladatel, jazzman Jiří Levíček. Inscenaci opatřil líbeznými písněmi v rytmu swingu.
Režijní taktovky se ujal úspěšný trenér kopané Stanislav Slovák, podpořen dirigentem orchestru
Městského divadla v Brně a autorem hudebního
nastudování Martinem Procházkou. Scénu navrhl
Jaroslav Milfajt, dramaturgy jsou Miroslav
Ondra a Jan Šotkovský.
V rolích představitelů slavného fotbalového
klanu Klapzubů se objevil Zdeněk Junák (děda
Klapzuba), Viktor Skála (Táta Klapzuba a zároveň vypravěč) a Alena Antalová (Máma Klapzubová).
(vž)
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HOVOŘÍ S NÁMI VERŠI
Marie Veselá vydala sbírku básní pod názvem Pouť k horizontu. Zamýšlí se nad ročními dobami, láskyplnými motivy i nad cestou
k obzoru.
Medailonek připomíná místo jejího narození
v Třebíči a od jejího mládí život v Brně i celoživotní zaměstnání ve zdravotnictví. Jsou přehledně uvedeny její sbírky, které vyšly: Herbář (1995),
Píseň o růži temně rudé (1995), Moravská poema (2004), Vzývání jitřenky (2008), Nejen o lásce (2009), výbor se sbírkou Brevíř – básně pro
maminku (2017), Básně a písně (2011). Uvedené sbírky vyšly většinou v dalších vydáních.
Marie Veselá patří k těm několika dalším autorům básní, které pravidelně vycházejí na stránkách
Zpravodaje Výboru národní kultury Lípa. Verše
Marie Veselé čtou čtenáři Haló novin, Naší pravdy, LUKu, v našem občasníku Echo i v regionálních listech. Opomenout nelze její příspěvky do
sborníků a almanachů. Vždy jde o problémy života lidí s radostmi i smutky a o kritické stanovisko
k dění ve světě i v naší polistopadové společnosti
do vln kapitalismu ponořené.
Jako předsedkyně brněnského Výboru
národní kultury usilovala o zřízení a odhalení
pamětní desky vyhnaným z pohraničí po Mnichovu 1938. Její úsilí bylo uvítáno všemi vlasteneckými organizacemi a především MěV KSČM

a deska byla odhalena 30. září 2018 na budově
MěV KSČM za velké účasti občanů z celé ČR.
A Marie Veselá přednesla báseň České pohraničí. //V těch dnech/nebe mohlo být krásné/a čisté,/bez zármutku./Vyhnáni ze svých chaloupek,/od
zahrad a polí,/táhnou po prašných cestách,/matky
drží děti/u prsou,/nesou je na zádech/ a nejvíc
všechny/nejvíc česká/ duše bolí /Jak žebráci buší/
v noci na vrata,/mlčí hrůzou oněmělí/pramínkyvoda zajatá/ukradeny české zemi./To byl krutý lup
/Deutsche Reich/a tekla první česká krev./Odevzdávejte dědictví paměti/ o válce a míru,/i o tom,/
že díky obětem/nezahynul český lev,/odevzdávejte dědictví/paměti,/pro syny, vnuky,/pro děti.//.
Pro čtenáře básně jde o příklad, jak lze verši
hovořit, psát o tak smutné události v našich dějinách.
A ze sbírky Pouť k horizontu uvádím báseň
Co zůstává /PhDr. Miloši Hudcovi in memoriam/
//Když uprostřed ledna/je cesta zavátá,/čekám/na
první poupata,/je to první/dobrá zpráva,/tak jako
ta/co odcházející/člověk zanechává./když život
končí,/smutek nemá břehy,/co zůstává,/je ruky
stisk/a pohlazení plné/něhy/a láska/co nikdy neumírá.//. Marie Veselá vzpomněla na dlouholetého redaktora občasníku Echo; možno vyslovit obdiv nad jejími sbírkami básní a nad vytrvalostí
hovořit s námi verši.
Karel Janiš

P AVEL F OLTÁN : „K AREL MEZI NÁMI “
Nedávno vyšla nová kniha o Karlu Krylovi
s názvem „Karel mezi námi“, obsahující životní
i pracovní zážitky, i veselé historky z natáčení, ale
není to žádný bulvár, ani žádná pavlač, jen ty čistý
pravdy, co se skutečně staly, i ty, co se v různých
situacích a v různých souvislostech stávají dodnes,
včetně toho „něčeho“, co je tu ještě někde mezi
nebem a zemí. Je to jasná zpráva i o tom, že stále
je KAREL MEZI NÁMI. To vše (a ještě něco navíc, i z toho, co tu dodnes ještě nebylo zveřejněno) na 350 stránkách. V obrazové příloze této knihy jsou mimo jiné i některé Krylovy dopisy, s řadou
zajímavých informací a postřehů. K obsahu téhle
knihy kdosi kdesi už stihl poznamenat, že je to
taková „malá česká, ale naše knižní rebelie“.
Z předmluvy ke knize plyne, že Karlova vlastenecká hrdost nevoněla všednodennosti těch obyECHO str. 10

čejných křiváků a jejich každodenních lumpárniček, na nichž stojí takzvaná „stabilita“ toho jejich současného světa.
Autorem knihy je přítel Karla Kryla, brněnský
písničkář Pavel Foltán, který ji věnoval i Karlově
manželce paní Marlen Krylové. Je to kniha na
obranu a na podporu odkazu i poselství Karla Kryla a na truc všem jeho zaujatým odpůrcům. Knihu
vydalo Nakladatelství Beskydy, a její vznik podpořil i Syndikát novinářů jižní Moravy.
(tz)

MUZEUM MĚSTA BRNA
prodlužuje svoji výstavu „Rok 1918 – co
nám válka vzala a dala…“
Na hradě Špilberku ji lidé mohou navštívit
až do 3. března 2019.
(vž)

ZEMŘEL PRIMÁŠ OLDŘICH KILIÁN
Nepřehlédnutelná výrazná osobnost folklorního dění v Brně doc. Ing. Oldřich Kilián, CSc.
zemřel – 1. prosince - ve věku 86 let. Rodina
a folklorní veřejnost se s ním rozloučila 8. prosince ve 13 h. v kostele sv. Augustina na náměstí Míru v Brně.
Celý život Oldřicha Kiliána je spojený s hudbou. Mirotický rodák s hudebními vlohami po otci
začal v šesti letech hrát na housle a jako student
píseckého gymnázia se stal členem školního orchestru. Pak přešel studovat na Pěchotní učiliště
v Lipníku nad Bečvou a na Vojenskou akademii
Antonína Zápotockého v Brně. V letech 1955 až
1960 hrál v cimbálové muzice Celoakademického
souboru (CAKS). Stal se inženýrem a vydal se na
pedagogickou dráhu. Od roku 1971 působil na
katedře pedagogiky Vysokého učení technického,
poskytující vzdělání inženýrům, kteří se rozhodli
stát učiteli odborných předmětů. Ta později přešla
na stavební fakultu VUT jako Ústav společenských
věd, kde pracoval jako docent až do svého odchodu do důchodu. Několik roků pak ještě jako externista. Na Mendelově univerzitě předsedal komisi
u státních zkoušek absolventů doplňkového pedagogického studia, na pedagogické fakultě tehdejší
Univerzity J. E. Purkyně byl řadu let externím
vedoucím několika desítek závěrečných prací doplňkového pedagogického studia.
Když na VUT slovenští studenti založili soubor
písní a tanců Poľana, přijali ho do cimbálové muziky, jejímž se později stal uměleckým vedoucím
a primášem. Vzpomíná, že z řad studentů „odchoval“ 75 muzikantů. Navíc byl jedním ze zakládajících členů a tercášem Brněnských gajdošů, 18 roků
hrával terc s cimbálovou muzikou brněnského Valašského krúžku, s vrstevníky se scházel v Akademické cimbálové muzice Morava, hrající a zpívající pro příznivce a důchodce, pro něž sestavil
a rozmnožil zpěvník se 150 texty písní z různých
regionů. Naučil se hrát také na Böhmovu příčnou
flétnu. Hrával i v cimbálové muzice Dúbravěnce.
S folklorními soubory procestoval celou Evropu. Od Anglie až po Rusko a Turecko. Máme společné zážitky z Německa, Lucemburska, Belgie
a Nizozemska. Belgii jsme procestovali křížem
krážem s brněnským Valašským krúžkem, vystupujícím na mezinárodních folklorních festivalech
ve valonském Jambes – Namuru, kde náš program

v parku královny Astrid slovem provázela v brilantní francouzštině Mgr. Jana Čipáková, a ve
vlámském Mechelenu. Byli jsme i na setkání vlámských lidových hudebníků v Galmaardenu. Stravovali jsme se v namurské vojenské ženijní akademii. V Bruselu jsme navštívili nejen královský
palác, náš sólový zpěvák a violový kontráš Milan
Holzapfel nás vyfotografoval také před proslulým
Atomiem i před bronzovou soškou z počátku
17. století Manneken Pis (Čurající chlapeček). Nevynechali jsme ani Waterloo, kde 18. června 1815
Napoleonovu armádu porazila spojená vojska britská a pruská. S Oldřichem jsme na tomto turné
vytvořili folklorní duo Travex.
Universitas moraviensis straecorum tetinarumque (Velkomoravská univerzita strécovsko-tetinská) ozdobila Oldřicha Kiliána dalším akademickým titulem – MUStr. Zasloužilý pracovník
kultury Oldřich Kilián je rovněž autorem obsáhlé
knihy o 434 str., nesoucí v graficky autentické
podobě název ZAvzPOMÍNÁNÍ aneb Těžba z hlubin paměti starého muže.
Bohumil Hlaváček

Nacvičují program na pravoslavné
Vánoce
Žáky Sobotní školy ruského jazyka a kultury
při Ruském kulturně osvětovém spolku na Moravě v brněnské Křenové ulici jsme zastihli o uplynulých volných dnech při nácviku tradiční novoroční besídky a pravoslavných Vánoc (6. ledna)
dle juliánského klendáře pod vedením pedagožky Natalije Andrejevové z Mikulova.
Na rozdíl od západoevropských křesťanů, kteří
se řídí gregoriánským kalendářem, východoevropští
křesťané se svým juliánským kalendářem mají Vánoce a Nový rok o 13 dnů později. A to pod jedličkou, tedy jolkou s účinkováním pohádkových bytostí - Dědy mráze a Sněhurky, taky s babou Jagou
a dalšími postavičkami. Ty sehrají pravoslavnou novoroční besídku pro děti s rozdáváním sladkostí za
odměnu v sobotu 12. ledna 2019 v Centru volného
času v brněnském parku Lužánky.
K přípravě této slavnosti zhotovovaly zručné děti
s rodiči vánoční ozdoby ve tvůrčí dílně Dědy mráze
s architektkou Světlanou Polak. Pod jolkou též vystoupí 12. ledna v Lužánkách s úryvkem z Čajkovského pohádkového baletu Louskáček Taneční skupina Dolls při DDM Brno, Helceletova, Fantázie Židenice.
(vž)
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ODEŠEL …
Naši lednoví jubilanti
V prvním měsíci letošního roku si připomínají
své kulatá i nekulatá, významnější i méně významná životní jubilea tyto členky a členové naší MěO:
Radko BODLÁK, Libuše JANDOVÁ, Marie
KOČÍ, Milada DOSKOČILOVÁ, Ladislav
DRÁPAL, Jiřina SCHLEINOVÁ, Josef
PROCHÁZKA, Jiří HORAKOVSKÝ, Libor
POKORNÝ, Jiří MIČA, Josef SUCHÝ, Karel
MUSIL, Josef ČERMÁK, RSDr. Jaroslav
ZDRÁHAL, Zdeněk OŠMERA, Marta KOUDELKOVÁ, Alois DEUTSCH, Marcela SEDLAČÍKOVÁ, Oldřich VOJKŮVKA, Zdenka FOJTÍKOVÁ, prof. Bohumil HNÍZDO, Csc., Václav
HUBENÝ, Ing. Zdenko ŠTĚPÁN, Anna VRABCOVÁ, Miloš ZEMAN, František PIROCHTA.
Všem našim oslavencům děkují za práci pro
stranu a sociálně spravedlivou společnost a do
dalšího života přejí pevné zdraví, klid a pohodu
ZO(MO) KSČM, LKŽ Dobromysl a redakce
ECHO.
(did)

 ŠLI PŘED NÁMI
František Chládek – 120. výročí narození
Narodil se 22. ledna 1899 ve Slavíkovicích na
Vyškovsku v rodině tříhektarového domkáře a hlídače na železnici. Spolu se čtyřmi sourozenci prožil
velmi skromné dětství a mládí. Za první světové války se vyučil strojním zámečníkem a krátce pracoval
v Královopolské strojírně. Nakonec se však rozhodl
pracovat na železnici. Stal se zakládajícím členem
KSČ, ve 30. letech organizoval několik akcí KSČ na
Rousínovsku, byl vydavatelem a odpovědným redaktorem tisku KSČ na Brněnsku a členem KV KSČ.
Pro tuto politickou činnost byl překládán z jedno
železniční stanice na druhou a byl i soudně pronásledován. Pro činnost v ilegální KSČ prošel za okupace
několika koncentráky.
Po návratu domů se opět zapojil do aktivního politického života. V letech 1948-1951 byl vedoucím

Soudruh RSDr. Bohumír Navrátil po dlouho
těžké nemoci ve věku 77 let. Vyučil se a pracoval
v jedné z dělnických profesí a po základní vojenské
službě byl vojákem z povolání v Čs. lidové armádě.
Absolvoval studium na Vysoké politické škole
ÚV KSČ, mnoho zkoušek a zápočtů, obhájil závěrečnou písemnou práci a byl mu udělen titul Věcí
sociálních Doktor. V dalších letech začal působit jako
politický pracovník na OV KSČ Vyškov a poté
na Jihomoravském krajském výboru KSČ. Na jeho
ideologickém oddělení byl zaměřen na sdělovací prostředky a v duchu politiky strany orientoval jejich
představitele a pracovníky v okresech i v rámci
kraje. Po převratu se věnoval mladé generaci na stavebním odborném učilišti. Zůstal věren socialistickému uspořádání společnosti, zájmům pracujících
v jejich životních i pracovních podmínkách, neztratil zájem o dění ve světě, u nás i ve straně a zaujímal
vždy kritické stanovisko k dnešním poměrům.
Bohoušku, v naší paměti a vzpomínkách budeš
žít jako skromný, dobrosrdečný a bez přehánění jako
vzácný člověk názory i jednáním s lidmi a pro lidi.
Takto se s Tebou rozloučila rodina, bývalí spolupracovníci i známí v obřadní síni v Dědicích 7. prosince
2018. Čest Tvé práci a památce!
Karel Janiš
tajemníkem OV KSČ ve Vyškově, v dalších letech
byl členem rady ONV Vyškov a KV KSČ. Aktivně se
zapojil do budování zemědělské velkovýroby na okrese a 2 roky byl předsedou JZD v obci. Obětavý funkcionář strany na Vyškovsku a Brněnsku, skromný
člověk a houževnatý při prosazování zájmů prostých
lidí práce zemřel 20. dubna 1972.
Karel Janiš

Žijí ve vzpomínkách
Od prosince roku 1998 členka MíV KSČM
Brno-Židenice Věra Žemlová, zasloužilá cvičitelka a dlouholetý funkcionář strany a odborů Josef
Bílek.
Od ledna 1999 člen MěV KSČM a předseda
ZO KSČM 0305 Milan Mašek a od ledna 2014
pplk. v. v. Oldřich Tupý, bývalý vojenský pilot
a člen Svazu letců ČR.
Karel Janiš
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