Losování Státní volební komise určilo, že ve volbách do
Evropského parlamentu budeme volit kandidátku s číslem 9.
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PIETNÍ SHROMÁŽDĚNÍ K 74. VÝROČÍ
OSVOBOZENÍ BRNA RUDOU ARMÁDOU
K oslavám 74. výročí osvobození města Brna Rudou armádou budou
organizována tradiční pietní shromáždění, jak na Ústředním hřbitově,
tak v jednotlivých městských částech.
MěV rovněž uskuteční pietní akt - kladení věnců na Moravském náměstí v den státního svátku 8. května.
26. dubna 16 hodin Památník Rudé armády na Ústředním hřbitově v Brně
Městské části:
23. 4. 16 hodin Kohoutovice – u památníku letce
V. S. Kašutina
17 hodin Žebětín – památník osvobození na
Ostrovačické ul.
24. 4. 16 hodin Komín – Ruský vrch
16.30 h. Starý Lískovec – u pomníku na
Točné ulici
25. 4. 15 hodin Líšeň – hřbitov – památník
osvoboditelů a J. Fajmonové
16.45 h. Bystrc – u OÚ na zač. ul. Živného,
pokračování u pomníku npor. Golubenka

POZVÁNKA na

26. 4. 13 hodin Brno-střed – u pomníku maršála
Malinovského
14 hodin Řečkovice - u pomníku v zám. parku
17.30 hodin Brno-střed – na Moravském
náměstí u Pomníku rudoarmějce
29. 4. 16 hodin Královo Pole – u památníku RA,
Božetěchova ulice
1. 5. 15 hodin Brno-sever – u pam. v Soběšicích
8. května 12 hodin Brno – Moravské náměstí
u Pomníku rudoarmějce • Součástí akce bude
i pochod Nesmrtelného pluku.

DISKUSNÍ ČTVRTEK,

OSLAVY 1. máje

který se uskuteční
18. dubna 2019 v 16.30 hodin
v Brně, Křenová 67, sál v 2. poschodí.
Téma: REZIDENTNÍ PARKOVÁNÍ
Úvodní slovo:
Ing. Radka Matuszková, investiční
manažer dopravních staveb města Brna
Zve Městská rada zastupitelů za KSČM

Zahájení v 10 hodin.

Letos se z důvodu rekonstrukce parku na Moravském
náměstí uskuteční v parku ve
vnitrobloku ulic Křídlovická,
Zahradnická a Poříčí. Hlavní vchod z ulice Zahradnická.

ZNOVU K OTÁZKÁM VOLEB DO EP
Vážení čtenáři. V minulém čísle jsem se vám
svěřil se svým přístupem k nutnosti zúčastnit se
voleb do Evropského parlamentu s jednoznačným
závěrem volit levici. Obratem jsem dostal několik dotazů, koho tou levicí konkrétně myslím.
Na přímou otázku proto dávám přímou a jednoznačnou (a také jednoduchou) odpověď: Vzhledem
k tomu, že dnes již známe všech 40 stran, hnutí a
uskupení, které podaly své kandidátky není odpovědět vůbec těžké. Je třeba abych, a nejen já, volil
kandidátku, která měla mít název KSČM – Česká levice společně! Jde totiž, podle mého přesvědčení, o kandidátku jediného skutečně levicového subjektu v naší republice, který se o křesla v Evropském
parlamentu uchází. Uznávám, že ne každý se mnou
může souhlasit, ale to je tak asi vše, čím se může

vůči tomuto tvrzení ohradit. Zmíněná kandidátka totiž neobsahuje jen jména komunistů, ale i jména zástupců celé řady jiných levicových stran a hnutí.
Nic na tom nemění skutečnost, že výkonný výbor
KSČM v polovině března přistoupil ke změně tohoto
názvu. Musel. Oproti stanovisku k dotazům ze strany KSČM z prosince 2018 na možnost rozšířeného
názvu kandidátní listiny Ministerstvo vnitra změnilo
názor. Náměstek MV ČR totiž informoval předsedu
ÚV, že dle právní expertizy nebudou rozšířený název, když nejde o koalici tolerovat. Kandidátka tak
bude mít název Komunistická strana Čech a Moravy. To však nebrání tomu, aby volební kampaň byla
vedena pod názvem i logem KSČM – Česká levice
společně, což odpovídá společnému úsilí všech levicových sil naší současné společnosti. Aleš Růčka

JEDNAL ÚV KSČM
Poslední březnovou sobotu se uskutečnilo 6. zasedání ústředního výboru KSČM. A na programu jeho jednání toho bylo opravdu hodně.
V úvodním projevu se předseda strany s. Vojtěch
Filip zabýval aktuální politickou situací. Upozornil,
že stávající situace v České republice významně
ovlivňují neustálé přesuny uvnitř neoliberálního politického kartelu. „Politický kartel je charakterizován tím, že pod různými názvy se občanům nabízí
stále stejný postup. Tedy postup těch politických stran
a hnutí, které se snaží zoufale udržet dojem, že jediné východisko je zachování globálního kapitalismu
s nadvládou peněz nad lidmi“. Na podporu tohoto
tvrzení dále uvedl: „Jako důkaz mohou sloužit kandidátní listiny, kdy kariéristé přechází do politických
stran a hnutí na vzestupu nebo jsou tak namyšlení,
či mají hodně peněz, vlastních i cizích, že si zakládají nové strany, jež jsou pak ponejvíc na jedno použití.“ Podle předsedy strany „se tito lidé uchylují
k útokům na politické strany s jasným myšlenkovým
a politickým základem, které zejména představují
alternativní řešení. … Jako KSČM si takových útoků zažíváme už 29 let opravdu nejvíc. Metody mají
antikomunisté opravdu různé. Je na nás, abychom
byli schopni takové útoky nejen odrážet, ale umět
vysvětlit lidem, že se na ně chystá další podvod,
kdy pod novým názvem přicházejí překonaná nebo
přímo zkrachovalá neoliberální uskupení.“
Dále se s. Filip zabýval přípravou strany na květnové volby do Evropského parlamentu: „Úkolem je
zvýšit úsilí o získání většího počtu tzv. protestních
hlasů a hlasů nerozhodnutých voličů. Je to úkol nelehký, ale splnitelný.“ Na tyto myšlenky navázala ve
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svém projevu i místopředsedkyně strany s. Kateřina
Konečná. Poděkovala všem, kteří se aktivně podílejí
na kampani pod hlavičkou KSČM – Česká levice
společně! Současně zdůraznila, že „pokud přijdou
členové strany a jejich rodinní příslušníci, nemůžeme volby prohrát.“ Současný europoslanec a kandidát do EP s. Kohlíček k tomu dodal: „Domnívám se,
že jiná Evropa je možná.“
I za přispění člena ÚV z Brna s. Říhy přijal ÚV
stanovisko k politické situaci Memento bombardování Bělehradu. Zasedání ÚV se rovněž zabývalo
ekonomikou strany, když schválilo návrh rozpočtu
strany pro rok 2019 a výroční finanční zprávu za rok
2018, stejně jako rozpočet strany pro letošní rok. ÚV
se rovněž zabýval otázkami vývoje členské základny a jako součást obsahové přípravy chystaných celostranických konferencí projednal dva dokumenty:
Návrh na řízení a změny organizační struktury KSČM
a Pracovní návrh aktualizovaného Programu KSČM.
Důležitou informací je, že ÚV svolal na 18. a 19.
duben příštího roku jednání XI. sjezdu KSČM.
Z Brna by se ho mělo zúčastnit 7 delegátů. Sjezdu
budou předcházet v období září – 20. listopad 2019
výroční členské schůze základních organizací, následované okresními konferencemi. ÚV v této souvislosti přijal návrh s. Říhy prodloužit navrhovaný
termín pro jejich jednání (20. 11. - 31. 12. 2019) do
18. ledna, aby tak bylo umožněno v obsahové i kádrové přípravě těchto konferencí co nejvíce využít
podkladů a závěrů z jednání VČS.
Aleš Růčka

NOVÁ BRNĚNSKÁ KOALICE NELENÍ, ALE ...
Nová brněnská koalice má za sebou prvních
sto dní své vlády. Chlubí se plněnými předvolební
sliby.
„Za prvních sto dní se nám podařilo zřídit pracovní skupinu koordinující dopravní
stavby a uzavírky. Jako město přihlížíme
při soutěžení dopravních staveb k rychlosti
a kvalitě odvedené práce. V Brně už také konečně funguje celotýdenní terénní pečovatelská sociální služba. K našemu dotačnímu programu na podporu přípravy jídel pro děti s bezlepkovou,
bezlaktózovou či jinou dietou se poprvé přidaly i jídelny mateřských škol. Do projektu družstevního
bydlení se nám přihlásilo 713 uchazečů, pro které
jsme vyčlenili tři lokality, ve kterých se budou stavět
družstevní byty,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr
Hladík (KDU-ČSL).
Podle něj ve skluzu je snad jen slíbená výsadba
keřů a zeleně nebo dotace na nádrže na zachycování
dešťové vody.
„Finalizujeme nastavení dotačního programu na
nádrže na dešťovou vodu, kterými podpoříme fungující státní program. Dotačně podpoříme výstavbu
zelených střech. Oba dotační programy brzy představíme veřejnosti a spustíme je v červnu. Mapujeme také lokality vhodné pro výsadbu nové zeleně.
Na konci června budeme mít hotovou studii opatření proti klimatickým změnám včetně ozelenění ulic
podél komunikací,“ dodal Hladík.

Koalice také připravuje balík změn upravujících
rezidentní parkování a rozšíření služeb přepravujících seniory. „Intenzivně pracujeme na úpravě rezidentního parkování, tak aby tady město bylo v noci pro rezidenty a přes den pro
všechny ostatní Brňany. Systém parkování
ve městě musí být mnohem přehlednější
a přívětivější pro zdravotně tělesně postižené. Také jsme zahájili jednání o rozšíření systému přepravy seniorů. V současnosti máme čtyři
vozidla služby Senior bus, ale především v ranních
a dopoledních hodinách nedokážeme přepravit v průměru 12 zájemců denně. Proto chceme do tohoto
systému zapojit vozidla pečovatelské služby, která
jsou vyhrazena pro rozvoz obědů, což by nám pomohlo uspokojit vysokou ranní poptávku, nejčastěji
k lékaři, do obchodních domů nebo k ošetření hrobů
na hřbitovech“ upřesnil Hladík.
K jeho sebechvále a údajným zásluhám lidovců
vyslovili výhrady brněnští komunisté. Předseda Městského výboru KSČM Martin Říha konkretizoval:
„Není zlato vše, co se třpytí! Plánů má současná
koalice hodně. Uvidíme, co se jí podaří uskutečnit.
Těší nás, že koaliční zastupitelé chtějí realizovat
mnoho z našeho volebního programu. Je vidět, že
i když jsme do zastupitelstva města Brna nedostali,
mělo smysl představovat náš volební program, který převzali naši političtí konkurenti.“
(vž)

PROSTORY PRO SOCIÁLNÍ BYDLENÍ
Rekonstrukce třiceti neobývaných bytů ve špatném technickém stavu pro sociální bydlení schválili brněnští radní. Po opravě a modernizaci budou pro sociálně slabé občany. Ti navíc dostanou
podporu sociálních služeb.
Brněnští konšelé sdělili, že vybydlené byty dali ciálních pracovníků se má zmenšit sociální vylouk tomuto účelu předělat v ulicích Bratislavské, čení klientů projektu. Stabilizuje se jejich finančCejl, Koliště, Křídlovické, Plynárenské, Přízově, ní situace a zlepší vzdělávání dětí, zaměstnanost
Příční, Rumiště, ve Staré ulici, Špitálce a Václav- i přístup ke zdravotní péči. Nejde jen o lidi bez
ské. Jde o oblast hojně obývanou Romy a přezdí- domova, ale i o důchodce, o mladé lidi bez tvrdé
vanou brněnský Bronx. Vlivem struktury projek- životní zkušenosti při opouštění „skleníku“ děttu nevznikne nevhodné soustředění sociálních bytů ského domova nebo Domu na půl cesty. Také
v několika málo bytových domech. Projekt radni- o zdravotně postižené osoby v azylových domech
ci současně naznačuje řešení co se stovkami vel- a další.
kých, drahých, neobsazených bytů ve městě, které
Náklady na uskutečnění projektu se zmíněnýleží ladem bez nájemníků a jsou ve špatném tech- mi třiceti sociálními byty činí 29 milionů Kč,
nickém stavu.
z toho 26 milionů korun pokryje dotace EU. SociSociální bydlení počítá v projektu také s do- ální bydlení v takto upravených bytech bude poprovodnou sociální službou, která nájemníkům skytnuto formou pronájmu po dobu 20 let.
zlepší život a životní jistoty. Pravidelnou péčí so(vž)
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NOVÉ VEDENÍ MĚSTA BRNA REZIGNOVALO
AMBICIÓZNÍ ROZVOJ MĚSTA
Politické hnutí ANO, bude líp sdělilo médiím svůj názor, že nová koalice na brněnském
magistrátu (ve složení ODS - KDU-ČSL - Piráti a ČSSD v čele s primátorkou Markétou
Vaňkovou z ODS) za 100 dní od počátku své
vlády neudělala takřka nic. „Nad mnohými zásadními projekty, které jsme v předešlé
době nastartovali, se vznášejí pochybnosti a nejistota jejich realizace. Ohlášené změny, které nová koalice postupně zavádí, vracejí město Brno o desítky
let zpět. Projekty, které se podařilo v
předcházejících čtyřech letech uskutečňovat v praxi, se postupně zakládají do
šuplíků kanceláří Magistrátu města
Brna,“ posteskl si bývalý brněnský
primátor Petr Vokřál (ANO).
Janáčkovo kulturní centrum - podle exprimátora Vokřála a jeho bývalého
investičního náměstka Richarda Mrázka nelze pokračovat v užití původního
územního rozhodnutí tak, jak je v plánu
architekta Joby. „Chceme vědět, jak se
chce vedení města vrátit k původnímu
plánu, což z logiky věci nelze. Pro pokračování
stavby musí vyřešit technické problémy a změnu
technologií z důvodu hmotnosti do suterénu, kde
jsou již hotovy podzemní garáže. Zásadní je vyřešit majetkoprávní vypořádání trafostanice sousedního hotelu International, kterou minulá koalice
připravila k řešení, avšak nynější koalice s touto
záležitostí nic nedělá,“ řekl Mrázek.
Hala pro Kometu - Na základě loňského Memoranda o spolupráci na výstavbě nové multifunkční haly mezi městem Brnem, Jihomoravským
krajem, Kometou Group a Veletrhy Brno měla
v těch dnech začít stavba nové multifunkční haly
na místě dosavadního vysloužilého Velodromu.
Nové vedení města nečekaně přišlo s názorem, že
víceúčelová hala se do prostoru, který vznikne
zbouráním Velodromu, nevejde a vyhlásilo, že ji
bude stavět na výstavišti za kruhovým pavilonem
Z. „Toto rozhodnutí znamená, že plánované spolupořadatelství MS v ledním hokeji v roce 2024 je
pro město Brno zřejmě nereálné. A že nové vedení
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města rezignovalo na projekt výstavby nového velodromu na jihu Brna,“ uvedl exprimátor Petr
Vokřál.
Atletická hala Kampus - je další velký otazník. Minulé vedení radnice tuto stavbu připravilo
a vysoutěžilo. Nyní se zdá, že současné vedení
města dosud nemá zajištěné financování
díla ze státních prostředků.
Tramvajová trať na Kampus a přeložení tramvaje do Plotní - Pokud jde
o prodloužení tramvajové trati z Osové
ulice k univerzitnímu kampusu Bohunice, vedení města není schopno vyřídit
přidělení dotace od Ministerstva dopravy ČR. Také přeložka tramvajové trati
do ulice Plotní se zpožďuje. Představitelé města nebyli schopni uzavřít včas
smlouvy se správci sítí, aby dílo v ulicích Dornych a Plotní skončilo dle harmonogramu.
Rezidentní parkování - Od loňského podzimu slyší Brňané populistická
prohlášení o zrušení nebo zlepšení fungování rezidentního parkování. Nová
koalice neudělala v této záležitosti za 100 dní své
vlády fakticky nic. Bezvýslednými právními tahanicemi s podnikatelem Liborem Procházkou si vysloužilo nové žaloby na město s požadavkem dalších 23 milionů Kč. „Tímto krokem je ohrožena
ekonomika města. Dává signál fanouškům, že současné vedení Brna nový fotbalových stadion nechce. Vždy jsem se snažil o vypořádání této dlouholeté kauzy a činil jsem kroky tak, aby šly naproti
spolku Věříme Zbrojovce a ve prospěch města
Brna,“ dodal Petr Vokřál.
Dnes opoziční brněnští komunisté k tomu
konstatovali, že v mnoha názorech se se zastupiteli za ANO shodnou.
Předseda MěV KSČM Martin Říha doplnil:
„I my jsme představili náš názor v tiskové zprávě
po sto dnech hájení. Mnoho pozitivního ve výsledcích činnosti současné vlády na brněnském magistrátu se ale nenajde. Hodnocení necháme raději na voličích - občanech města.“
(vž)

ÚNOR BÍLÝ, POLITICKÉ POLE SÍLÍ
Reprezentace Velké Británie si neví rady s odchodem země z Evropské unie. Premiérka několikrát prohrála hlasování o návrzích, ale důvěru jí
poslanci dali. Druhé setkání Trumpa s Kimem
skončilo předčasným odchodem z jednání a má
pokračovat bůhvíkdy. Žluté vesty ve Francii pokračují, ale s menšími počty lidí. Protesty proti
poměrům probíhají ve Španělsku, v Itálii a v Sýrii
boje pokračují; už několikrát byli islamisté poraženi, ale oni bojují dál.
A u nás proběhla dvě jednání nejvyšších orgánů hnutí a stran, sněm ANO a sjezd ČSSD. Na
obou z nich se předsedové chlubili, co prosadili
ve vládě. Zapomněli, že bez společného hlasování obou poslaneckých klubů a podpory komunistů by tak nebylo. V čele hnutí ANO pokračuje
dosavadní vedení v čele s Babišem, Faltýnkem
a neprošel primátor Ostravy, který vyjádřil nesouhlas s koalicí s ČSSD za podpory komunistů. Předseda ODS se rozčílil nad Babišovou podporou živnostníků, protože ODS sebral vítr z plachet. ODS
má 19 bodů na pomoc živnostníkům a Babiš má
o ně požádat. Vskutku výkon na úrovni profesora
politologie.
Jinak se připravují kandidátky k volbám do
Evropského parlamentu většinou v čele s dosavadními europoslanci, např. Jiří Pospíšil za TOP 09,
Jan Zahradil za ODS, Pavel Svoboda za KDUČSL, Kateřina Konečná za KSČM. Likvidátor
našeho zemědělství Telička i Štětina založili vlastní
hnutí, s nimiž se budou ucházet o přízeň voličů.
Telička se rozešel s Babišem a Štětina s Pospíšilem a poskytují příklad úsilí ukázat, kdo je větším
demokratem. Většina komentářů se shoduje, že
Europarlament dozná velké změny ve složení, tradiční strany půjdou od válu. Senát odmítl zdanění
církevních restitucí a projde-li Sněmovnou, obrátí se senátoři na Ústavní soud. Senátoři se předvedli, přenesli diskusi do oblíbených strašáků
komunismu a dokonce Jiří Čunek se neudržel
a Stanislavu Grospičovi, který zdůvodňoval návrh na zdanění restitucí, řekl, že nechce ani překládat jeho jméno. Ostudné bylo, že 8 senátorů za
ČSSD se postavilo za církve, zbylí 4 se zdrželi
hlasování. Skončil tak výsledek ČSSD ve volbách
právě tehdy ve prospěch zdanění restitucí, ČSSD
tak popřela sama sebe, hanba. A přibývá těch, kte-

Karel Janiš

ří by mohli usilovat o Hrad v roce 2023: Pavel
Fischer, Tomáš Zima, Petr Pithart (bylo by mu 81
let), Josef Středula, Vladimír Dlouhý, Jiří Drahoš.
Pavel Fischer již naplno bojuje, je zván do televize a ostřížím zrakem a tváří zleva doprava posunovanou dává najevo nesouhlas – zejména když
hovoří Kateřina Konečná. On ví, že pokud neomezíme podnikání čínských firem u nás, do 15 let
budeme patřit do oblasti vlivu země, v níž vládnou komunisté, doživotní prezident, nesvoboda
slova, porušování lidských práv, popravy odpůrců režimu. Už předem má podporu vyspělého Západu. Samostatnou kapitolou je veřejnoprávní televize. Ze sněmu ANO a ze sjezdu ČSSD dala
slovo předsedům a ministrům obou a hned bylo
politické školení národa, nikoliv další průběh jednání. Politologové se předháněli v hodnocení projevů předsedů, ministrů a zejména zvolených za
předsedy a další členy vedení. Hlavně u ČSSD
obhájení předsedy a volby Onderky prvním místopředsedou a Maláčové a Petříčka a dalších za
místopředsedy. Pořad 168 hodin 3. března připomněl projev Foldyny v tom, že sjezd ČSSD sklouzl na úroveň neomarxismu atd. Místo hodnocení
měla televize vysílat přímý průběh sjezdu. Nebylo by místo pro Takáče, Witovskou, Tvarůžkovou
s účesem kamerunské ženy, aby nás uváděli na
pravou globální úroveň. Václav Moravec se nad
vším vznáší, ví, že nezávislost soudů byla ohrožena, i když podvýbor justice Sněmovny řekl, že nikoliv. A polekám se vždy, když 71letý uvaděč pořadů Historie.cz a Politické spektrum se objeví na
obrazovce. Zřejmě televize nemá k dispozici tak
zaníceného bojovníka proti ruskému, sovětskému
a komunistickému, i když je mu špatně rozumět.

Na DČ 4. 3. na fašizující tendence ve společnosti
poukázal Jozef Mečiar - Redman. (Foto L. Mlejnek)
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Severoatlantická aliance byla založena
4. dubna 1949 ve Washingtonu. U jejího zrodu
bylo 12 států: USA, Kanada, Velká Británie,
Francie, Portugalsko, Belgie, Lucembursko,
Nizozemsko, Dánsko, Norsko, Itálie a Island.
V dalších letech přistoupily Řecko a Turecko
1952, Západní Německo 1955, Španělsko 1982,
Česká republika, Maďarsko a Polsko 1999. Největší počet nových členů NATO
byl v roce 2004 – Litva, Lotyšsko, Estonsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko a Slovensko.
V roce 2009 Chorvatsko a Albánie a v roce 2017 Černá Hora. Takže v současné
době jde o 29 zemí. V budoucnosti půjde o přistoupení Gruzie, Ukrajiny a Makedonie (zatím
odloženo do vyřešení sporu o název země). Proti
vstupu Kypru je Turecko. Dalším možným kandidátem vstupu je Bosna a Hercegovina a Srbsko.
Smluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok
proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo Severní Americe bude považován za útok proti všem,
a proto odsouhlasily, že dojde-li k takovému ozbrojenému útoku, každá z nich uplatní právo na
individuální nebo kolektivní obranu, uznané článkem 51 Charty Spojených národů, pomůže smluvní
straně nebo stranám takto napadeným tím, že neprodleně podnikne sama a v souladu s ostatními
stranami takovou akci, jakou bude považovat za
nutnou, včetně použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a udržet bezpečnost severoatlantické oblasti. V zájmu udržení úrovně vojsk členských zemí
aliance probíhají cvičení menšího nebo většího
rozsahu. Jde v nich i o koordinaci jak velení členských zemí, tak společného velení aliance vůbec.
Pokud jde o působení aliance, jde o několik
přímých zásahů do vývoje událostí v Bosně a Hercegovině, v Kosovu, v Afghánistánu. V posledním případě operace neskončily a účastní se jich
i několik desítek našich vojáků. Aliance se podílí
na výcviku jednotek v Iráku a ochraně námořní
dopravy v Adenském zálivu a Indickém oceánu
proti somálským pirátům. 8 členských zemí aliance se zúčastnilo bojových operací proti Libyi v roce
2011. Pomohly svrhnout a zavraždit vůdce Libye
Kaddáfího, ale v hodnocení výsledků operací je
shoda v tom, že Libye se ocitla v krvavém chaosu
dodnes trvajícím.
Hlavní velitelství NATO je v Bruselu. Jsou
v něm delegace členských zemí, styční důstojníci

NATO
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nebo diplomaté, mezinárodní vojenští a civilní
zaměstnanci. Stálých zaměstnanců je kolem 4 tisíc. Hlavní politickou strukturou je Severoatlantická rada, Výbor pro obranné plánování a Skupina pro jaderné plánování. Jsou jim podřízeny
Hlavní výbory k řešení specifických úkolů v politické, vojenské a ekonomické oblasti. V Severoatlantické radě je nejvyšším orgánem NATO a každá členská země má v ní 1
stálého zástupce. Rada se schází jednou za týden a jednou za
MÁ
půl roku jednají ministři zahraničí, premiéři nebo ministři
obrany. Radě předsedá generální tajemník NATO
a rozhodnutí musí být přijata jednomyslně.
Aliance má vybudovanou novou budovu hlavního sídla. 250 000 m2 kancelářských ploch, 250
m dlouhý, 45 metrů široký, 12 m vysoký centrální
prostor. Podle nejnovějších údajů v budově působí 1 500 členů delegací z 29 zemí, 1 700 vojenských a civilních zaměstnanců, 700 zaměstnanců
agentur NATO. Budova stále 1 miliardu eur, v přepočtu 25 miliard korun českých. Kolik domů, nemocnic, škol, školek, domovů důchodců mohlo být
postaveno za tuto částku.
Několikrát byl loni v televizi snímek budovy
s generálním tajemníkem NATO, jímž je od 1. října 2014 Nor Jeans Stoltenberg. Považuje ve shodě s arm. gen. Petrem Pavlem (dnes již na zaslouženém odpočinku) za největší bezpečnostní riziko
Rusko a v poslední době i u nás působící čínské
firmy. Europoslanec Pospíšil a několik poslanců
tak papouškují. V minulosti to byla Reaganova říše
zla – Sovětský svaz. Časy se mění, naťáci ne.
Karel Janiš

70
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VELKÉ BRNO –

PŘED
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Na podkladě zákona č. 213/1919 ze 16. dubna 1919 „O sloučení sousedních obcí s Brnem“
vzniklo Velké Brno.
Jeho součástí se stalo 23 dosavadních předměstských obcí Bohunice, Brněnské Ivanovice, Černovice, Dolní Heršpice, Horní Heršpice, Husovice (město), Juliánov, Jundrov, Kamenný mlýn,
Kohoutovice, Komárov (s osadami Malá Marciela a Petrohradská ulice), Komín, Královo Pole
(město s osadou Ugartov), Lískovec, Maloměřice, Medlánky, Obřany, Přízřenice, Řečkovice, Slatina (s místní částí Slatinka), Tuřany, Žabovřesky
(s osadou Vinohrádky) a Židenice. Plocha Brna
se zvětšila z 1 816 hektarů na 12 380 hektarů
a počet obyvatel z původních 131 663 obyvatel na
221 785. Šlo většinou o české obyvatele. A s tím
se němečtí obyvatelé Brna nesmířili a dali to najevo tak daleko, že po Mnichovu 1938 požadovali
koridor od státních hranic k Brnu jako součást Třetí
říše. Brno se po Praze stalo druhým největším
městem s převahou českého obyvatelstva. Rozšiřování Velkého Brna pokračovalo v dalších letech.
V roce 1944 to byla Líšeň, po roce 1960 Bystrc, Holásky, Kníničky, Mokrá Hora a část Moravan, v roce 1971 Bosonohy, Dvorska, Chrlice, Ivanovice, Jehnice, Ořešín, Soběšice, Žebětín, v roce
1980 Útěchov. V letech 1945-1980 správu věcí
veřejných vykonávaly národní výbory – Ústřední
NV v čele s předsedou a s 3 náměstky a obvodní
rady v městských částech, od roku 1949 KNV
a ÚNV a obvodní rady, od roku 1954 MěNV
a ObNV ve čtvrtích a po roce 1960 ObNV a MNV.
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V letech 1976-1990 působilo v Brně 5 ObNV
bez MNV ve čtvrtích, což občanům vzdálilo vyřizování úředních záležitostí, Občanské výbory
v městských částech měly pouze symbolickou pravomoc, sbírat podněty, připomínky občanů k vyřizování místních záležitostí a na ObNV si někdy
příliš těžkou hlavu příslušní vyřizovatelé podnětů
nedělali.
Zákony České národní rady ze září 1990 byly
národní výbory zrušeny a v listopadu 1990 se podle
těchto zákonů konaly volby do Zastupitelstva
města Brna a do zastupitelstev městských částí.
Na ustavujících zasedáních stanul v čele Brna primátor a jeho náměstci, v městských částech starosta a jeho náměstek.
V současnosti je v Brně 29 městských částí
spravovaných úřady těchto částí. Jsou to uměle
vytvořené velké územní celky Brno-jih (Dolní
a Horní Heršpice, Komárov, Přízřenice), Brno-sever (Husovice, Lesná, Soběšice, Černá Pole, Zábrdovice), Brno-střed (katastry Brno-město, Staré
Brno, Stránice, Štýřice, Veveří, části Černých Polí,
Pisárek, Trnité, Zábrdovic). Na jejich území žijí
desetitisíce lidí.
A v menších městských částech Brna žije jen
několik tisíc lidí – Chrlice, Ivanovice, Jehnice, Jundrov, Kníničky, Medlánky, Ořešín, Žebětín. V 29
městských částech je spojeno 48 katastrálních území, 20 městských částí tvoří 1 kat. území, zbývajících 9 několik kat. území. Přehled výkonu správy
věcí veřejných ukazuje, že si jejich minulí i dnešní vykonavatelé nevědí rady. V dnešní době je pravomoc výkonu státní správy rozdělena mezi odbory Magistrátu města Brna a městských částí.
Např. povolovat živnosti nebo výběr poplatků za
odpad prováděly úřady městských částí, nyní už
nikoliv. Měnila se sídla matrik, nyní je jich devět
s působností pro další městské části. Výběr daní
provádějí čtyři finanční úřady. Městská správa
sociálního zabezpečení v Brně má tři pracoviště.
Potřebné informace jsou k dispozici na úřadech
městských částí i v Informačním bulletinu města
Brna, v němž jsou i údaje o současném životě
města Brna.
Kandidátky do Evropského parlamentu Kateřina
Konečná a Dagmar Švendová jsou „v jednom kole“.
Nevynechají jedinou příležitost k setkání s voliči.
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Soudružky a soudruzi,
po jďme vši chni k volbá m do Evr opsk ého parl amentu
ve dnech 24. - 25. května 2019 a dejme svůj hlas kandidátce č. 9
„KSČM - Česká levice společně“ v čele s Kateřinou Konečnou.

PROGRAMOVÉ PRIORITY PRO VOLBY DO
EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019
Dlouhodobě klesající trend studia volebních programů ze strany voličů vede ke zkracování a zjednodušování
těchto programů, přičemž rozsáhlé programové teze
(i KSČM má 70 bodů pro změnu EU) jsou dnes spíše cílem analýz novinářů, politických komentátorů a politologů. I vzhledem k voličské základně KSČM proto byly zvoleny následující čtyři okruhy:
• Rovnost
• Demokracie a transparentnost
• Bezpečnost
• Soběstačnost
V rámci těchto nosných okruhů je cílem představit
v jednoduché a krátké formě, jakou Evropskou unii KSČM
chce, ale zároveň i to, jakou odmítá. Toto rozdělení se dodnes aktivně v kampaních používá, protože se jedná o efektivní nástroj, který vede voliče ke konkrétní představě
a zároveň jej lze využít ve volební kampani – kupř. graficky. Na základě tohoto rozdělení se lze vymezovat jak negativně (vyšší mobilizační potenciál), tak s pozitivními
návrhy představ o fungování EU (to zase volič oceňuje
jako kompetentnost v dané oblasti).
Výše uvedené programové priority byly zvoleny na
základě dvou kritérií. Prvním z nich je odlišit se od politické konkurence (např. na otázku migrace, migrační kvóty mají dnes už de facto – až výjimky – všechny relevantní
politické subjekty téměř stejný názor). Druhým kritériem
bylo zaujmout tradičního voliče, případně potencionálního voliče KSČM, protože v rámci těchto okruhů jsou
řešeny palčivé otázky, které levicově orientovaného voliče
trápí.
Ilustrační obsahové body jednotlivých oblastí (konkrétní hesla budou rozpracovávána na základě diskuzí
s odborníky na politické vědy a sociologii):
ROVNOST:
ano – rozvoji členských států; posilování mírové spolupráce na bázi dobrovolnosti a rovnosti; evropské kvalitě
zboží (když už máme evropské ceny) => návrh na zavedení evropské důstojné minimální mzdy; rovnému odměňování za stejnou práci – Češi nesmí brát třetinové mzdy ve
srovnání s Němci; průmyslu 4.0 jako pokroku k ulehčení
práce; zkracování pracovní doby bez krácení mezd; zkrácení pracovního týdne na 4 dny; rozvoji a podpoře družstevnictví a sociálních podniků.
ne – odbytišti nekvalitního zboží; levné práci (nejsme
montovnou, ale vývojovým mozkem); nesvéprávné agresivní zahraniční politice (musí sloužit zájmům českých
občanů); ČR jako poslušnému vykonavateli nesmyslných
nařízení z Bruselu; okrádání českých občanů vyváděním
kapitálu do daňových rájů; tlaku na přijetí migračních kvót;
Euru; likvidaci národní identity; pozitivní ani negativní
diskriminaci; předraženým službám; Soudní dvůr Evropské unie nesmí být klackem na „neposlušné“ země; průmyslu 4.0 jako nástroji k dalšímu zvyšování zisků nejbohatších.
BEZPEČNOST:
ano – společenství suverénních států; mírové politice

jednající se všemi zahraničními partnery; ochraně vnějších hranic EU; boji proti nelegální migraci; efektivní návratové politice; řešení migrační krize v místech vzniku
a na účet viníků; bezpečným ulicím ČR a celé Evropy;
potírání hospodářské kriminality; kybernetická bezpečnost.
ne – výdajům EU na zbrojení; kvótám; nelegální migraci; vojenským manévrům NATO bez schválení RB OSN;
likvidačním nařízením pro držitele zbraní (myslivci, sportovci, sběratelé etc.).
DEMOKRACIE A TRANSPARENTNOST:
ano – posílení pravomocí jediné volené instituce Evropského parlamentu (musí přestat rozhodovat úředníci bez odpovědnosti); zákonodárné iniciativě EP; posílení
možnosti vetování evropské legislativy ze strany národních parlamentů a efektivní nástroje k ovlivňování evropské agendy (např. pomocí závazných evropských občanských iniciativ); spravedlivému placení daní ve státě, ve
kterém zisk vznikl; transparentnímu rozhodování v rámci
EU, aby se zabránilo ovlivňování evropské legislativy ze
strany korporací; referendu (o setrvání v EU/podmínkách
setrvání v EU).
ne – cenzuře internetu; diktátu eurobyrokratů; nesmyslným směrnicím; odtoků zisků do daňových rájů (legalizaci daňových úniků); smlouvám vyhovujícím korporacím a bankám (TTIP, CETA apod.); hazardním bankovním
spekulacím a sanování dluhů bank; dotacím pouze pro
vyvolené.
SOBĚSTAČNOST:
ano – potravinové soběstačnosti České republiky; rozvoji českého zemědělství a ochraně zemědělské půdy, zeleně, vodních zdrojů a venkovské krajiny; českým lokálním produktům; promyšleným ekologickým opatřením;
rozvoji jaderné energetiky;
ne - dvojí kvalitě potravin; vývozu léků; znevýhodňování českých producentů; dalším solárním/jiným baronům;
nesmyslnému plýtvání s „ošklivými“ potravinami; vývozu nerostného bohatství.
Čtyři okruhy priorit jsou maximum, které zvládne
KSČM v daných podmínkách efektivně komunikovat
s veřejností. I přesto musí dojít ke zjednodušování a zkracování v základní komunikaci s voličem, čemuž by měla
odpovídat volební kampaň.
Byť je referendum řešeno v okruhu „Demokracie
a transparentnost“, tak mimo migrační kvóty bude zcela
jistě frekventovanou otázkou, zda v Evropské unii vůbec
setrvávat. Již nyní se v tomto ohledu některé konkurenční
subjekty profilují (např. SPD). Postoj KSČM v dané otázce by měl být zcela jasný pro všechny kandidáty i ty, kteří
budou participovat na volební kampani – KSČM chce
v takto důležitých rozhodnutích jít za lidmi a ptát se. KSČM
stojí za principem – svobodně jsme se rozhodli do EU
vstoupit, svobodně můžeme rozhodnout z tohoto projektu
vystoupit.

Kandidátní listina pro volby do Evropského parlamentu v roce 2019

KSČM – česká levice společně!
1. Ing. Kateřina Konečná
22. Josef Jordán
37 let, poslankyně EP, KSČM, Nový Jičín
46 let, servisní technik, KSČM, Brtnice
2. Andrej Bóna
23. Ing. Bc. Petr Kubeš
23 let, V-Podlahy, copywriter – redaktor, SDS, Brno
29 let, skladník, logista výroby, KSČM, Žatec
3. Arťom Korjagin
24. Milan Krajča
30 let, Sociální Družstvo Střecha, člen družstva, provozní baru,
35 let, publicista, nyní na rodičovské dovolené, KSČM, Praha
KSČM, Praha
25. Daniel Čapek
4. Roman Blaško
42 let, manažer telekomunikací, KSČM, Nové Město
49 let, výtvarný fotograf, KSČ, Luboměř
26. Ing. Petr Havránek
5. Ing. Lukáš Pařízek
41 let, manažer, KSČM, Studénka
35 let, provozně technický specialista, bezpartijní, Litoměřice
27. Ing. Květa Matušovská
6. Dagmar Švendová, BA, LL.M.
34 let, poslankyně PS PČR, KSČM, Svitavy
41 let, koordinátorka evropské levicové nadace, KSČM, Břeclav
28. Ing. Jiří Grünbauer , 63 let,
7. Ing. Zdeněk Štefek
ředitel zdravotnického zařízení, KSČ, Příbram
44 let, předseda Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní
ruch Středočeského kraje, KSČM, Praha - Zbraslav
8. Ing. Kateřina Ambrožová – Srncová
Respekt k lidskému ži36 let, učitelka, KSČM, Zdounky
votu a přírodě vždy hrál
9. Ing. Petr Pick, PhD.
v mém životě významnou
36 let, výzkumný pracovník - Výzkumný a zkušební letecký ústav,
roli. Ovlivnil výběr mého
bezpartijní, Praha
studia, ale samozřejmě
10. JUDr. Lubomír Ledl
i rozhodnutí věnovat se
66 let, poradce ústavního činitele, SDS, Praha
politice. Dnes jsem stu11. Anna Vaculíková
25 let, řidička kamionu - dálková přeprava do zahraničí, KSČM, dent Masarykovy univerzity, lektor a místopředseda
Jindřichův Hradec
Strany demokratického socialismu.
12. Mgr. Ivan Maštálka, LL.M.
Vším, co dělám, ukazuji svoje hodnoty. Stál
36 let, právník, KSČM, Plzeň
jsem u zrodu organizace Centrum regionální syn13. Petr Bureš
ergie, z.s., která bojuje proti škodlivým dopadům
41 let, referent zahraničního obchodu, KSČM, Štětí
globalizace a pomáhal jsem zakládat etickou mód14. JUDr. Bc. Richard Pokorný, Ph.D.
ní značku.
39 let, vysokoškolský učitel, KSČM, Plzeň
V Evropě nás všechny trápí podobné věci.
15. Pavla Švepeš Šlahúnková, BA
30 let, vedoucí kanceláře europoslankyně, KSČM, Trhové Sviny Chceme žít důstojně, beze strachu, chceme naplňovat svoje životy smysluplnou prací. Chceme, aby
16. Mgr. Ing. Tereza Čechová Humpolcová, Ph.D.
se našim komunitám dařilo lépe, a ne se nechat
31 let, vedoucí oddělení ÚV KSČM, KSČM, Tišice
zneužívat korporacemi. Chceme čisté životní pro17. Ing. Jaromír Kohlíček, CSc.
středí, které vydrží déle než dalších pár desítek
65 let, poslanec EP, KSČM, Teplice
let. Chceme
18. JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D.
49 let, poslanec PS PČR, KSČM, Trutnov
svobodu a právo rozhodovat
19. prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.
65 let, profesor Univerzity Karlovy v Praze,
o svém vlastním
biochemik, SDS, Praha
životě.
20. Ing. Bc. Eva Badinková
Proto kandi52 let, občanská zaměstnankyně Policie ČR,
duji do EvropKSČM, Holešov
ského parla21. Ludvík Šulda, BBA, 39 let, předseda Kontmentu.
Kampaň
rolního výboru Zastupitelstva Olomouckého
Andrej Bóna
v
Brně-Kohoutovicích
kraje, KSČM, Seloutky

Kdo jsem a co chci
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PRÁCE

KOMUNISTICKÝCH POSLANCŮ V

PARLAMENTU ČR

To bylo téma diskusního čtvrtku, který se konal 21. 2. 2019. Úvodní slovo přednesl a na diskusi reagoval s. Ing. Pavel Kováčik, předseda Poslaneckého klubu KSČM v PČR. Zvolené téma
a referující kladně ovlivnili počet přítomných –
kolem pěti desítek.
V úvodu svého vystoupení referující předeslal, že
komunisté v PČR dosáhli v posledním období dvou
významných úspěchů, čemuž ve svém vystoupení
nebude věnovat pozornost. První – docílení schválení církevní restituce. Jsme v polovině cesty zásluhou
senátorů. Ústavní soud rozhodne, spravedlivě posoudí. Druhým úspěchem byla mezinárodní konference
o výstavbě nových jaderných zdrojů. Prvně bylo vyjádřeno, že začneme v Dukovanech. Zde už nám odbíjí dvanáctá. To jsou dvě velké věci vedle těch malých jako např. zabránění lichvě, pouze jeden
exekutor, ochrana spotřebitelů aj. Snažíme se přenést naše principy kontroly i na jiné státy (např. Polsko, Španělsko, Portugalsko aj.).
Všechno u nás se zdražilo. Započteme-li vliv
inflace, tak to dělá na občana ČR 708,- Kč. Premiér

slíbil, že důchodcům se přidá 900,- Kč. My s tím
souhlasíme, ale ministryně financí nesouhlasí.
Poslanci KSČM vyslovili důvěru Babišově vládě
v době, kdy ČR byla v chaosu, důležité věci vláda
neřešila, odsouvaly se. Dnes máme stabilní vládu,
nejnižší nezaměstnanost. Blíží se však krize a vláda
bude muset škrtat. Komunisté zastávají názor, že jednou dosažené výhody se nesmí snižovat.
Jsme pro zachování míru ve světě. Máme výhrady k hodnocení Benderovců na Ukrajině, nesouhlasíme s pučem ve Venezuele. KSČM hned na to reagovala. Politika USA zde chce přivést zemi na dno,
vyprovokovat tam opozici, dát tam svého člověka,
provést organizovaný převrat. Kdyby tam nebyla ropa
a plyn, tak o Venezuele nic nevíme (viz naše výhrady
k ministru Petříčkovi). USA vedou obchodní válku
s Ruskem a Čínou.
Jsou před námi evropské volby. Typická pro ně je
nízká účast. KSČM má stále nejvíc členů, ty je třeba
připravovat na výsledek v EU. Je třeba dát stranou
všechny spory, získat všechny naše členy pro volební účast (včetně přenosné urny).
Josef Vondrák



se působením v odborech zařadil po bok Antonína
Zápotockého, Františka Zupky, Gustava Klimenta.

ŠLI PŘED NÁMI

Josef Hlavička – 105. výročí narození
Narodil se 27. března 1914 v Olomučanech na
Blanensku v rodině holiče. Do školy chodil podle
místa stěhování rodičů – do Bosonoh, do Komína
a v Bystrci, obci sedláků, drobných živnostníků
a místa, kde se pekl chléb a bystrcký chléb byl všeobecně známou a vyhledávanou potravinou i pochoutkou. Vyučil se instalatérem. Práci u soukromých
firem měl tak dlouho, dokud majitel nepřišel na aktivní politickou Hlavičkovu činnost – od 16 let byl
členem KSČ, bystrckého Komsomolu, delegátem VI.
sjezdu KSČ. Ze stejného důvodu byl šikanován ve
vojenské službě od konce r. 1936 do začátku r. 1939.
Pro činnost v ilegální KSČ byl zatčen a byl vězněm
Kounicových kolejí, Vratislavi a Zwickau. Po návratu
domů působil v oborech. Byl zástupcem a poté krajským všeodborovým tajemníkem v Brně, poté byl na
KOR v Liberci a v Hradci Králové, od roku 1963 byl
tajemníkem ÚRO a od roku 1969 byl v čele České
odborové rady. V letech 1947-8 byl též členem ZNV
a KV akčního výboru Národní fronty v Brně, členem
ÚV KSČ byl zvolen na XIV. a XV. sjezdu KSČ. Byl
též členem poslancem Sněmovny národů a od roku
1976 poslancem České národní rady. 13. dubna 1981
vydechl naposledy poctivý a skromný člověk, který

Emerich Hromek – 60. výročí smrti
18. dubna 1959 zemřel funkcionář KSČ a MNV,
který se narodil 1. listopadu 1901 v hornické obci
Zákřany u Rosic v rodině horníka. Jeho otec byl členem sociální demokracie a měl doma mnoho tiskovin této strany, které Emericha zajímaly. Koncem
1. světové války se stal členem této strany, aktivně
působil v dělnické tělovýchově a zúčastnil se ustavující konference Federace dělnických tělovýchovných jednot v květnu 1921. Vyučil se obchodníkem,
ale práci našem v dolech. Byl zakládajícím členem
KSČ a byl na V. sjezdu KSČ v roce 1929. Pro aktivní
politickou činnost byl z práce propuštěn a živil se
jako prodavač v papírnictví v rodišti, vazbou knih a
košíkářstvím, jemuž se naučil a věnoval. V letech
1939-1945 pomáhal rodinám uvězněných soudruhů,
při rozmnožování a roznášení ilegálních letáků. Po
osvobození byl prvním předsedou MNV v rodné obci
a byl u založení JZD. Byl členem předsednictva OV
KSČ Brno-venkov, později i KV KSČ a vedoucím
tajemníkem MěV KSČ v Brně. Byl skromným člověkem, jehož život naučil vážit si poctivé práce
a který dělal vše pro to, aby právě tato práce byla na
prvním místě jako zdroj obživy.
Karel Janiš
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 POTŘEBUJEME NOVÝ KAPITALISMUS.
Uvádí spolupracovník Lidových novin Jan Klesla
v deníku 2. února 2019. Světové ekonomické fórum
v Davosu klade správné otázky, ale nedává odpovědi. Málokterá akce vzbuzuje takový zájem jako sjezd
v Davosu. Ale v posledních letech čelí fórum tvrdé
kritice pro stále menší okruh témat a objevují se dokonce hlasy, že by mělo být zrušeno. Nůžky mezi
bohatými a chudými se rozevírají. Nerovnost v platech a odměňování střídá pohled na nerovnost majetkovou a je i u nás relativně vysoká. Plyne z toho naštvanost, která je ovlivňuje i ve volebních
preferencích. Dík moderním technologiím hrozí,
že Amazon, Google a Facebook
a další internetoví giganti se stanou novými monopoly s řádově
větší rychlostí, než se to v minulosti dařilo železnicím nebo ropným koncernům. Jejich zakladatelé akumulují ve svých rukou
nevídanou moc a nechtějí se svého vlivu na politický lobbing ve Washingtomu
i v Bruselu vzdát. Účastníci davoského fóra si tyto
problémy dobře uvědomují. Objektivně nevědí, co
s tím a nechtějí si to otevřeně připustit. Zvolení
Trumpa signalizovalo vzestup populismu v celém
světě a prez. volby v USA v r. 2020 mohou přinést
úplně nové politické síly, které překopou celý světový systém. Pokud nenajdeme odpověď na otázky
Davosu, čeká nás ne globalizace 4.0, ale Trump 4.0.
 GERLOCH TO NEMÁ V SENÁTU JISTÉ.
Komentáře v denících na počátku února uvedly, že
v Senátu senátoři TOP 09, STAN a klub Senátor 21
nesouhlasí s nominací Aleše Gerlocha na soudce
Ústavního soudu. Vyčítají mu, že poskytoval prezidentovi republiky právní analýzy v několika případech. (Nikoliv jeho odborné předpoklady, ale vztah
k prezidentovi, ačkoliv nyní podpořil žalobu na prezidenta kvůli nejmenování dvou návrhů na titul profesora.)
 TŘICET FUNKCÍ NAJEDNOU. Tolik jich má
lidovecký poslanec Jiří Mihola, jak uvedla Mladá
fronta Dnes 26. ledna 2019. Jako poslanec je ve 2
výborech, v 6 podvýborech, místopředsedou poslanců KDU-ČSL, členem 8 skupin ČR s jinými státy,
krajský a brněnský zastupitel, ve dvou komisích a ve
dvou dozorčích radách, místopředseda strany a člen
předsednictva KV strany v kraji, vedoucí katedry historie na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Mihola uvádí, že kdyby nestíhal, rezignoval by na
některé z funkcí. Patří k rekordmanům v naší politice a není sám takto zapojený, i jiní zastávají několik
důležitých funkcí – poslanec, krajský zastupitel
ECHO str. 12

a starosta v bydlišti nebo poslankyně a hejtmanka.
 PROTISOVĚTSKÝ VÝKLAD NAŠÍ MINULOSTI JIŽ EXISTUJE DELŠÍ DOBU. Autoři
zprávy BIS by ho chtěli mít v učebnicích. Už loňský
výklad Mnichova byl, že šlo o dohodu, a nikoliv
o zradu Západu. V roce 2014 v televizi vůbec nic
o bojích na Dukle, ale Vilém Sacher už v letech 1968
a 1991 a Karel Richter v roce 2003 psali o tamější
apokalypse, o masakru z příkazu sovětského velení.
A stále řeč o našich letcích v Anglii. A Stalin zakázal
US Army jít z Plzně do Prahy, ČSR by nespadla do
náruče SSSR. A i jaro 1968 bývá pojímáno jako
střet dvou skupin v KSČ, ale nebude možné říkat, že většina
národa šla za Dubčekem a podporovala tak zločinnou komunistickou ideologii. A národní
obrození už zlikvidoval nechvalně známý profesor M. C. Putna
s prohlášením o Muchově Slovanské
epopeji, že jde o nepodařeninu. Uznává jen spisovatele J. Š. Baara. Podobně jak další naši vlastenci vyzvedává působení německé kultury a německých
obyvatel na rozvoj našeho národa, monarchie nebyla
žalářem národů. Zbývá ještě odstranit z knihoven
vše, co o Rusku napsali Palacký, K. Havlíček Borovský a především T. G. Masaryk v třídílném výkladu Rusko a Evropa. Autoři zprávy BIS důkladně
přiložili do plamenů současné nenávisti proti všemu
ruskému, sovětskému, komunistickému.
kj
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Tomáš Koutný – 140. výročí narození
Narodil se 2. dubna 1879 v Hostěrádkách u Klobouk ženě, která sloužila u velkostatkáře. Matka mu
zemřela v jeho 4 letech. Od 12 let pracoval u hajného ve Valticích, od 14 let jako čeledín a nádeník
na Kuffnerově velkostatku, v zimě jako sezónní dělník v břeclavském cukrovaru a později jako dělník
v Keramice v Poštorné. V Břeclavi byl plně zapojen
v činnosti soc. dem. strany, po propuštění ze zaměstnání byl tajemníkem výkon. výboru strany v Hodoníně a redaktorem a vydavatelem Slovácka. V r. 1913
byl zvolen poslancem zemského sněmu v Brně; 1920
a 1925 poslancem Národního shromáždění. Od 13.
března 1921, kdy v Hodoníně na krajské konferenci
sociální demokracie byla jako první v českých zemích přejmenována na župu komunistickou, byl
T. Koutný vedoucí osobností KSČ na Hodonínsku.
V dubnu 1945 a 1949 byl jmenován předsedou ONV
v Hodoníně a byl funkcionářem KSČ v měřítku okresu
i kraje. Zemřel 7. února 1958.
Karel Janiš

KULTURA V DUBNU
Městské divadlo Brno premiérovalo (6. IV.) román v dopisech francouzského spisovatele Choderlose de Laclos z roku 1782 Nebezpečné vztahy. Čtenář si vzpomene na Formanova Valmonta z roku 1989
a další čtyři filmová zpracování i Hamptonovu divadelní verzi, kterou uvádí Městské divadlo v režii Mikoláše Tyce. Jde o moralitu univerzálně platnou, ale
neméně zajímavý je autor dělostřelec a inženýr. Unikl gilotině aby se stal roku 1800 brigádním generálem a roku 1803 zemřel při obléhání italského strategického přístavu Taranta. Román koncipoval, při
projektování pevnosti Boyard na ostrově Aix proti
útokům z moře. Dokončena byla téměř půl století po
jeho smrti roku 1852, vzápětí pro zastaralost opuštěna. Dnes slouží jako dějiště televizní soutěže Pevnost Boyard. Ve druhém publikovaném, tentokrát odborném díle Choderlos de Laclos hypoteticky
uvažoval o větším dostřelu děl, v důsledku toho
o zbytečnosti některých pevností, což mu za Ludvíka XVI. vyneslo přeložení. U pevnosti Boyard se to
splnilo. Dobývání pevností byla dlouhá krvavá činnost a vedli je vojenští inženýři. Noční kopání zákopů – sapů - zákopníky – sapéry bylo ztrátami srovnatelné se zákopovou fází 1. světové války. Sapy
posunovaly děla v improvizovaných hliněných pevnůstkách - redutách co nejblíž pevnosti. Snažili se
dělostřelbou zhroutit rohy bastionů a pevnost otevřít.
Rozumný velitel pevnosti se pak vzdal, aby mohl,
dle dobových zvyků odtáhnout se zbraní v ruce. Jakýkoliv trik pak zkrátil obléhání. Stále platí axiom
Choderlose de Laclos: Ženy se dobývají jako pevnosti a vše je dovoleno.
Divadlo na Orlí / Hudebně-dramatická laboratoř JAMU reprízuje (15., 16. IV.) Cabaret Johna
Kandera, Freda Ebba a Joe Masteroffa. Titul dostatečně známý od premiéry roku 1966 a filmu z roku
1972 v hvězdném obsazení Lizy Minnelli, Michaela
Yorka nijak neodradil nejmladší generaci studentů
JAMU. Vedle spousty dobré herecké práce by snad
jen bylo třeba něco taneční praxe v Městském divadle Brno pro lepší koordinaci. Vysoké hodnocení
co se týká hereckého nasazení zaslouží inscenace
Offline trojice Alex Rühle / Martin Sládeček / Mario
Buzzi při čemž první je německý novinář a redaktor
Süddeutsche Zeitung autor knihy Bez sítě. Můj půlrok offline, druhý autor dramatizace a překladu a třetí
je autor hudby. Výhrady lze mít jen snad k jevištnímu tvaru, ale vše vyrovná aktuálnost přímo ze života. Autor byl půl roku bez IT spojení se světem
a každý kdo tráví hodiny na IT umí téma ocenit. Zatím co první titul zapadá do mediálního mainstrea-

mu varování před extrémizmem což znají současné
generace počínaje dříve narozenými jako mediální
mantru, druhá inscenace v nadsázce zrcadlí život. Nezbývá tak, než navštěvovat inscenace JAMU a dozvědět se tak na rozdíl od současné brněnské divadelní tvorby něco o současnosti bez zvednutého prstu
mainstreamu.
JazzFest Brno je náš nejrenomovanější festival,
jenž jazz prezentuje jako živoucí žánr. V Janáčkově
divadle uvede (14. IV.) britského kytaristu Johna
McLaughlina jehož interpretační cesta vedla od klasické hudby přes blues, flamenco, indickou hudbu
až k jazzové fúzi. Vystřídal jazzrockovou kapelu
Mahavishnu Orchestra, tradiční indickou hudbu se
svou kapelou Shaktii, flamenco v kytarovém triu
s flamencovým králem Pacem de Lucíou a Alem
Di Meolou. V Brně se vrací ke svým jazzrockovým
kořenům s kapelou 4th Dimension.
Hudební fakulta JAMU uvádí (16. IV.) v jezuitském kostele Smíšený pěvecký sbor Lumír s programem složeným ze skladeb Palestriny, Bacha, Ryby,
Brahmse a Dvořáka. Smyčcový orchestr Konzervatoře Brno vystoupí (29. IV.) v sále JAMU s Bachem,
Janáčkem a Schumannem a tamtéž vystoupí (30. IV.)
Ensemble Opera Diversa.
(V)

Jiří Hlušička
má významné životní jubileum
24. dubna si připomeneme 90. výročí narození
PhDr. Jiřího Hlušičky. Vystudoval dějiny výtvarného umění a estetiky na brněnské filozofické fakultě. V roce 1959 se stal vedoucím obrazárny Moravského muzea v Brně a po vzniku Moravské galerie
v Brně byl v roce 1961 jmenován jejím ředitelem.
Během 20 let se mu podařilo rozšířit a zkvalitnit sbírku moderního malířství a v publikaci České moderní
malířství podat zasvěcený rozbor a charakteristiku
významných i méně známých děl našich malířů.
Některým věnoval pozornost v monografiích, Bohdanu Lacinovi, Vincenci Makovskému, Františku
Foltýnovi, Karlu Jílkovi. K významnému postavení
Moravské galerie přispělo i založení Bienále užité
grafiky v roce 1964, které získalo i široký mezinárodní význam. Podílel se na výstavách v Muzeu dělnického hnutí zapůjčením grafických děl vhodných
k tématice výstav.
Připojuji se k blahopřání k narozeninám významné osobnosti brněnské kultury PhDr. Jiřímu
Hlušičkovi s přáním pevného zdraví, spokojenosti
a pohody.
Karel Janiš
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NÁRODNÍ HRDOST A VLASTENECTVÍ
NENÍ NACIONALISMUS
Zástupci vlasteneckých organizací se sídlem
v Brně rokovali na valné hromadě brněnského
pobočného spolku Výboru národní kultury
(VNK) v čele s jeho předsedkyní Marií Veselou.
Předseda brněnské městské organizace KSČM
Martin Říha poděkoval členům a příznivcům
VNK za záslužnou práci v uplynulém roce. Např.
za pořízení, instalaci a odhalení pamětní desky na
památku 350 000 Čechů vyhnaných z svých domovů v letech 1938 až 1945 na domě v Křenové
ul. 75. Přitom zástupci brněnského magistrátu
odhalení této významné upomínkové desky ignorovali. V ČR podobný památník je pouze v Plzni
nedaleko věznice Bory, kde byla státní hranice
Protektorátu Böhmen und Mähren. Letos 16. března uskuteční moravské vlastenecké organizace
u zmíněné brněnské desky připomínky okupace
naší země nacistickým Německem. Vzpomenou,
jak brněnští Němci nadšeně vítali příjezd Wehrmachtu a další den i samotného Adolfa Hitlera.
Zamyslí se nad tím, co napáchali za 2. světové
války, která přinesla smrt 360 000 Čechům a Slovákům. Výbor národní kultury jako nepolitické
nadstranické uskupení se už 25 let účastní všech
vlasteneckých akcí, které čelí náporu globalizace,
amerikanizace a germanizace způsoby života lidí
v ČR s pozvolným vymazáním české národní identity. Dokládá to i objemná kronika brněnského
spolku VNK.
Předsedkyně Marie Veselá ve zprávě o činnosti za uplynulý rok připomenula akce ke stému
výročí trvání čs. státu a o činnosti prezidenta T. G.
Masaryka. Také úsilí českých žen za předmnichovské ČSR za rovnoprávnost. Vloni 2. června zorganizovali členové protest vůči účelově ideově
upravenému pochodu příznivců a členů Sudetoněmeckého landsmanšaftu z Pohořelic do Brna.
Předseda tohoto revanšistického spolku Bernd
Posselt plánuje letos sraz Sudetů v ČR, která se
má stále více ekonomicky připoutávat k SRN bezmála už jako její spolková země. V červnu navštívili členové a příznivci VNK na brněnském výstavišti galerii velkoplošných olejomaleb Alfonse
Muchy z dějin slovanských národů Slovanská epopej. Odborný výklad jim k Muchově dílu podal
historik Jiří Jaroš Nickelli. Ke stým narozeninám
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republiky přichystali slavnostní matiné v ZUŠ ve
Smetanově ulici a s dalšími vlasteneckými organizacemi vysadili tzv. Lípu svobody. Studenti
JAMU a jejich profesoři účinkovali na slavnostním vánočním koncertu VNK v Brně. Tento výbor roky úzce spolupracuje i s LKŽ Dobromysl,
s organizací Senioři ČR, Svazem česko-kubánského přátelství, KČP, Moravskou demokratickou
akademií, s Maticí Čech, Moravy a Slezska atd.
M. Veselá prozradila, že plánuje v Brně besedu členů a přátel VNK se spisovatelkou Miroslavou Moučkovou. Na jaře též besedu s nakladatelem a literátem, poznávací zájezd či akce
k osvobození Brna. Levicové organizace připravují na 16. března v Brně celostátní seminář s účastí slovenských osobností na téma: Vystoupit nebo
zůstat v NATO a v EU? Už proto, že po 25 letech
činnosti se potvrzují obavy zakladatelů VNK.
Objevila se zvrácená snaha rušit v některých regionech malé knihovny. Kultura, školství, rozhlas
i televize dávaly přednost angličtině, více méně
nekvalitní, a ukazovaly společnosti, jak jsou úrovní
vysoko nad českou malostí. Česká literatura získala najednou okrajové postavení. Pokud jde
o slovenštinu, téměř až na výjimky, vymizela. Stejný osud potkal i ruštinu.
Osnovy na školách, počínaje základními a konče vysokými, „najely“ na vlnu světovosti. Historie naší země je vykládána a upravována ve stylu,
který znevažuje české dějiny. Je alarmující, že tento
výklad představuje mladým lidem jejich vlast jako
bezvýznamnou zemi, bez národních velikánů
v kultuře i historii, jako národ, který si neumí sám
vládnout.
Od podobných pseudoúvah už není daleko
k obhajobě nacismu a vytváření jednostranného
výkladu sudetoněmeckého podílu na vzniku 2. světové války. Takový výklad dělá z našich hrdinů
zbabělce a naopak, z lidí, kteří se provinili vůči
naší zemi, jsou hrdinové - zaznělo na valné hromadě brněnského pobočného spolku VNK. Ten
brání pravdivý výklad historie s vědomím, že jedině tehdy, můžeme být ve světě a především
v Evropě jako suverénní země, která má právo na
existenci a rovnoprávnost.
(vž)

UCTILI NACISTICKÉ OBĚTI VYHLAZOVÁNÍ ROMŮ
Pietní shromáždění k uctění památky obětí
romského holokaustu v době německé nacistické okupace Československa se uskutečnilo
v Muzeu romské kultury v Brně.
K pamětní desce 76. výročí vypravení prvního
vlakového transportu více než jednoho tisíc moravských Romů z Brna k likvidaci plynem v koncentračním a vyhlazovacím táboře Auschwitz
II-Birkenau ze 7. března 1943 položili kytice a věnce představitelé českých ministerstev kultury
i spravedlnosti, zvláštní zmocněnec pro otázky holocaustu, vládní zmocněnkyně pro lidská práva,
náměstek jihomoravského hejtmana, veřejná
ochránkyně práv, velvyslanec SRN a velvyslankyně Kanady v ČR, zástupci ambasád aj. Po tomto termínu následovaly další transporty „méněcenných“ k likvidaci a nacistům se tak podařilo zabít
přes 90 procent protektorátních Romů, protože se
o jejich osud lidí na okraji společnosti nikdo příliš nezajímal.
Na shromáždění zaznělo, že o tragédii Romů
a Sinti za druhé světové války se nikdy a nikde
příliš nemluvilo. Byli vražděni po desítkách, stovkách, po tisících. Na okraji masových hrobů,
v koncentračních táborech, při cestách puškami,
kladivy nebo plynem. Mlčelo se o nich, protože
byli a dosud jsou na okraji společnosti. Několik
málo jich přežilo a každý má svoji paměť jako

důkaz. Dnes, když se náš svět opět fašizuje, jsou
jedněmi z posledních svědků holocaustu. Žijí s dírou v hlavě jako s pečetí, znamením z minulosti.
Velvyslanec Spolkové republiky Německo
v ČR Christoph Israng u pamětní desky v Brně
uvedl, že připomínané 80. výročí vpádu německých vojsk do tehdejšího Československa a vyhlášení existence Protektorátu Čechy a Morava
z 16. března 1939 je nejtemnější kapitola českoněmeckých vztahů. Stejně tak následné vyhlazování českých Židů a Romů. Na to se nesmí nikdy
zapomínat, aby se už nic podobného nemohlo opakovat - zdůraznil Israng. Německý velvyslanec
v ČR poděkoval za práci na vybudování nové stálé výstavy v romském internačním táboře v Hodoníně u Kunštátu. Německá spolková vláda podle
něj finančně podpoří úpravu areálu na památník
v romském koncentračním táboře v Letech, který
má též ve správě Muzeum romské kultury v Brně.
Při pietním shromáždění zazněla svědectví obětí a projevy osobností z kulturního a politického
života. Akci hudebně doprovodila zpěvačka
Žaneta Štipáková a Lukáš Čonka. Po pietě se na
místě zájemci zapojili do křestu Bulletinu Muzea
romské kultury 26/2017 a vyslechli tematické přednášky Renaty Berkyové a Michala Schustera. Program zakončila projekce snímku Roberta Kirchhoffa Díra v hlavě (2016).
(vž)

Žijí v naší paměti a vzpomínkách
Od dubna 2009 soudružka doc. Miroslava Jandeková-Lokšová, která působila téměř 40 let jako
herečka v brněnském činoherním světě. Své bohaté
zkušenosti z tohoto působení předávala na JAMU budoucím hercům a herečkám. Podílela se na pořadech
VNK v Brně i dramaturgicky a básně v jejím podání
byly naplněny radostí ze života člověka, z krásy přírody. Rádi na ni vzpomínají její studenti z JAMU,
ale i ti, s nimiž herecky spolupůsobila na jevišti.
Od dubna 2014 soudruh doc. PhDr. Zdeněk
Bětík, CSc., vysokoškolský pedagog dějin mezinárodního dělnického a komunistického hnutí. Jeho druhým rodným jazykem byl, jak sám zdůrazňoval, jazyk bulharský. Věnoval se dějinám této země a jejím
představitelům a zvláště a především Jiřímu Dimitrovovi. Ke 100. výročí jeho narození připravil v roce
1982 publikaci, v níž představil celkově život a působení J. Dimitrova v čele protifašistického povstání

v Bulharsku v roce 1923, na lipském procesu 1933,
na VII. kongresu Kominterny v roce 1935, v boji proti
válce a za vítězství idejí socialismu vždy jako příklad tvůrčího rozvoje marxismu-leninismu. V publikaci Jiří Dimitrov a jižní Morava zmapoval jeho pobyt na jižní Moravě, odkud pocházela Rosa
Fleischmannová, která působila v dělnickém hnutí
ve Vídni a která s ním po lipském procesu odjela do
Moskvy a stala se jeho manželkou. Text dokumentů
a vzpomínek na J. Dimitrova je doplněn fotografiemi z 20. a 30. let i z poslední návštěvy v Praze v roce
1948, kdy podepsal smlouvu o přátelství a spolupráci mezi ČSR a Bulharskem. Zdeněk Bětík se vydatně
podílel na činnosti Klubu J. Dimitrova v Brně, na
výstavách k 30. výročí lipského procesu a 90. výročí
J. Dimitrova v tehdejším Muzeu dělnického hnutí
v Brně. Skromný a obětavý komunista, dobrý člověk
Zdeněk Bětík je trvale v naší paměti. Karel Janiš
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ZOO BRNO UPRAVÍ EXPOZICI
LEDNÍCH MEDVĚDŮ

Dubnoví jubilanti
V dubnu slaví svá kulatá i nekulatá, významnější i méně významná životní jubilea tyto členky
a členové naší MěO: František ULBRICH, Marta
VALENTOVÁ, RSDr. Aleš RŮČKA, Stanislav
KAŠPAR, Petr CAHA, Jitka STEJSKALOVÁ,
Marie ANTLOVÁ, Jaroslava HUTÁRKOVÁ,
Adolf GRMELA, Emil VÍTEK, Ivan KAŠPAR,
Jan KNAPP, Pavel MILOTA, Milan ŠTOLFA,
Ludmila AUEROVÁ, Jiří FAZOR.
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)

Žijí v naší paměti
Od března 1999 vysokoškolský učitel historie
v. v. Karel Boudný, dlouholetý člen strany Josef
Nepil ze ZO KSČM 0302 Brno-Černá Pole,
Květa Zoubková, která přes 40 let působila ve
zdravotnictví, k jeho zdárnému rozvoji v našem
kraji významně přispěla, operní pěvec Mgr. Václav Halíř, který vystupoval i na akcích pořádaných KSČM v Jihomoravském i Severomoravském
kraji, Jana Tomanová, hospodářka Muzea dělnického hnutí v Brně a aktivní funkcionářka Českého svazu žen, která od začátku velmi vážně pochybovala o úspěšnosti politiky M. S. Gorbačova
a o možných nepříznivých dopadech na poměry
v SSSR a v evropských socialistických zemích;
její pochybnosti se bohužel splnily.
Od března 2004 předseda ZO KSČM v Žebětíně Josef Sedlačík, tehdy nejstarší členka ZO
KSČM 2202 Anna Streitová, nejstarší člen ZO
KSČM 0102 Vilém Fiala.
Od března 2009 pilot-stíhač plk. Ing. Stanislav Filip, předseda Svazu letců ČR.
Vzpomeňme na ně nejen v uvedených ZO
KSČM – Šli před námi a podíleli se na lepších
podmínkách života a práce v naší společnosti.
Plně si to zaslouží.
Karel Janiš

Rozšíření odstavného výběhu a zvětšení bazénu v hlavní expozici pro lední medvědy. To jsou
hlavní body rekonstrukce těchto objektů, které
by mohly začít na jaře letošního roku.
„Od konce roku 2018 jsme hledali nového partnera pro medvědici Coru. Intenzivně jsme řešili otázku, jak expozici opravit. Rozhodli jsme se pro variantu zvětšení odstavného výběhu, kam se poté Cora
přesune. Následovat by měla úprava hlavní expozice,“ vysvětlil ředitel Zoo Brno Martin Hovorka.
Projekt začne zkušebními vrty v expozici, které
odhalí, jak náročná rekonstrukce nakonec bude.
Následně zvolíme další postup. Pokud vše dopadne
dobře, pustíme se do rozšíření odstavného výběhu.
V případě příznivých podmínek mohou práce začít
nyní na jaře. Plocha výběhu se zvětší na více než dvojnásobek.
Zásadní bude zvětšení bazénu a úprava zdí, na
které nechá správa zahrady namalovat ledovec. Ošetří
je speciálním nanonátěrem kvůli snadné údržbě
a delší životnosti. „Nemělo by se tak stát, že zdi
budou za pár měsíců oprýskané,“ uvedl ředitel
Hovorka.
Stavební práce by mohly být hotové za příznivých podmínek příští rok. Důvod nejasností jsou především geologické podmínky. Expozice je na skále
a nebude jednouché vypořádat se s nástrahami, které
to může přinést. Souvisí s tím i případná stavba vyhlídky v levé části expozice. Úpravy dosavadní
expozice budou navazovat na chystaný soubor výstavních zařízení Arktida.
(vž)

Křest medvíděte v roce 2016 se těšil velkému zájmu
zejména dětí.
(foto Jan Korbel)
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