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K PŘÍPRAVĚ CELOSTRANICKÝCH KONFERENCÍ
X. sjezd KSČM konaný v dubnu 2018 mimo
jiné uložil ÚV zpracovat do konce srpna 2018 krátkodobý politický program KSČM, do konce června 2019 pak zpracovat aktualizaci programu KSČM
a projednat ji na celostranické konferenci KSČM a
svolat též celostranickou konferenci k řešení vnitrostranických otázek KSČM včetně ekonomiky strany. Ústřední výbor pak v prosinci schválil svolat
prvně uvedenou na 8. června a druhou na 27. dubna. ÚV stanovil, že přípravou konferencí na úrovni
okresních organizací se mají zabývat zasedání OV
rozšířená o účast předsedů základních organizací.
MěV KSČM v Brně již dříve upozorňoval, že
do obsahové přípravy celostranických konferencí
považuje za nezbytné, zvláště v případě, že mají
projednávat tak závažné dokumenty jako je v tomto případě, zapojit co nejširší okruh členů stranických orgánů, ale i členské základny a není tedy
možné z tohoto procesu vyřadit názory jednotlivých
členů projednaných na členských schůzích ZO.
To byl základní důvod, proč MěV doporučil základním organizacím (vědom si skutečnosti, že
k dispozici je minimum podkladů), zařadit na program členských schůzí konaných na konci loňského roku, zabývat se problematikou, o níž budou
celostranické konference jednat. Je třeba ocenit
všechny ZO (i jednotlivce), které svými připomínKomise ideověvýchovné práce
MěV KSČM v Brně
srdečně zve na

DISKUSNÍ ČTVRTEK,
který se uskuteční
21. února 2019 v 17 h na MěV KSČM
v Brně, Křenová 67, sál v 2. poschodí.
Práce komunistických poslanců v PČR
Ing. Pavel Kováčik

kami, názory a náměty přispěly k přípravě dokumentů, které budou předloženy dvěma mimořádným městským konferencím strany v Brně. Ano,
konferencím. Neboť pokud bychom přizvali předsedy ZO na jednání MěV, mohli by zde sice vyslovit svůj názor, z hlasování by však byli vyloučeni.
Příprava celostranických konferencí je (konečně) v plném proudu a ukazují se první problémy.
Za ten nejzávažnější lze považovat skutečnost,
že jednotlivé dokumenty nelze zpracovávat samostatně. Bohužel, tato zřejmá skutečnost je „odhalována“ až v průběhu zpracování jednotlivých konkrétních dokumentů. Nelze například zpracovat
dokument týkající se řízení organizační struktury
bez stanovení konkrétních ustanovení stanov a podobně. Řada základních organizací přichází s náměty a návrhy článků, jež by měly být zakomponovány do stanov. Často je tak, v dobrém úmyslu,
opomíjen fakt, že stanovy jsou „základním zákonem“ strany, a nelze v nich proto uvádět příliš konkrétní či taxativní ustanovení, případně ustanovení, jež mohou jevit rysy diskriminace určité skupiny
členů strany. Taková ustanovení mají jistě svůj význam a jsou potřebná, musí být však včleněna do
jiných vnitřních prováděcích dokumentů.
Přes zmíněné problémy lze oprávněně konstatovat, že přístup městského výboru k podílu na
obsahové přípravě obou celostranických konferencí se ukázal jako správný. Potvrzením tohoto tvrzení bude samozřejmě až výsledek konferencí. Lze
očekávat, že celostranické konference přijmou
kvalitní návrhy dokumentů, které budou následně
předloženy jednání výročním členských schůzí
ZO, okresním a krajským konferencím. Jen tak
může vzniknout skutečně hodnotný prodiskutovaný podklad pro konečné sjezdové rozhodování.
Aleš Růčka

TISKOVÁ ZPRÁVA Městského výboru KSČM v Brně ze dne 29. ledna 2019

K USNESENÍ ÚSTAVNÍHO SOUDU
Městský výbor KSČM v Brně se seznámil s Usnesením Ústavního soudu
ve věci napadení výroku VI-VII usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5. 11. 2018, kterými byly
zamítnuty návrhy na neplatnost voleb Zastupitelstva městské části Brno-střed a Zastupitelstva
města Brna, jímž byla tato Ústavní stížnost odmítnuta.
Městský výbor plně respektuje toto očekávané
rozhodnutí, učiněné plně v souladu s platnými
zákony České republiky. Současně oceňuje skutečnost, že bylo přijato v nebývale rychlé době.
Jako určitý problém pro budoucí období, který
se přímo netýká zmíněného Usnesení Ústavního
soudu, však městský výbor vidí skutečnost, na kterou upozorňoval Ústavní soud již v lednu 2005:
„Ústavní soud je v této souvislosti nucen konstatovat, že ve srovnání s jinými státy je právní úprava vad volebního procesu, volebních deliktů a vůbec pravidel vedení volební kampaně, jednak velmi
kusá, jednak svými kořeny v podstatě tkvící v podmínkách úpravy odpovídající ‚volbám‘ z dob minulého režimu.“ (nález ÚS sp. zn. Pl. ÚS 73/04
ze dne 26. 1. 2005).
Městský výbor již dříve vyslovil udivení, že se
za uplynulých 13 let nepodařilo v Poslanecké sně-

movně PČR prosadit změnu Zákona č. 491/2001
Sb. O volbách do zastupitelstev obcí, která by tento
stav napravila. Zřejmě k tomu není potřebná vůle
zákonodárců, nicméně společenská objednávka
tady je.
Městský výbor je přesvědčen, že bez ohledu
na skutečný výsledek voleb je třeba vytvořit zákonem takové podmínky, aby se hlas voličů skutečně dostal k tomu, jemuž byl určen.
Městský výbor v Brně ujišťuje své voliče, že
bez ohledu na skutečnost, že v loňských komunálních volbách KSČM nezískala zastoupení
v Zastupitelstvu města Brna, bude využívat všechny zákonné prostředky k prosazení jejich zájmů
uvedených ve Volebním programu KSČM na období 2018–2022 „BRNO PATŘÍ NÁM VŠEM“.
Není přece možné, aby jejich hlasy přišly nazmar.
Městský výbor KSČM v Brně

KOORDINÁTOR OPRAV ULEVÍ DOPRAVĚ
Zavedení institutu koordinátora oprav a uzavírek dopravy všeho druhu na území Brna zlepší
spolupráci města a akciových společností a uleví
transportu vozidel všeho druhu a lidí v moravské
metropoli.
Brněnští radní ustavili pracovní skupinu, ze které
mají mít užitek obyvatelé města, lepší koordinace má
zmírnit svízele v dopravní situaci a možnit také lepší
přípravu na rozsáhlé stavební investice a odstranit
problémy při jejich stavbě. Dosud fungovala ve městě
skupina „Sledované stavby,“ která sledovala nejdůležitější stavby města a městských společností. Vedoucím nové skupiny je GŘ spol. Brněnské komunikace Luděk Borový. BKOM totiž má nejmodernější
software k posuzování dopravní situace ve městě prostřednictvím matematického modelu dopravy. Může
předjímat, jak intenzitu dopravy ve městě ovlivní
velké stavební práce a posuzovat míru vyčerpání kapacity jednotlivých městských komunikací. Může
tedy navrhovat kvalitnější koordinaci staveb ve městě. Smysl skupiny je, aby všechny městské společnosti byly schopny zkoordinovat své liniové stavby.
ECHO str. 2

Bude se zabývat třeba i optimalizací blokových
čištění s ohledem na vytížení komunikací v dopravní
špičce. Posílí předprojektovou investiční přípravu
a průběh staveb. Pravomoci koordinátora se nebudou křížit s rolí odborů dopravy a investic Magistrátu města Brna. Ty v ní totiž budou mít jako zástupce
své vedoucí, dalšími členy budou zástupci akciových
společností Brněnské vodárny a kanalizace, Dopravní
podnik města Brna, Technické sítě Brno a Teplárny
Brno. Pracovní skupina bude posuzovat především
vhodnost termínů zahájení a ukončení výkopových
prací z hlediska koordinace dalších staveb.
„Došlo na naše slova z volební kampaně. Kdo
jiný by to měl řídit, než Brněnské komunikace, které
mají nástroje na monitorování a posuzování dopravní
situace v Brně! Škoda, že volič si nepamatuje co vše
říkali kandidáti z jiných politických stran: Vybudovat nové oddělené pracoviště, nebo dokonce žádali
založit nový úřad pro kordinaci dopravních staveb.
Nezbývá než konstatovat, že si vzali za své stanovisko brněnské KSČM! A to je dobře. Snad to občanům
a městu pomůže,“ uvedl M. Říha.
(vž)

ZABYDLOVÁNÍ RODIN S DĚTMI BEZ PŘÍSTŘEŠÍ
S rozpačitým výsledkem skončil v Brně jeden rok ověřovaný unikátní pilotní projekt
zabydlování nemajetných rodin s dětmi, které nemají přístřeší.
Tento z ciziny převzatý projekt s názvem Rapid
Re-Housing stál 10 mil. Kč, z čehož 95 % zaplatila
EU a město Brno k tomu přidalo 0,5 mil. Kč. Unií
bohatě sponzorovaný projekt ušetřil městu 1,5 milionu Kč z veřejných rozpočtů, tj. průměrně 31 tis. Kč
na každou z padesáti testovaných bezdomoveckých
rodin s dětmi. Roční ověřování tohoto projektu zkoumal v Brně výzkumný tým Ostravské univerzity
a Masarykovy univerzity v Brně. Ten označil pilotní
projekt za úspěšný s tím, že v roce 2019 bude už
12 měst v ČR pracovat za peníze z EU na obecném
integrovaném systému ukončování bezdomovectví.
O co v Brně vlastně jde? Dle výzkumníků žije
ve městě 565 rodin s dětmi bez domova. Sociální vize
počítá, že za peníze EU by prý šlo u nich dosáhnout
do r. 2026 nuly v bytové nouzi. V dubnu 2016 se
v Brně přihlásilo do registrace projektu Rapid ReHousing 421 nemajetných rodin s dětmi bez střechy
nad hlavou. Představitelé magistrátu z nich náhodně
vylosovali 50 rodin, často s dluhy vůči radnici kvůli
neplacení nájemného z užívání obecního bytu. Těm
přidělili do užívání na jeden rok nově opravený městský byt. Dvě nepřizpůsobivé rodiny z druhé šance
brzy vypadly a tak 48 rodin (tj. 96 procent z vybrané
padesátky) bylo schopno udržet si s poskytnutou podporou městský nájemní byt po dobu jednoho roku.
Během 12 měsíců od nastěhování strávilo v běžném
bydlení průměrně 11,8 měsíce, v porovnání s 99 jinými nemajetnými kontrolními rodinami, které strávily v nájemním bydlení pouze 2,7 měsíce. U první
skupiny prokázala poskytnutá podpora, že tento přístup navrací děti ze sociálních ústavů zpět do rodin,
zlepšuje zdravotní stav rodičů i dětí a šetří veřejné
prostředky. Polovina z Unií i městem Brnem dotovaných rodin se potácí v rozpočtu mezi příjmy z pracovního poměru nebo brigád a výdaji na nájemné
z bydlení, stravu a nejnutnější rodinné výdaje. O splácení dluhu městu z dřívějšího neplatičství za užívání
bytu může zatím jen snít, rest nemá z čeho hradit.
„Byla jsem teď na pár brigádách, mám pocit, že
mohu nastoupit normálně do práce. Pořád mám dluhy, ale to zásadní teď nechybí - bydlení. Dcera je
teď spokojenější, ve škole ji pořád chválí. To mi dává
hroznou sílu,“ popsala svoji roční zkušenost paní
Zuzana, jedna z klientek brněnského pilotního zabydlování bezdomoveckých sociáně slabých rodin
s dětmi. Mnohé z nich chtějí využít druhou šanci
s úmyslem neopakovat chyby z minulosti. Výsledek
projedná Zastupitelstvo města Brna a v případě po-

kračování projektu může perspektivním asi 40 rodinám prodloužit nájemní smlouvy o další rok.
Předseda Platformy pro sociální bydlení Štěpán
Ripka informoval, že „bydlení především (Housing
First) se stalo inovací v oblasti sociální politiky a
v posledním desetiletí se šíří v mnoha evropských státech (Skotsko, Dánsko, Francie, Portugalsko, Holandsko, Itálie a další), ale také v USA (kde byl původně
vyvinut), Kanadě či na Novém Zélandu. V Brně pod
jeho hlavičkou fungují dva projekty – Rapid Re-Housing a Housing First. Inovativnost tohoto přístupu
spočívá v tom, že je doprovázen výzkumnými daty
z evaluačních studií či statistického ověřování dopadů zabydlení domácností bez domova. Výzkumy v USA,
Kanadě a Evropě ukazují, že bydlení především ukončuje bezdomovectví u nejméně osmi lidí z deseti, a to
napříč různými skupinami lidí bez domova.
V ČR bylo v r. 2015 kolem 68 500 lidí bez přístřeší, z toho přes osm tisíc nezletilých. Podle dat MPSV
z roku 2016 žilo 118 500 lidí, včetně dětí, v nejistém
či nevyhovujícím bydlení. Počet osob pobírajících
doplatek na bydlení se mezi lety 2010 a 2014 ztrojnásobil z 23 500 na 74 000 domácností. Asi 8900
rodin pobíralo v roce 2014 doplatek na bydlení na
ubytovnách, v azylových domech či v jiných institucích, z toho v 80 % byla dávka vyplácena na ubytovny. Z průzkumu situace na ubytovnách bylo zjištěno,
že 47 % ubytovaných žilo v minulosti v nájemním
bydlení, 17 % u rodičů, 8 % ve vlastním bydlení
a 27 % v jiném typu ubytování. Podle zprávy Deloitte z roku 2013 byl hlavním důvodem setrvávání na
ubytovnách nedostatek financí na kauci a zaplacení
nájmu,“ vysvětlil výzkumník Ripka.
Martin Říha k tomu poznamenal: „Podle předložených materiálů se zdá vše jako růžové. Po důkladnějším prostudování podrobné zprávy už to tak
růžově nevidím. Rodiny nejsou schopny splácet dluh
a bez přidělení obecního bytu by to nefungovalo. Je
zřejmé, že náklady na tyto byty do projektu nebyly
započítány. Co se týká školní docházky, v jedné části zprávy uplatnění metody Rapid Re-Housing v Brně
je napsáno, že se nedalo prokázat zlepšení a na druhé straně se již hovoří o zlepšení. Co z toho je tedy
pravda? Vzhledem k rozsahu hodnocení této metody
je třeba zveřejněné informace řádně nastudovat.
Je třeba si také říct, kde vezmeme další nemalé
prostředky na její pokračování, protože z EU už nic
nedostaneme,“ tázal se předseda brněnské městské
organizace komunistů Říha.
(vž)
ECHO str. 3

Čtyřicet procent zetoráků čeká vyhazov
Čtyřicet procent dělníků a jiných zaměstnanců z výroby českých traktorů Zetor v Brně-Líšni dostalo po Novém roce výpověď ze zaměstnání. Vedení továrny ohlásilo, že nemá peníze
na provoz a velká zakázka traktorů pro Rusko
bude až za rok. Do té doby mají traktoráři odejít k jiným podnikům, třeba přeškolit se na řidiče Dopravního podniku města Brna, který jich
má nedostatek. Odborníci tvrdí, že až bude pár
set dělníků do montážní linky Zetoru opět akutně potřeba sehnat, odejití traktoráři se do tohoto podniku už asi nevrátí.
Traktory zdražilo o 15 až 30 procent dodržování nových bezpečnostních a emisních předpisů.
Prodej zetorů proto poklesl o 379 traktorů a s tím
i finanční příjmy jejich výrobce. Největší světoví
prodejci traktorů ceny kvůli tlaku na konkurenci
uměle podhodnocují. Zetor jako jeden z mála velkých producentů si motory vyvíjí a vyrábí sám.
Slovenský vlastník této brněnské firmy - Holding
HTC Investments - proto chystá finanční injekci
do inovací Zetoru, aby továrna znovu nabrala druhý dech. Od konce ledna 2019 do března téhož
roku propustí asi 260 pracovníků, aby při poklesu
odbytu a prodeje zboží zbylo pro zbylé lidi na

výplaty. Týká se to hlavně lidí z kanceláří a také
53 režijních dělníků z údržby a kontroly a 64 dělníků z výroby. Jihomoravské firmy poptávají
11 tisíc lidí, hlavně do výroby. Až vyřeší Zetor
investice do zvládnutí nových bezpečnostních
a emisních předpisů u svých traktorů, pak při 85
procentním exportu svých výrobků hlavně do zemí
od Baltu po Balkán začne řešit i novou zakázku
pro Rusko. Dle memoranda má RF zájem koupit
do roku 2022 šest tisíc českých traktorů.
Situaci okomentoval předseda brněnské městské organizace KSČM Martin Říha: „Velmi mě
mrzí situace kolem zetoráků! Zvláště když dnes
média informují, že své závazky Zetor Brno dodrží. Potvrzují se naše slova o cílené likvidaci českého průmyslu. Kvůli nesmyslným sankcím a omezením nesmí dodávat své výrobky na jiné trhy. Je
proto na místě otázka zda volby do europarlamentu
nebudou referendem o tom, zda v takové Unii vůbec setrvat. Městský výbor KSČM v Brně vyjadřuje podporu všem zaměstnancům propuštěným
z práce. Když jsem v předvolební kampani upozorňoval, že mizí tradiční průmyslové firmy z Brna,
byl jsem terčem výsměchu,“ zdůraznil předseda
brněnských komunistů.
(vž)

Pobočka česko-kubánského přátelství je aktivní
Nového předsedu Aleše Huberta (36) si
zvolili delegáti valné hromady brněnské
pobočky Společnosti česko-kubánského
přátelství Lázara Cruze. Po sedmnácti letech předsednictví vystřídal Jozefa Štofana (80), který zůstal ve funkci místopředsedy pobočky.
Zhodnotili bohatou činnost od jejího založení v únoru 2002 v podobě stovky akcí
v ČR i na Kubě. Při zájezdu v Karibiku se
setkali s manželkami pěti kubánských hrdinů, které v USA roky věznili bez řádného soudu za údajnou špionáž, protože ve Spojených
státech odhalovali protikubánské teroristy. Setkání Moravanům umožnila součinnost s Organizaci pro spolupráci mezi národy - ICAP.
Brňané podnítili akci zasílání pohlednic
Veslo padlo do dobrých rukou.
ze svého bydliště v ČR kubánským dětem.
Přikoupili k tomu pár map ČR, aby si děti mohly vyhledat, kde objekty na snímcích z Evropy vlastně leží. Vše předali v Santiagu de Cuba řediteli školy v kasárnách Moncada. Kubánské ministerstvo školství pak zorganizovalo ze souboru
ECHO str. 4

NA POLITICKÉ SCÉNĚ BYLO POŘÁDNÉ HORKO
Od jara 2018 byla Sněmovna a některé její výbory ve znamení debat o návrhu státního rozpočtu
na rok 2019. Návrhy ministryně práce a sociálních věcí ve prospěch většiny národa o vyšších
mzdách učitelů, policistů, hasičů, lékařů, o zvýšení důchodů, minimální mzdy, zrušení neplacení
prvních tří dnů při nemoci, zdarma nebo nižší cestovné pro starší nad 70 nebo 75 let podle rozhodnutí obcí, zdarma obědy pro děti ve školách se staly
terčem kritiky z řad opozičních politických stran
a hnutí. Vynikali tradičně TOPisté, Piráti, hnutí
STAN a především ODSáci. Návrh rozpočtu byl
označen za neodpovídající dnešní dobré ekonomické situaci, nehorázně zvyšuje mandatorní
výdaje, porušuje zásluhovost při vyplácení důchodů, málo přiděluje na investice. Kanonádu spouštěli tradičně na návrh rozpočtu poslanci a poslankyně všech hodností – předsedové politických
klubů, předsedové nebo místopředsedové strany
či hnutí M. Kalousek, M. Adamová, O. Richterová, P. Fiala, P. Gazdík, M. Bartoš atd. A zvláště se
vyjadřoval prezident Hospodářské komory ČR
Vladimír Dlouhý. Je často zván do veřejnoprávní
TV, aby ho slyšel celý národ. Vyjadřuje se především proti zrušení neplacení prvních tří dní v nemoci, nesystémovému zvýšení minimální mzdy,
s mapami z Česka putovní výstavu po tam pohlednic
ních školách.
Pobočka má ve svém názvu jméno Lázara Cruze. Byl to kubánský profesor výuky hry na trubku
v kroměřížské konzervatoři. Vychoval na 1400 mladých trumpetistů. S nástrojem v ruce nechyběl v Brně
i jinde na žádné významné slavnosti. Ve Španělském
gymnáziu v Brně-Bystrci koncertovali jeho žáci při
příležitosti výročí jeho úmrtí.
Členové pobočky zorganizovali v osmi městech
ČR (např. v Blansku, Praze, Ostravě) besedy o Kubě
s promítáním diapozitivů ze zájezdů na tento ostrov.
Beseda U Michálků v Jindřichově Hradci byla nejživější i za účasti hokejového reprezentanta Michálka.
Odstupující emeritní předseda Jozef Štofan doplnil, že má v záměru pozvat nového velvyslance Kubánské republiky v ČR na 12. dubna k návštěvě
brněnské Společnosti česko-kubánského přátelství
Lázara Cruze. Mohl by zde debatovat se zájemci na
téma 60 let budování socializmu na Kubě. Brněnští
členové též pomáhají budovat muzeum Kuby, které
má být otevřeno v květnu v obci Luková na Ústeckoorlicku.
(vž)

nově proti povinnému pátému týdnu dovolené
a ještě obědům školáků zdarma. Ohrožení budou
zaměstnavatelé, kteří nebudou moci ohodnotit nejlepší pracovníky, v případě krize budou muset
omezit výrobu a propouštět (krize dosud nepropukla a v Zetoru Brno k vyhazovu z práce dojde).
A to prý proto, že jim vláda nařizuje výši mzdy
nebo délku dovolené (jeden z hlavních ničitelů
předlistopadových poměrů by měl národu říci,
kolik měsíčně bere - třeba také nastoupit na čištění ulic zdarma - to ale neudělá).
Možno uvést příklady z pořadů Otázky Václava Moravce k nedělnímu obědu, ze způsobu chování k pozvaným Takáče, Witovské, Železného
i Tvarůžkové, jak nevynechají příležitost, jak jít
vládě A. Babiše a prezidentovi republiky po krku.
Zejména V. Moravec, ale i další jmenovaní se stali mluvčími tzv. Demokratického bloku politické
pravice, učiteli správného chápání událostí u nás
a ve světě. A běda, kdo se opováží hovořit jinak,
jak si představují, nasadí mu hlavu agenta Kremlu, Pekingu v duchu hesla Za všechno může Rusko a komunisté, i za to, že je den a noc.
V týdnu po 10. prosinci byl projednáván návrh
na návrat 17. listopadu jako Mezinárodního dne
studentstva do kalendáře. Proti tomu spustili povyk poslanci superdemokraté z ODS, TOP 09,
STAN, KDU-ČSL. Ale 118 hlasy se 156 byl návrh schválen (M. Zeman zákon podepsal). Nejotřesnější je, že Petr Fiala jako bývalý rektor univerzity zapomněl na tragické události 17. listopadu
1939 a na mezinárodní solidaritu vyjádřenou v roce
1941 v Londýně. Nositel titulu vysokoškolský profesor by se měl zastydět.
V roce 2019 nás čekají volby do Evropského
parlamentu a strany a hnutí již rozhodují o kandidujících. Lze si představit úroveň předvolební
kampaně od našich superdemokratů tak, aby odváděla pozornost od skutečných životních problémů i pracovních podmínek většiny obyvatel.
A podobně tomu bude u příležitosti již 30. výročí návratu naší vlasti ke kapitalistickému
uspořádání poměrů ve společnosti. Návratu věcí,
o nichž jsme si mysleli, že patří do minulosti: nezaměstnanost, velká kriminalita, bezdomovectví,
nemožnost mít a najít potřebné finanční prostředky na obživu, oblečení, nájemné a další věci, potřebné k životu každý den.
Karel Janiš
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DISKUSE

S

GENERÁLNÍM KONZULEM RUSKÉ

O současné situaci v Rusku a ve světě hovořil GK RF Brně Alexandr Nikolajevič Budajev.
Dne 20. 12. 2018 se konal poslední diskusní
čtvrtek v roce 2018. Byl odlišný od předchozích.
1. Největším počtem účastníků – přes padesát.
2. Měl začít v 17 hodin, ale začal o půl hodiny
později, z důvodu opožděného příjezdu referujícího z Prahy (kde byl služebně).
3. Tak po 17. hodině vyplnil vzniklou mezeru dobře s. Říha, předseda MěV KSČM.
Tak se stalo, že zájemci byli informováni o zasedání ÚV KSČM (15. 12.), kterého se s. Říha
zúčastnil. Za vyjádření stojí volby do P EU (květen) a naším kandidátem je s. Ing. Kateřina Konečná. Pokud jde o aktuální politickou situaci ve
světě, tak je špatná. Např. Ukrajina – vládnoucí
režim. I tzv. civilizovaná Evropa má značné problémy aj. Příprava dvou celostátních konferencí
(duben a červen 2019).

FEDERACE

Ukrajinské lodě - dvě vojenské, jedna civilní se dostaly do ruských výsostných vod, patřících
Rusku už před „Krymem“. Rusko to považuje za
provokaci, lodě byly zadrženy, posádky zajaty.
Další je otázkou vyšetřování. Ukrajina vypověděla Smlouvu o spolupráci s Ruskem, zavedla výjimečný stav v místech sousedících s Ruskem.
Ruská ekonomika podle údajů má dobré výsledky. Je však třeba i to zlepšovat. Putin: „Národní hospodářství Ruska se musí dostat do vyšší
ligy“ (20. 12. 2018).
U mladých v ČR se vytrácí skutečnost, že nás
v r. 1945 osvobodila Rudé armáda. Od mládeže,
studentů v ČR slyšíme o trvalém nebezpečí ze strany Ruska. Že „Rusko je náš největší nepřítel“,
hlásají i někteří naši současní generálové. V hodnocení, kdo byl vítězem v roce 1945, je situace
o hodně lepší – blíž realitě – na Moravě. Diskusní
čtvrtek byl pro přítomné přínosem a lze si přát,
aby i v roce 2019 tomu tak bylo. Josef Vondrák
* * *

GK RF v Brně Alexandr Nikolajevič Budajev.

Po příjezdu se ujal slova generální konzul
Ruska v Brně Alexandr Nikolajevič Budajev
(hovořící česky) na téma Současná geopolitická
situace Ruska. A nastupuje 4. zvláštnost diskusního čtvrtku – žádné úvodní slovo, pouze dotazy
od přítomných a odpovědi konzula na ně.
Ze značného počtu dotazů a odpovědí stojí za
zmínění. Mezi bývalým SSSR a nynějším Ruskem
je značný rozdíl. Rusko uznává soukromé podnikání. Současný vztah mezi Ruskem a USA je blízko stavu mrazu. Je věcí dalšího jednání si ukázat,
kdo co porušuje (rakety). Mezi Ruskem a ČR probíhá spolupráce. Hledat ruské špiony v ČR je problém. Prezident ČR to správně vyjádřil.
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K hodnocení diskusního čtvrtku se připojil svými
postřehy redaktor Haló novin Václav Žalud:
Generální konzul Ruské federace v Brně uváděl
na správnou míru pokřivené, účelově nepřátelsky laděné představování Ruska a Číny českým příjemcům
informací pravicovými sdělovacími prostředky v ČR.
Rusko nikoho neohrožuje, k nikomu nemá nepřátelské vztahy, hodlá s kýmkoliv uzavřít vzájemně výhodnou a oboustranně prospěšnou hospodářskou
a obchodní dohodu bez nesmyslných zákazů a regulí
obchodního embarga, které poškozuje obě strany.
Rusko obklopují země NATO v čele s USA, kterým docházejí zásoby průmyslových surovin. Nové
bohaté přírodní zdroje surovin vidí na Sibiři, ke kterým se chtějí dostat po dobrém nebo po zlém a využít je zejména pro sebe. Generální konzul ocenil, že
USA ohlásily stažení své armády ze Sýrie a dodal,
že všechna zahraniční vojska jsou v Sýrii nelegálně,
jedině jednotky Ruské armády jsou činné v Sýrii zákonně na pozvání prezidenta a vlády této země. Ruští odborníci pomáhají řešit problémy přátel ve Venezuele nebo na Kubě a rozvíjejí všestranné obapolně
prospěšné vztahy s Čínou. S ČR má Ruská federace
podepsané memorandum o nákupu 6000 traktorů
Zetor do roku 2022. S ČR může spolupracovat daleko více, jen musejí chtít obě strany.
(vž - text + foto)

Ú NOR 1948

OČIMA PORAŽENÝCH

Pod tímto názvem vyšla loni kniha, která je
záznamem diskusí exilových politiků z let 19491950. Iniciátorem diskusí byl bývalý kancléř
prezidenta Beneše Jaromír Smutný (1892-1964).
Uvádět diskuse pomáhal novinář Lev Sychrava
(1887-1958). Scházeli se v bytě Jaroslava Stránského (1884-1973), ministra školství za národní
socialisty. Debatovali i sociálně demokratičtí politici – ministr výživy Václav Majer (1904-1972),
generální tajemník strany Blažej Vilím (19091976), občas někdejší pověřenec za Demokratickou stranu Martin Kvetko (1912-1995). Poslední
diskuse v červenci 1950 se zúčastnil i bývalý národně socialistický ministr zahraničního obchodu
Hubert Ripka (1895-1958), jeho kniha Únorová
tragédie vyšla v r. 1949 v Paříži a česky v r. 1995.
Hlavním tématem diskusí byly dny krize od
pátku 20. do středy 25. února 1948 a to, co jim
předcházelo. Někdy se vraceli až k jednáním
v Moskvě na jaře 1945, jejichž výsledkem byl Košický vládní program. Nehovořili vůbec o odsunu
Němců, dnes velmi často uváděné téma v médiích
všeho druhu. Hlavní spor, který je dodnes obsahem diskusí, je, zda prezident Beneš o chystané
demisi ministrů tří stran věděl dopředu a zda odstupujícím ministrům slíbil, že jejich demisi nepřijme. Jde o interpretaci schůzky Huberta Ripky

Avion až v létě
Jeden z nejužších hotelů na světě nese název
Avion a je v centru Brna v České ulici. Tato funkcionalistická stavba je v rekonstrukci a kvůli
potížím s výrobou a dovybavením interiéru dle
požadavku památkářů se jeho znovuotevření odkládá o půl roku na letošní léto.
Dnešní majitel Hotelu Avion Stanislav Berousek
(ze známého cirkusového rodu Berousků) uvedl, že
po dokončení hostům nabídne kromě noclehu v pokojích s výhledem na město např. restauraci. Od původního návrhu interiéru architektky Evy Jiřičné se
bude výsledná podoba hotelu lišit. Svým vzhledem
se vrátí do třicátých let, kdy jej navrhl Bohuslav
Fuchs. Roky byla tato památka mimo provoz.
V r. 2005 ji odkoupil od brněnského magistrátu
S. Berousek. Je dobré že po celkovém omlazení objektu opět poslouží svému původnímu účelu. Veřejnost ho začala využívat v roce 1928 a pro mnoho
Brňanů je spojen s jejich zážitky z mládí.
(vž)

Karel Janiš

a Petra Zenkla u prezidenta 18. února. Zenkl
a Ripka později tvrdili, že Beneše o chystané demisi informovali, kancléř Smutný, který u toho jednání byl, to vylučoval. Z toho, že Beneš podpořil
národně socialistické politiky v jejich sporu s komunisty o odvolání osmi velitelů policie, Zenkl
s Ripkou usoudili, že jim Beneš dává zelenou
k rozpoutání vládní krize. Když mu o dva dny později oznamoval demisi, byl prezident v šoku
z obsahu sdělení i z toho, že k němu došlo telefonem komunisty odposlouchávaným. Petr Zenkl
soukromě před svou smrtí napsal, že nešlo o žádný slib. Diskuse ukazují naivitu a amatérismus při
střetu s komunisty. Proč nebyli předem informováni sociální demokraté, kteří byli rozpolcení na
pro- a protikomunistické křídlo, jednali mezi sebou a její dva ministři odstoupili až 25. února, když
už bylo jasné vítězství komunistů? Gottwald požadoval prosté doplnění vlády za ministry, kteří
odstoupili, takže převrat mohl být prezentován jako
legální postup.
Diskutující uváděli, že neusilovali o společný
postup, byl by to olej do ohně komunistů. Organizovat frontu, která by se komunistům eventuálně
postavila na odpor, bylo předem odsouzeno k zániku. Nebyli schopni čelit komunistům v ulicích
a doufali, že vše se vyřeší kabinetní dohodou.
V celé krizi se Benešovi nedostalo žádné podpory
národa, jen pár tisíc studentů přišlo na Hrad. Podle Smutného se Beneš nemohl stát vůdcem protirevoluce proti svému ministerskému předsedovi.
Měl dvě možnosti, odstoupit nebo zůstat na místě
– stát musí být někým řízen – a pak odstoupit. Kdyby byl odstoupil ihned, Gottwald se stal okamžitě
prezidentem. Diskutující uvedli, že Beneš měl
mizivý manévrovací prostor formálně i fakticky.
Formálně jako hlava státu vůbec nemohl vystoupit na veřejnosti bez souhlasu vlády – tedy Gottwalda, nemohl vystoupit s nějakým burcujícím
projevem, jak je mu vyčítáno. A všechna média,
zejména rozhlas, ovládali komunisté. Strach z komunistů byl tak velký, že až na dvě tři výjimky se
24. února generální stávky na Hradě zúčastnili
všichni zaměstnanci.
Diskuse exilových politiků potvrdily rozbor
událostí v únoru 1948, který provedl Klement
Gottwald na zasedání ÚV KSČ 17. 11. 1948.
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 PROČ NA SEBE ŽALUJEME V CIZINĚ.

Je titulek článku spisovatele a historika Vlastimila Vondrušky v Mladé frontě Dnes z 15. 12. 2018.
Píše, že když Hus vyrazil do Kostnice obhájit svou
pravdu, netušil, že zástupy prelátů se vrhly do řešení problému a šlo jim o to potrestat kacíře bez
ohledu na to, zda má či nemá pravdu. A netušil, že
jeho bývalý druh Petr Parléř odjel do Kostnice
vznést žalobu na něho, dovezl citáty z jeho kázání
a překlady ukázek z jeho spisů. Vinou Husa bylo,
že byl mezi lidi oblíbenější než on, Štěpán z Pálče. Před preláty hovořil o tom, jak je Hus hanebný, šlo mu o to pomluvit ho a zničit.
Ale přepočítal se, za Husa se
postavila česká šlechta i prostý
český lid. Hrdinou se nestal a
přes všechny lži, které on i koncil na Husa nakydali, se stal hrdinou Hus, nikoli udavač a
soudci. Je hanebností hledat
proti většině vlastního národa spojence za hranicemi. Co se doma uvaří, to se má doma sníst (jak
aktuálně zní tato slova, že, vy všichni superdemokraté neuznávající výsledky sněmovních i prezidentských voleb!!). Vondruška uvádí několik podobných příkladů odvěké nemoci naší politiky
obracet se za hranice. Každým takovým krokem
se dostáváme do područí mocnějších sousedů, německých nebo habsburských císařů, žalovalo se
ve Vídni, pak v Moskvě a nyní v Bruselu. Je možno mít různé názory na dnešní poměry, ale nic lepšího než demokratický systém dnešní doby nemáme (jsme v něm naplno ukotveni).
 GEN /GALERIE ELITY NÁRODA/ SKONČIL. 9. prosince 2018 sportovní legendou, 96letou Danou Zátopkovou. Šlo o poslední díl 4. řady
cyklu. Předcházely mu série z let 1992 až 1993,
1994 až 1995 a 2001 až 2002. Završením celé série Genu dosáhla videobanka České televize 382
jmen. Šest dílů bylo např. věnováno vždy dvěma
osobnostem: duchovní Alfréd a Darja Kocábovi,
cestovatelé Zikmund a Hanzelka, podnikatelé
Baudyš a Kučera, malířky Jitka a Květa Válovy,
tanečníci bratři Bubeníčkové, bratr a sestra Mašínovi (tuto dvojici řadit mezi významné vědce různých vědních oborů, spisovatele, vynálezce, sportovce apod. bylo vyjímečné nedopatření).
 TELEVIZNÍ VĚŠTKYNĚ JOLANDA
O JÁGROVI A JEHO HOLKÁCH. Deník z 8.
12. 2018 uveřejnil její prohlášení, že holky ho
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vždycky využívaly, líbily se jim jeho peníze, jeho
sláva, že jsou v médiích, možná ho mají rády, ale
více mají rády jeho peníze, které kazí charakter
(pochopily, že jde mnohdy o peníze až na prvním
místě). A někteří z mužů a žen, účastníků pořadu
Prostřeno na TV Prima, hodnotí výkon soupeře
číslem 1 nebo 2, aby 40 000,- Kč bylo jejich. Peníze jsou základem morálky.
 Ve dnech 8. - 9. 12. 2018 média vzpomínala
na schůzku Dienstbiera, Battěka, Havla, Lise,
Malého, Srpa a Uhla s francouzským prezidentem
Mitterandem v roce 1989, při
níž se mluvilo o lidských právech, o politické situaci
v zemi, o vztazích mezi ČSSR
a Francií. Původní půlhodina
se protáhla a prezident Husák
musel počkat, až schůzka
skončí, aby mohl jednat s francouzským
prezidentem. Účastníky schůzky podpora Mitteranda posílila v jejich počínání. Podle dnešních
médií změnila politické ovzduší v zemi a například 10. 12. 2018 byla povolena opoziční demonstrace v Praze.
 BIS UČITELKOU ŽIVOTA. Lidové noviny
11. 12. 2018 citovaly ze zprávy BIS poznámku
pod čarou, že moderní dějiny prezentované na
školách jsou de facto sovětskou verzí moderních
dějin a proruským panslovanstvím je do jisté míry
zasažena i výuka českého jazyka, resp. literatury
– národní obrození. (Autoři popřeli základ další
existence českého národa v monarchii a jde o stejné „Čechy“ jako Martin C. Putna, veterán Senátu Petr Pithart a další stejně se vyjadřující. Hanba, hanba!)
Karel Janiš
Výbor národní kultury v Brně
ve spolupráci s LKŽ Dobromysl
Vás srdečně zvou na akci

Beseda a autogramiáda spisovatelky
Miroslavy Moučkové
Uvádí Marie VESELÁ
Pořad se koná ve středu 27. února v 16 hodin
v Brně, Křenová 67, velký sál 2. patro.
Na místě můžete zakoupit autorčiny knihy.
VSTUP VOLNÝ
SRDEČNĚ ZVEME NAŠI VEŘEJNOST, ČLENY,
PŘÁTELE I SYMPATIZANTY

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ – 100
Až zákonem z 28. ledna 1919 vyvrcholilo úsilí
zřídit druhou českou univerzitu v českých zemích. V získaných nebo v nově postavených
budovách začaly působit čtyři fakulty: právnická, lékařská, přírodovědecká a filozofická.
V čele prvního akademického senátu stanul rektor univerzity Karel Engliš.
Rozvinutá pedagogická i vědecká činnost byla
negativně ovlivněna uzavřením našich vysokých
škol 17. listopadu 1939. Nacisté využili budov
fakult pro své zločinné poslání. V budově právnické fakulty sídlilo gestapo, Kounicovy koleje
byly popravištěm, na němž vydechlo naposled na
1300 odsouzených k smrti, často za nenávistného
pokřiku Němek i s dětmi. V budově filozofické
fakulty byl úřad vrchního zemského rady, v lékařské fakultě byl hitlerjugend a přírodovědecká fakulta byla přidělena německé technice. Zařízení
a hlavně písemnosti pedagogů noví majitelé budov fakulty zničili a život několika pedagogů i studentů za války skončil. Jejich památku připomínají názvy ulic Tvrdého, Grohova, Helfertova.
Jen s plným nasazením pracovníků fakult byla
zahájena obnova normálního života univerzity.
Postupně přibyly fakulty pedagogická, farmaceutická, která se časem odstěhovala do Bratislavy.
Přestala existovat fakulta právnická v letech 19501969. A až po letech 1960-1989 byl univerzitě
vrácen původní název Masarykova a název Univerzita J. E. Purkyně má dnes nově zřízená univerzita v Ústí nad Labem. V působení pedagogickém i vědeckém pokračují tradiční fakulty i nově
vzniklé – ekonomicko-správní, informatiky, studií sociálních a sportovních.
Studovat lze v 1200 oborech v bakalářských,
magisterských i doktorských programech studia.
Tisíce zájemců jsou zapojeny v kursech celoživotního vzdělávání i v Univerzitách třetího věku. Byl
již vybudován univerzitní kampus Bohunice se
zázemím pro tisíce pedagogů a studentů. Probíhá
i modernizace budov univerzity v centru Brna.
Mnoho vyučujících na fakultách univerzity se podílelo na rozvoji vědních oborů. Zářným příkladem byl soudruh profesor Jaromír Vašků, jehož si
pro jeho výzkumnou činnost v oboru umělého srdce váží celý svět a s úctou a obdivem na něho vzpomínají vědci u nás i ve světě, s výjimkou naší vládní
i brněnské polistopadové vládnoucí garnitury.

Články a publikace vědců univerzity patří k významným objevům v oboru. A studenti v tomto
úsilí pokračují. Zejména politologové jsou zváni
do televizních besed o situaci u nás i ve světě.
Obsáhlé dějiny univerzity vyšly v roce 1969
a 2009. V obou knihách je podrobně charakterizováno úsilí o vznik druhé univerzity u nás a odpor k němu od vládnoucí vládní i místní německé
garnitury. Na rektory univerzity má „štěstí“ po listopadu. Jiří Zlatuška z oboru informatiky nebo zejména Petr Fiala, předseda ODS, stojící v čele tzv.
Demokratického bloku, jehož členové z řad poslanců TOP 09, STAN, KDU-ČSL, SPD a Pirátů
výsledky sněmovních voleb neuznávají a hledají
možnosti, jak je napravit – případ Babiše ml., hlasování o nedůvěře Babišově vládě, vyvolání jednání o střetu zájmů u Babiše až v europarlamentě.
A nynější rektor Tomáš Bek, zvolený senátorem,
je vždy v Praze po boku rektora Univerzity Karlovy, aby se společně vyznali, jak „milují“ premiéra
a prezidenta republiky.
Jako absolvent studia na filozofické fakultě
vzpomínám rád na ty, kteří mne uvedli do základů
poznání minulosti i současnosti. Získal jsem potřebné podklady pro působení pedagogické i ve
veřejném životě.
Karel Janiš

BLAHOPŘEJEME
24. února si tři čtvrtiny století života připomene dlouholetý zkušený funkcionář naší strany RSDr. Pavel Novotný.
Zastával funkce na OV SSM a KSČ v Třebíči,
byl ředitelem DPV Brno-venkov, tajemníkem
MěV, předsedou 1. sekce organizační výstavby
a vnitřního života strany MěV KSČM v brně, místopředsedou Jihomoravské krajské rady KSČM
a členem organizační komise ÚV KSČM. Dlouhodobě se zabýval současným i předpokládaným
stavem členské základny KSČM v Brně i v městských částech a současně i výsledky voleb komunálních, krajských i do obou komor Parlamentu
ČR. Šlo o podklady důležité pro rozhodování MěV,
MíV i ZO KSČM v Brně.
Mnoho zdraví a spokojenosti do dalších let života mu přejí všichni, kteří ho znají jako věrného
syna naší strany a jako skromného a dobrosrdečného člověka.
Karel Janiš
ECHO str. 9

KULTURA V ÚNORU
Divadla
Po únorové premiéře reprízuje (23. 24. II. 2.
III.) Janáčkovo divadlo Verdiho Dona Carlose.
V operní literatuře má podtitul grand opéra pro
sedm verzí, z nichž nejdelší trvá 4 hodiny. Předlohou byla Schillerova tragédie, jejímž mottem je
svoboda. Bude zajímavé, jak se s látkou vyrovná
generální ředitel NdB činoherní režisér Martin
Glaser. Jeho první brněnský operní režijní opus,
Janáčkova Její pastorkyňa místo folklórního základu, vycházejícího z předlohy, dramatu Gabriely Preissové, měla zaměření spíše pomologické.
V sadu se sklízela jablka.
Ke 100. výročí prvního brněnského provedení
19. února 1919 uvádí Balet NdB na den přesně
(19. II.) obnovenou premiéru Čajkovského nejslavnějšího baletu Labutí jezero. Inovované jsou
kostýmy Romana Šolce a scéna anglického výtvarníka Petera Horna jehož výpravu znají diváci
z Louskáčka. Málo hraný Koncert pro varhany,
smyčce a tympány g moll Francise Poulenca uvádí (21. II.) v Besedním domě s Moravskou filharmonií Olomouc Hudební fakulta JAMU.

Zoo zažila rekordní rok
Přes 330 000 lidí dorazilo v loňském roce do
brněnské zoo. Je to nejvíce od roku 1997, kdy zahrada vede přesnou evidenci všech návštěvníků.
Dosud byl nejúspěšnější rok 2008. „Právě tehdy
jsme představili první potomky lední medvědice Cory
– Billa a Toma. Zároveň Stoupající obliba zoo je pro
nás závazek, abychom pokračovali ve slibně rozjetém zvelebování areálu“ uvedl ředitel Zoo Brno
Martin Hovorka.
Nejvíce návštěvníků přišlo vloni v dubnu (56 021).
Přes 52 000 lidí dorazilo v červenci, naopak výrazně
poklesla návštěvnost v srpnu. To si cestu do brněnské zoo našlo přes 41 000 lidí, tedy o téměř 12 000
méně, než v roce 2017. „Ze zpětné vazby od návštěvníků víme, že loni byla hlavní tahák lvíčata narozená na konci roku 2017. Roli sehrály i nové expozice,
které jsme dokončili v minulých letech. Významný
faktor ovlivňující návštěvnost je počasí,“ řekl Hovorka. Letošek bude patřit obohacování kolekce zvířat v brněnské zoo. Návštěvníci se tak postupně mohou přijít podívat na tyto druhy: kusu liščí, kolonok,
korsak, kakadu růžový, bahník australský, baramundi
australský, dlouhokrčka McCordova, nebo žralok
krátkoocasý.
(vž, foto did)
ECHO str. 10

Výstavy
Louis Braille byl slepé zázračné dítě, vynálezce písma pro nevidomé. Základem byla
abeceda pro noční psaní kapitána Charlese
Barbiera de la Serre určená pro pohyb ve tmě
chodeb vojenských pevností osvětlovaných jen
střílnami. Vojáci se orientovali jen hmatem, aby
plamenem světla nezapálili střelný prach na pánvičkách zbraní a nedošlo k náhodnému výstřelu.
Braille ji zdokonalil a dnes je užívána celosvětově. Výstavu k jeho 210. výročí narození uvádí
do 25. II. Technické muzeum Brno.

Jen škoda, že TMB unikla výstava Vojenského
geografického a hydrometeorologického úřadu
Dobruška, nazvaná Historie vojenského mapování
a leteckého měřického snímkování na území českých zemí. Postihuje historii mapování od nejstarší
Klaudyánovy mapy Čech z roku 1518, dále I. i II.
vojenského mapování z let 1763-1787, 1806-1869
a III. vojenského mapování z let 1869-1885.
Všechna mapování byla postupně vynucena
porážkami Rakouska Bedřichem II. Pruským, Napoleonem a poslední opět porážkou v prusko-rakouské válce. Velitel rakouské severní armády
Ludvík Benedek před bitvou u Hradce Králové
marně žádal mapy území, kde měl bojovat. Výstava končí současnou produkcí VGHMÚř Dobruška. Ve zúžené podobě byla k vidění několik zastávek před sídlem TMB ve vstupní hale Univerzity
obrany na Kounicově.
/V-zh/

Vyšla nová kniha Jaroslava Štěpaníka
Nedávno tu byli je název nové knihy publicisty
a spisovatele PhDr. Jaroslava Štěpaníka, která přišla na trh z brněnského nakladatelství Šimona Ryšavého. Nese podtitul Portréty osobností jedné významné generace a na 178 stranách přibližuje, čím
se zapsali do historie. Většina z nich se narodila
ve dvacátých letech minulého století, v šedesátých
letech byli zpravidla již obecně známí, do života
však různým způsobem zasáhly události roku 1968
a následné období normalizace. Portréty se opírají o rozhovory, uveřejňované autorem knihy v letech 2003 až 2009 v literární příloze měsíčníku
Kam v Brně. Štěpaník se s těmito osobnostmi setkal vícekrát, jejich slova zachycoval na zvukový
záznam a přepis všech rozhovorů byl před zveřejněním autorizován. Všech těchto lidí si autor knihy dodnes váží. V knize nechybí jejich fotografie.
Těmito osobnostmi jsou Jiří Brauner, Armin
Delong, Jaroslav Dufek, Vladimír Fux, Jaromír
Hnilička, Květa Hofmanová, Miloš Hynšt, Erik
Knirsch, Viktor Kudělka, Ludvík Kundera, Ladislav Lakomý, Vlastimil Lejsek, Bohumil Marčák,
Mirko Matoušek, Dora Müllerová, Miroslav Netík, Ivo Osolsobě, Ladislav Pilka, Antonín Přidal,
Jan Rajlich, Oldřich Rejnuš, Zdeněk Rotrekl, Ivan
Ruller, Bořivoj Srba, Jaroslav Šabata, Miroslav
Šimorda, Miroslav Štolfa, Jan Trefulka, Inez
Tuschnerová, Karel Valoch a Jarmila Veselá.
S některými jsem se znal. To platí i o Arminu
Delongovi, který stál u základů elektronové mikroskopie, o hercích Jaroslavu Dufkovi a Ladislav
Lakomém, s nimiž jsem v roce 1961 absolvoval
turné Divadla bratří Mrštíků v polských městech
pobaltského pobřeží Gdaňsku, Gdyni a Sopotech
a také o jazzmanovi, trumpetistovi, skladateli,
hudebním aranžérovi a pedagogovi Jaromíru
Hniličkovi. Ten patří stejně jako autor knihy se
mnou a s mým synem Honzou Žankem Hlaváčkem k nositelům titulu MUSTr, které nám udělila
Velkomoravská univerzita strécovsko-tetinská.
Nejvyšší vyznamenání této univerzity si Hnilička
zasloužil autorstvím strécovské hymny Hymnus
straecorum moraviensis, kantátou pro hrdinný tenor, sbor a orchestr. Zvuk jeho trubky zní i při
fanfárách provázejících nástup nových absolventů ke slavnostní promoci. K posledním Hniličkovým dílům patří Brněnská svita. Část textu v brněnském hantecu napsal na jeho přání Vladimír

NEDÁVNO TU BYLI
Koudelka. Rád připojuji i osobní vzpomínku na
Jaromíra Hniličku od mého syna, který na své první
cédéčko, nesoucí název Vorgle, nazpíval skladbu
Louise Armstronga Když svatí pochodují. V hantecové verzi ji dal název Ó, Wendy sex a kdo jiný
by měl zahrát po Satchmovi sólo na trubku než
právě Jaromír. K Honzově veliké radosti Jaromír
souhlasil. Zadání znělo na sólo, nějakých 32 taktů, skladba v F-dur a moduluje do G. Mistr odtušil, že je mu to úplně jedno v jaké to bude tónině
a podle očekávání vše na první dobrou hrál. Pak
se zaposlouchal do textu, začal se usmívat a povídá: To je dobrý, to je hantec, ten se mi moc líbí, já
ti tam do toho ještě něco nasmrkám. A potom do
celé skladby do další stopy nahrál krásné vyhrávky a luxusní ukončení. V tomto provedení uvedli
Ó, Wendy sex i na vernisáži výstavy obrazů
brněnského malíře Zdeňka Bláhy. Hnilička dal
Honzovi i souhlas s přeložením textu své známé
písničky o Gagarinovi do hantecu. Klavírista
Vlastimil Lejsek s chotí klavíristkou Věrou jsou
rovněž přátelé naší rodiny, vzájemně jsme se navštěvovali v Brně a dokonce na jejich sídle v Jeseníkách na Rejvízu. Jeseník je od roku 1978 dějištěm Mezinárodní Schubertovy soutěže pro klavírní
dua. Vlastimil byl vynikajícím kuchařem, měl bohaté znalosti o astronomii, uměl natáčet filmy
a učil mne jezdit s trabantem. S gynekologem Ladislavem Pilkou jsem se seznámil, když jsem jako
první novinář ve zprávě, vydané v ČTK, oznámil,
že v Brně se 4. listopadu 1982 narodilo první dítě
ze zkumavky – chlapeček o váze 3065 gramů.
S básníkem, dramatikem, spisovatelem a překladatelem Antonínem Přidalem jsme ve stejném dni
přebírali z rukou primátora Romana Onderky Ceny
města Brna za rok 2007. Grafik a designér Jan
Rajlich starší už od začátku šedesátých let byl až
do konce svého života autorem mých novoročenek, jeho syn v této tradici pokračuje. Teatrolog
Bořivoj Srba svého času nemohl působit v Brně
a jak se mi svěřil, získal místo v přítmí v Čs. akademii věd v Praze, kde tehdy působila jako stážistka nynější německá kancléřka Angela Merkelová a vařívala kávu i čaj nejen pro sebe. A malířka,
textilní výtvarnice a kostýmní návrhářka Inez
Tuschnerová řadu mých i manželčiných přátel uzavírá. Jeden ze svých obrazů nám darovala. Rád na
ni vzpomínám.
Bohumil Hlaváček
ECHO str. 11

Žije v naší paměti
Únoroví jubilanti
V únoru slaví svá kulatá i nekulatá, významnější i méně významná životní jubilea tyto členky
a členové naší MěO:
MUDr. Jana FOJTOVÁ, Miroslav HAMERNÍK, Svatopluk KÁŇA, Blažena POSPÍŠILOVÁ, Věra HRDLIČKOVÁ, Pavel HALUZA,
Jaroslav NEVĚDĚL, František OBROVSKÝ,
Eduard NEŠPŮREK, Zdeňka STREJČKOVÁ,
Karel KŘIVÝ, František POKORNÝ, Jan ČERVINKA, Františka ONDROVÁ, Ing. Lubomír
POSKER, Csc., Vladimír GEISSEL, Marie
JANČÍKOVÁ, Radmila PASEKOVÁ, Marie
STODŮLKOVÁ, Vladislava VALOVÁ.
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)

Od ledna 2014 soudruh
doc. PhDr. Vladimír Šaur,
CSc., předseda ZO KSČM
2704 a brněnské pobočky Výboru národní kultury, člen odborného zázemí ÚV KSČM
a MěV KSČM v Brně a několika vlasteneckých organizací. Jako absolvent studia češtiny, ruštiny a bulharštiny se věnoval jazykovědě těchto jazyků.
Jako znalec poměrů na Balkáně pomáhal posluchačům na diskusních čtvrtcích i čtenářům Echa
orientovat se v situaci v bratrovražedných válkách
v 90. letech nebo při výročích působení sv. Cyrila
a Metoděje na Velké Moravě. Jako vysokoškolský
pedagog působil na Slezské univerzitě v Opavě.
V roce 2004 vydal Pravidla českého pravopisu
s výkladem mluvnice, předložil ucelený přehled
hláskosloví, tvorby slov a skladby češtiny, způsob
a objasnění mluvnických nepravidelností a upozornění na příklady, v nichž se chybuje, reagoval
i na změny ve slovní záměny a vysvětlil, jak správně psát a vyslovovat pojmy zeměpisné, antické
i jména významných osobností.
Přispěl těm, kteří hodlají češtinu používat dobře
a velká škoda, že nemohl v tomto úsilí pokračovat, poněvadž české výrazy se ztrácejí v moři
výrazů dnešního světového jazyka – angličtiny.
K jeho Pravidlům češtiny a k statím v Echu se můžeme vracet. (Vracet by se měli i naši „politici“,
kteří mateřštinu nestydatě przní!)
Karel Janiš

Vzpomínáme
KOMUNISTICKÝ SVAZ MLÁDEŽE
vyzývá všechny pokrokové lidi k obraně
Bolívarovské revoluce ve Venezuele vůči nejnovějšímu pokusu o reakční převrat.
Důrazně odsuzujeme snahy Spojených států, místních reakčních a pravicových vlád
a venezuelské oligarchie vyvolat v zemi převrat. (Celý text na: http://www.ksm.cz/dokumenty/ruce-pryc-od-venezuely.html )

Od února 2014 PhDr. Jan Souček, CSc., historik a etnograf, předseda ZO KSČM 0305, člen
MíV KSČM Brno-sever.
Od února 1999 člen ZO 0413 Augustin Mikulášek, předsedkyně ZO KSČM 0428 Ludmila
Slezáková, jednatelka ZO KSČM 0412 Jiřina
Lukášková, funkcionář strany pplk v. v. Miloslav
Vrožina, spolupracovník občasníku Echo.
V paměti soudruhů a soudružek v jejich ZO
KSČM mají své místo.
Karel Janiš
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