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KUPŘEDU LEVÁ – I DO NOVÉHO ROKU 2020!

(Pokračování na str. 2)

 Jak přispělo jednání výročních
členských schůzí k obsahové pří-
pravě sjezdu strany

Průběh měsíců září – listopad byl v KSČM ve
znamení konání výročních členských schůzí zá-
kladních organizací strany. Význam těch letošních
byl umocněn skutečností, že se vyjadřovaly k ná-
vrhům obsahových materiálů, které budou v dub-
nu předloženy delegátům XI. sjezdu KSČM.

Městský výbor na začátku prosince posoudil
výsledky jednání VČS a shrnul konkrétní návrhy
a náměty, na jejichž základě připravil návrhy sta-
novisek, které budou předloženy k projednání
městské stranické konferenci v lednu příštího roku.
Současně rozhodl, že delegátům městské konfe-
rence budou postoupeny pro informaci všechny
konkrétní návrhy a náměty, které na jednání VČS
zazněly. Budou rovněž postoupeny k využití pří-
slušným pracovním skupinám, které budou připra-
vovat konečné znění dokumentů, které budou před-
loženy delegátům sjezdu.

Komise ideově-výchovné práce
MěV KSČM v Brně

zve na

DISKUSNÍ ČTVRTEK,
který se uskuteční

19. prosince 2019 v 17 hodin
v Brně, Křenová 67, sál v 2. poschodí.

Téma:
PROBLÉMY ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ

Z POHLEDU KSČM
Referuje:   Mgr. Soňa Marková,

stínová ministryně pro rezort zdravot-
nictví a průřezový rezort rodiny

a rovných příležitostí

Vážení čtenáři,
soudružky a soudruzi!

Blíží se závěr roku, tedy doba vánočních svát-
ků a čas bilancování. Věřím, že se Vám v letoš-
ním roce splnila všechna vaše předsevzetí a přání.
Pokud ne, jistě na jejich splnění budete vytrvale
pokračovat i v období následujícím. Chci se zde
zmínit o tom, že ne všichni budou mít tu možnost
prožít vánoce v pohodlí svého domova. Mysleme
na ně a snažme se i těmto lidem pomoci, aspoň
v rámci možností jim připomenout tento sváteční
čas. Vzpomeneme si též na ty, kteří nás opustili
a na vždy zůstanou v naších myslích.

Doufám, že načerpáme také sílu do nového roku
2020, ve kterém je před námi mnoho úkolů. V led-
nu nás čeká městská konference, která bude pří-
pravou na jednání XI. sjezdu. Sjezdu, do kterého
jak my, tak i širší veřejnost vkládá naděje na změ-
nu a posílení vlivu KSČM ve společnosti. Je dů-
ležité si připomínat, že jsou to právě komunis-
té, kteří jsou strážci demokracie a sociálního státu!
Na podzim nás pak čekají velmi důležité volby do

krajských zastupitelstev. Věřím, že spolu udělá-
me vše pro co nejlepší výsledek pro občany
a zastavíme již několikeré prohry! Věřím, že spo-
lečně pro to uděláme vše, co bude v našich silách.
A za to chci předem poděkovat.

 Dovolte tedy, abych vám všem i vašim rodin-
ným příslušníkům, i všem těm lidem, kteří nemají
takové štěstí, popřál pěkné prožití vánočních svát-
ků, hodně zdraví a štěstí do nového roku 2020.

 Martin Říha,
předseda MěV KSČM v Brně

Připravujeme se
na jednání XI. sjezdu



ECHO str. 2

(Pokračování ze strany 1)

Zápisy z jednání VČS ukázaly, že projednává-
ní Návrhu aktualizace programu KSČM, Návrhu
Krátkodobého programu KSČM, Návrh úpravy
Stanov KSČM i alternativních dokumentů -
-  Alternativní program KSČM a Program KSČM
byla věnována v jednotlivých
ZO rozdílná pozornost.
V celé řadě ZO byli členové
pouze seznámeni s tím, že
sjezd bude projednávat nový
program a úpravu stanov
strany, konkrétní návrhy či
doporučení však ve zprávách či diskusi v podstatě
nezazněly.

Naopak ve spoustě organizací byla této proble-
matice věnována náležité pozornost a městskému
výboru bylo postoupeno poměrně velké množství
námětů a připomínek, často zcela protichůdných.
Jako problematická se ukázala i skutečnost, že byly
předloženy tři návrhy nového programového do-
kumentu strany, s čímž se musely VČS vyrovnat
dle svého uvážení.

Pro informaci i jako podklad k další diskusi
před a na městské konferenci uvádíme některé
konkrétní připomínky, náměty a návrhy týkající
se projednávaných „sjezdových“ materiálů, tak jak
z jednání VČS vzešly:
• souhlas s obsahem krátkodobého i aktivizují-
cího programu KSČM, je obsahově správný ovšem
příliš dlouhý a v závěru chybí stručná srozumitel-
ná hesla pro veřejnost. Příklad takového hesla:
„Nechceme kapitalismus, chceme sociálně spra-
vedlivou společnost, založenou na lidskosti a mí-
rovém soužití. - Dost bylo bezpráví, utrpení, strá-
dání a válek.“;
• Návrh Alternativního programu považujeme za
chvály hodný počin. Z politického hlediska nelze
programu nic vytknout, ale z praktického hledis-
ka v daném stavu našeho společenského uspořá-
dání nerealizovatelné. Tímto programem nezíská-
me spojence, ani nesjednotíme síly levice. Jenom
slohově sestaveným alternativním programem nic
nezměníme. Jde o to sjednotit levici k prosazová-
ní politiky neprivilegovaných vrstev obyvatelstva

a v konečné fázi nastolit sociálně spravedlivou
společnost;
• k dokumentu Návrh aktualizace programu
KSČM – Stěžejním problémem tohoto návrhu stra-
tegického programu je, že jeho text se velice rychle

dostává na úroveň krátkodo-
bého programu a jeho pro-
klamací. K dokumentu Pro-
gram KSČM – Kromě snad
jen tří zajímavých myšlenek
(tezí) jde jen o dobrou agit-
ku, v níž se jen brečí nad

rozlitým mlékem a chce se ho všechno vrátit zpět
do rozbitého hrnku. K dokumentu Alternativní pro-
gram KSČM – po menších formulačních úpravách
prvních čtyř částí a nalezení zcela nové náplně
nebo vyškrtnutí části poslední je tento materiál
akceptovatelný, resp. vhodný k dopracování pro
XI. sjezd;
• k návrhu na úpravu stanov platí závěry projed-
nané v souvislosti s přípravou na mimořádnou
městskou a celostranickou konferenci;
• doporučení, aby VČS souhlasila s úpravou
a doplněním těchto materiálů tak jak je předloží
jednání sjezdu městská konference;
• doporučení provést v „Návrhu aktualizace pro-
gramu strany“ tyto úpravy:
• v dokumentu chybí jakákoliv zmínka o příči-
nách společenského převratu a následné restaura-
ci kapitalismu u nás. Je třeba toto doplnění zvláš-
tě proto, že „Snaha o budování socialismu v řadě
zemí úspěšně pokračuje“ (str. 3) a proč to u nás
zkrachovalo – ani zmínka, žádné poučení?? Ale
také proto, že „posměšná tvrzení pravicových stran
a hnutí o tom, že socialismus nebyl a nikdy nebu-
de úspěšný“ (str. 3) je třeba vyvrátit i tím, že bu-
dou odhaleny příčiny našeho neúspěchu;
• zestručnit obsah a tím i rozsah dokumentu tím,
že nebudou opakovat názory a požadavky ke stej-
ným problémům v několika kapitolách (např. pro-
blematika mezd a platů v Prosperující ekonomika
str. 4 a Sociální jistoty str. 5 a pod.) Projít celý
dokument a podobné duplikace a opakovaná

Připravujeme se na jednání XI. sjezdu

(Pokračování na str. 3)



ECHO str. 3

(Dokončení ze strany 2)

Připravujeme se na jednání XI. sjezdu

tvrzení a úvahy, kterých je v dokumentu více, od-
stranit;
• nesouhlas s obsahem dokumentu „Alternativní
program KSČM“ odmítnutí jej podpořit a propa-
govat. Za zvlášť škodlivé pro jednotu a akceschop-
nost KSČM i pro její postavení a vliv ve společ-
nosti považuje hodnocení a charakteristiku
současného vedení strany a jeho politiky uvede-
nou v tomto dokumentu;
• sestavit program, který veřejnosti ukáže, že
KSČM stojí o občana a dokáže se o něj postarat;
• v návrhu na úpravu Stanov KSČM nejsou uve-
deny návrhy MěO v Brně;

• doporučení, aby poslední ČS každého roku byla
VČS;
• Souhlas s návrhem Krátkodobého programu
KSČM. Bylo by dobré v kratší době připravit pro
veřejnost Priority KSČM;
• pro dopracování návrhu aktualizace programu
strany použít některé názvy z alternativního Pro-
gramu KSČM;
• lze souhlasit s obecnou charakteristikou dneš-
ní situace uvedenou v Alternativním programu
KSČM, ovšem navržené cesty k řešení nejsou re-
álné.

Aleš Růčka

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ Městského výboru KSČM v Brně ze dne 22. listopadu 2019

V BRNĚ
Z POHÁDKY DO POHÁDKY?

Výkonný výbor MěV KSČM v Brně se na svém
včerejším jednání zabýval tiskovou zprávou vy-
danou 20. listopadu tiskovým střediskem Magis-
trátu města Brna pod titulkem Současné vedení
města má za sebou přesně rok práce. Zhodnotilo
dosavadní spolupráci a představilo plány na další
rok. Výkonný výbor k této zprávě podotýká:

Vážená koalice, tolik vychloubání určitě není
na místě! Většinu akcí jste převzali od minulé ko-
alice a je jen správné, že jste je dokončili. O úpra-
vách lze hovořit jen ve věci rezidentního parko-
vání, ale i zde nedošlo k nápravě. Nemýlíme se,
když tvrdíme, že volby jste vyhráli právě vy v ODS
s programem zrušení rezidentního pakování? Vaše
předvolební billboardy, jak je zřejmé na sociálních
sítích, to potvrzují! V dopravě a koordinaci jste
také nikam nepokročili. Koordinátorka přinesla
krásnou reportáž v nejmenovaném deníku, že vlast-
ně nic koordinovat ve městě prostě nejde! Nelžete
občanům Brna do očí! Kolabuje systém zdravot-
nictví, nejsou ambulantní specialisté, na vyšetření
a následné ošetření se čeká několik měsíců.

Co nám pomůžou zelené střechy, když neřešíte
jak rychle a efektivně zadržet vodu ze zpevněných
ploch? Nebylo by snad potřebnější úsilí, které jste

věnovali dotačnímu titulu zelených střech směřo-
vat na realizaci plánované a rozpracované akce
stavby retenčních nádrží Červený mlýn a Králov-
ka, jejichž cílem má být zadržet vodu při lijácích
a zabránit povodním? To by jste ale museli při-
znat, že jste promrhali šanci získat na tuto akci
více než miliardovou dotaci! Ale budeme mít ně-
kolik zelených střech!

Proč se chlubíte kolik zeleně vysazujete? Není
to samozřejmostí řádného hospodáře? Proč DPMB
nakupuje staré vyřazené tramvaje a opravuje je?
Nemáte na nákup nových? Multifunkční hala na
výstavišti? Vy tomu pořád věříte, ale kde najdete
zdroje? Utrácíte peníze za technologický park
a ano, je z vás vynikající realitní makléř! Odpad-
ky nebudou platit senioři a děti, skrytě to však
zatáhnete z veřejných zdrojů, tedy také z peněz
daňových poplatníků, i když by to mělo jít z vý-
sledků úspěšného hospodaření městské firmy
SAKO Brno.

Nechlubte se dnes, chlubte se za čtyři roky vlá-
dy nad městem a pohádky nechte stranou. Za de-
vatero školami, za devatero šalinami …

Pokračování zřejmě za rok.
Uvidíme.



ECHO str. 4

Nesl název 100 let od vzniku Komunistické
internacionály (KI). Zvolené téma bylo přitaž-
livé, a tak i přes nepříznivé počasí byly přítom-
ny přes čtyři desítky zájemců.

Referát přednesl a na nejasnosti reagoval
PhDr. Emil Voráček, DrSc., pracovník Historic-
kého ústavu Akademie věd – moderní dějiny (pro-
blematika vývoje ČR, dělnického hnutí). Předná-
šející se před několika dny vrátil z Číny, kde
přednášel, a proto i Čína se stala částečným zá-
jmem přítomných.

nická dovednost Čechů byla značná). Byly tvoře-
ny komunistické strany (mj. vzniká KSČ). Na jaře
1919 byly v Praze značné demonstrace. Policie
nebyla schopna situaci zvládnout (situace po
1. světové válce byla horší než po druhé).

Ve 30. letech KI upozorňovala na nebezpečí
fašismu. V r. 1939 prošla tvrdým obrazem. Fran-
couzská komunistická strana (tehdy nejsilnější)
byla zakázána. V květnu 1943 byla KI zrušena
(Stalin ji nikdy neměl rád). Pracovníci KI přešli
do jiných úřadů. Spolupráce komunistických stran
existovala. „Fungujeme dál, jak to fungovalo“.

Sametová revoluce byla protikomunistická.
Rozpadl se SSSR. V době dvojvládí byl svět dale-
ko bezpečnější než je dnes. Bohatí více bohatnou,
chudí více chudnou. Naši politici si s tím moc hla-
vu nelámou. Dnes máme v ČR kolem 200 ghet
a jejich jedinci už generačně nikdy nepracovali.
Pokud se to nebude řešit, tak během několika let
zde budeme mít hodně vážných problémů.

Slíbených několik slov o Číně, která v součas-
né době má 1 miliardu 400 milionů obyvatel. My
máme kapitalismus, v Číně hlavní ideu postave-
nou na aktivitě. Už v r. 1787 hlásali: „Čína je dnes-
ka dole a do 200 let se vzchopí“. My o Číně moc
nevěděli, zatímco Čína o Evropě věděla všechno.
KS v Číně je vidět. Co je třeba, se nařídí a hlavně
splní. Vnitřní náboj Číňanů je tvrdě pracovat. Čína
je veliký stát, má peníze a dokonce vykoupili ně-
které přístavy ve Středozemním moři.

Závěrem je možné říci, že myšlenky 20. let by
nám měly pomáhat v dnešní době. Je zde odkaz
pro nejmladší generaci, která nyní hledá sama sebe.
Je třeba ukázat mládeži, že je na světě řada věcí,
o kterých nic nevíme. Je třeba se s nimi seznámit.

Listopadový diskusní čtvrtek

Referát přednesl PhDr. Emil Voráček, DrSc.

KI, zkrácena nazývána Kominterna, byla za-
hájena v Moskvě 2. 3. 1919. Reprezentovala 35
organizací z 21 zemí. Léta 1918-19 nebyla jedno-
duchá. Za svoji existenci měla určité rozpory a také
úspěchy.

V r. 1914 přišla 1. světová válka, rozpadla se
velká impéria, rozpadlo se čínské císařství. Jsou
z té doby také smlouvy, v nichž se Číně přikazo-
valy různé ústupky. Na to Číňané nezapomínají
ani dnes. V Číně vzniká Komunistická strana.

Na konci 1. světové války lidstvo uvažovalo
o tom, že je nutné přistoupit k nové organizaci.
Dělníci si uvědomují, že je třeba hájit jejich zá-
jmy. Tak od KI 4. 3. 1919 jako ze stanu světové
revoluce vychází první výzvy. V té době situace
slabého sovětského státu nebyla růžová, usiloval
o překonání blokády, bylo třeba překonat izolaci
Ruska.

V polovině 20. let KI představuje celosvěto-
vou síť v 90 zemích světa. 40 tisíc lidí bojovalo
ve Španělsku na straně republikánů, pojem prole-
tářský internacionalismus hrál významnou roli.
Španělská občanská válka byla svědectvím celo-
světové mobilizace, jako boj proti fašismu (tech-

Josef Vondrák

Josef Vondrák, pozorně naslouchá a píše…



ECHO str. 5

Lidové noviny uveřejnily 3. října 2019 rozhovor,
který Karel Gott poskytl magazínu Pátek Lidových
novin v roce 2001. Řekl, že některým politikům se
nedostává talentu a mnohým voličů. Ideální volič je
člověk důvěřující a zcela ovladatelný. Většina voli-
čů je neukázněných a ti nikdy nebudou souhlasit
s tím, že předají politikům bezmeznou důvěru, na
4 roky oslepnou a budou dělat zdvořilé „kyvy“.
V politice se nic neděje náhodou, i války se odvíjí
podle přesných scénářů. Běh světa řídí vysoké nad-
státní kruhy, a také svaté řády a lóže až po mysticko-
okultní organizace. Např. pět synů slavného frank-
furtského bankéře si rozdělilo sféry vlivu – jeden
zůstal v domě svého otce a další se rozešli do Londý-
na, Paříže, Vídně a Neapole a financovali znepřáte-
lené strany, posílali si zprávy o situaci po poštovních
holubech. A tak jen vyvolení byli správně informo-
váni, že u Waterloo byl Napoleon poražen. Nebo
vítězství proletariátu, který vedla ruská inteligence
placená nejvyššími západními finančními a průmys-
lovými kruhy. Zakladatel Rudé armády Trockij a jeho
soudruzi byli vycvičeni na území Standard Oil v New
Jersey a vysláni prezidentem newyorské banky do
Petrohradu s podporou pro revoluci ve výši 20 mili-
onů dolarů ve zlatě. Němečtí průmysloví magnáti
a poradci císaře zase vybavili Lenina a jeho apoštoly
z Curychu, aby pak Rusko muselo podepsat brestli-
tevský mír a oni mohli opustit východní frontu, kde
měli zbytečné ztráty. Lenin byl vynikající spoluhráč
a německý agent, Trockij zase špatný herec z Brook-
lynu, ale výborný řečník. Tihle hoši uměli všechno
velmi dobře vyložit lidem v jakékoliv době. Podpo-
rovatelé Trockého a Lenina si vytvořili nepřátele
a po celé 20. století všemi možnými způsoby museli
usilovat o jejich porážku … Bipolarita Západ-Vý-
chod už skončila, druhá strana byla rozebraná. Vznik-
la stejně jako výsledek uspořádání světa po druhé
světové válce, za to my nemůžeme, byli jsme diplo-
matickými manipulacemi odsouzeni stát se sovět-
ským satelitem. Bezvadně fungoval efekt rovnováhy
a vzájemného zastrašování, to byla perfektní vojen-
ská strategie – obě strany si vzájemně hlásily a kon-
trolovaly i schvalovaly každý vojenský krok, jako
ten u nás v roce 1968. Studená válka skončila, ale
narůstá ekonomická nerovnováha mezi křesťanským
a islámským světem … Církve mají stále obrovský
mocenský a politický potenciál. Být viděn je důleži-
tější než vidět. Proto mnohé dalajlámovy cesty o světě
i nekonečné světové papežovy mise, při kterých ob-

BOJÍM SE O TENTO SVĚT. POLITIKA SE ODVÍJÍ PODLE

PŘESNÝCH SCÉNÁŘŮ. divuhodně překonává svou a snad i boží vůlí slabost
danou věkem.

Gott si často přemýšlel o tom, jak u tak kulturní-
ho národa mohlo dojít ke tragédii třetí říše a k roz-
poutání druhé světové války. Do této hry bylo zata-
ženo více viníků. Německo bylo donuceno platit velké
reparace vítězům. Krize a inflace vedly k pozdržo-
vání německých plateb. Podle přístupných dokumen-
tů se americké banky a průmysl podílely na vzestupu
Hitlera. Guvernér Reichsbank a ministr financí
Schacht zjistil, že z pozice slabého Německa neu-
spěje a že musí vybudovat zbrojní průmysl z úvěro-
vých obchodů. Ze všech druhů se Německo ocitlo
v krizi a toho využila NSDAP. S tím už Schacht ne-
měl nic společného a u norimberského procesu byl
osvobozen, protože takového člověka Spojenci po-
třebovali tak jako řadu jiných… O odsunu Němců
bylo rozhodnuto jinde, ale odsun neprobíhal o nic
jemněji než vyhnání Čechů před válkou. K odpuštění
musí dojít a snad to udělá další generace. V Praze se
setkávaly tři kultury – česká, německá a židovská
a většinu času spolu dobře vycházely… Věří v přá-
telství se ženou, ale chtě nechtě se vždy vloudí myš-
lenka na nějaký vztah.

Ve speciální čísle Magazínu Lidových novin
o Karlu Gottovi z počátku října 2019 je kapitola Ženy
jeho srdce. Matka Marie zemřela v roce 1977 na
infarkt ve věku 66 let. Tanečnice Antonie Zacpalová
(dnes má 84 let) mu zavolala, že se jmenuje Domini-
ka a je jeho. Vyučená prodavačka Iveta Kolářová (52)
je matkou Lucie. Původně zdravotní a asistentka za-
hraničních herců Ivana Macháčková (43 let) se ke
Gottovi nastěhovala na Bertramku a v lednu 2008 se
v Las Vegas vzali. V r. 2006 se narodila Charlotte
Ella a v r. 2008 Nelly Sofie. - S pěti dalšími ženami
chodil, nechodil, telefonovali si, dávali si dárky apod.

Dcera Dominika (43 let) vystudovala hotelovou
školu a pracovala jako servírka. K 18. narozeninám
dostala vůz VW Golf. Po zamilování do finského
muzikanta se odstěhovala do Helsinek. Dcera Lucie
(32) se stala prodavačkou např. v Tescu. Vdala se za
kuchaře a jako svatební dar dostali vybavený byt
v pražských Košířích a žijí tu spokojeně se dvěma
dětmi. Dcery Charlotte Ella (13) a Nelly Sofie (11)
se věnují zpěvu, herectví a tanci. Charlotte nazpíva-
la s otcem dojemný duet Srdce nehasnou. Nelly do-
provodila tátu na velkém koncertu v Bratislavě
a s dalšími dívkami tancovaly na jeho píseň Trezor.
- Nesplnilo se Gottovo přání mít chlapce. Všechny
čtyři dcery se s paní Ivanou zúčastnily pohřbu Karla
Gotta v katedrále sv. Víta.          Karel Janiš
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V přednášce Marxismus a ekonomie 1. září
2011 řekl, že Marx platil v době Druhé interna-
cionály spíše za ekonoma než za filozofa, a jest-
li někdo odkryl filozofickou dimenzi Marxe, tak
to nebyla Druhá internacionála, ale Internacio-
nála třetí, např. Lenin svými „Filozofickými
sešity“.

V Druhé internacionále byla filozofie interpre-
tována v duchu těch železných zákonů, které řídí
život společnosti. Tyto zákony nás dovedou
k tomu, že kapitalismus bude překonán, ale takto
samozřejmě pro Marxe nikdy překonán nebyl. Pro
Marxe dějiny dělají lidé v určitých podmínkách,
do kterých jsou postaveni, ale tyto podmínky mění
vlastní aktivitou. Čili žádný ekonomický determi-
nismus, žádný fatalismus nějakých ekonomických
zákonů dějin. Cesta za rámec kapitalismu je spo-
jena s konkrétním bojem dělnické třídy a jejich
spojenců. Čili do politické ekonomie kapitalismu
nutně patří i třídní boj i konkrétní utváření pomě-
ru sil ve společnosti… Marx byl první člověk, který
velmi dobře viděl globalizaci. Analyzoval kapita-
lismus v podobě, v jaké je teprve dnes, ukázal
dynamiku globalizace tak, jak by to dnes někteří
teoretici nedokázali popsat lépe. Globalizace při-
náší řadu námětů pro marxistické ekonomické
myšlení. Vznikla spousta prací, které analyzují
z různých pohledů globalizaci finančních trhů
a globalizaci světového hospodářství … Trh se bere
jako přirozená věc, která odpovídá lidské přiroze-
nosti. U Klause čteme opakovaně, že trh je spon-
tánní. Od začátku 90. let jsme bombardováni vý-
roky, že je zapotřebí ustavit trh bez přívlastků, to
je Klausovo spojení, stejně jako Pithart chtěl po-
litiku bez přívlastků, Havel autentické bytí bez
přívlastků … Rozlišení mezi kapitalismem a de-
mokracií je hluboce zásadní, pro Klause kapi-
talismus a demokracie splývá. Ale když se člověk
podívá blíž, tak zjistí, že tomu tak prostě není, že
kapitalismus má v sobě spoustu antidemokratic-
kých prvků. Můžeme ovlivnit svým chováním,
svými hlasy chování vlád, ale nemáme vliv na to,
jaká rozhodnutí učiní ty největší nadnárodní kor-
porace … Dnes je celá planeta vystavená dranco-
vání kapitálu přírodních zdrojů a je to jedna z váž-
ných záležitostí včetně ohrožení genetického
potenciálu.

V přednášce Marxismus a historiografie 24. lis-
topadu 2011 řekl, že když T. G. Masaryk polemi-
zoval ve své „Otázce sociální“ s Marxem, překva-
pivě se Marxe zastal Jaroslav Goll, šéf stolice
historie na filozofické fakultě, člověk všestranně
vzdělaný a kultivovaný. V recenzi Masarykova
„Otázky sociální“ Goll říká, že čteme-li Marxe
pečlivě, můžeme se od něho naučit „mnoho smys-
lu historického“. Viděl význam Marxův pro his-
torická bádání, přestože řada lidí si tehdy myslela,
že Masarykův spis znamená vyřízení Marxe
a marxismu vůbec. V české historiografii byla cesta
pro přijetí Marxe docela trnitá, neboť filozoficky
myslících historiků v Čechách a na Moravě bylo
vždy málo a lidí jako byl František Palacký ještě
méně. Palacký byl významný proto, že se v disku-
si o českém pojetí dějin opíral o filozofickou kon-
cepci. O Marxe se opřela historická skupina, do
které patřili lidé, které známe jako spolupracovní-
ky Vladislava Vančury: Oldřich Říha, dále Pach-
ta, Charvát, Mendl.

Byl tu také člověk, který byl souběžcem těchto
lidí, byl protivníkem bolševiků, ruské revoluce,
jejím chápajícím kritikem. Byl to Jan Slavík, kte-
rý stál v čele ruského ústavu. Byla tu silná ruská
emigrace a přísun literatury, které jinde nebylo tolik
k mání. Z těchto pramenů Slavík čerpal. Napsal
o ruské revoluci a o Leninovi práce, které dodnes
mají svůj význam, přestože jsou kritikou teorie
a praxe bolševismu. Takže u nás byla určitým způ-
sobem připravena půda pro recepci marxismu po
druhé světové válce.

Šlo o dějiny revolučních bojů, o husitskou re-
voluci. V roce 1946 vyšla stať Zdeňka Nejedlého
„Komunisté dědici národních tradic“, dále v roce
1949 kniha Kurta Konrada „Svoboda a zbraně“,
Františka Grause „Městská chudina v době husit-
ské“, Josefa Macka „Tábor v husitském revoluč-
ním hnutí“, 4dílné dílo Františka Šmahela, v roce
1961 „Husitská ideologie“ Roberta Kalivody.
A vyšlo mnoho knih, studií a článků o selských
bouřích, zápasech selského lidu. Historie měla po-
chopení pro trpící, strádající lidi. Šlo i o průnik
do mentality ovládaných nevolníků. Objevily se
práce o krizi feudalismu v 17. století, které mapo-
valy problém přechodu od feudalismu ke kapita-
lismu.

S RANSDORFEM O MARXISMU II. Karel Janiš
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Po několikadenní prohlídce zdravotního
stavu prezidenta Miloše Zemana bylo sděleno,
že prezident je zdráv až na ubývání jistoty při
chůzi. Veřejnost vzala informaci na vědomí.

Když však po několika dnech
prezident nastoupil do nemocnice
na ozdravný pobyt, aby byl připra-
ven na velké množství akcí v sou-
vislosti se státním svátkem ČR
28. října, okamžitě se zvedla lavina
otázek, jak to se zdravím preziden-
ta ve skutečnosti je. Ozvali se pře-
devším neúspěšní kandidáti z před-
cházejících voleb prezidenta.
Marek Hilšer, lékař, si přeje, aby
prezident informoval o svém zdra-
ví, aby poslanci mohli posuzovat,
zda prezident je schopen úřadovat – zatím prý ano.
Jiřího Drahoše oslovuje stále více lidí, takže jeho
kandidatura je stále ve hře. Šimon Pánek jezdí po
světě s humanitární pomocí a už Václav Havel
svého času o něm hovořil jako o svém možném
pokračovateli. Mluví se i o Tomáši Zimovi, ale
ten už přírodovědci Univerzity Karlovy byl navr-
hován k odvolání z funkce rektora, poněvadž už
několikrát měl problémy s vedením univerzity. Při
zprávě o tom, že Petr Kellner koupí televizní sta-
nici Nova, bylo řečeno, že bude na Hrad podporo-
vat Vladimíra Mlynáře, prý dobrého a zkušené-
ho politika, který se již osvědčil v minulosti.
Pozadu nezůstává ani Vladimír Dlouhý, který
v Právu 15. října 2019 řekl, že kandidaturu na pre-
zidenta zvažuje. Jde o pravou ruku Václava Klau-
se při odstátnění našeho národního hospodářství
po listopadu 1989, když volal po nejrychlejším
průběhu odstátnění, aby to již nikdo nemohl vrátit
zpátky. Již několikrát řekl to, co znovu uvedl
v Právu 15. října 2019, že jako prezident Hospo-
dářské komory musí neustále připomínat, že příliš
rychlý růst mezd, příliš velké sliby ohledně vyš-
ších platů a důchodů, rychlé rozšiřování i nepe-
něžních výhod, jako je zrušení karenční doby
(neplacení prvních tří dnů v nemoci – pozn.) či
zákonných pět týdnů dovolené, toto vše bude mu-
set někdo zaplatit – buď přímo, že budou vyšší
daně nebo nepřímo, že při dalším týdnu dovolené
bude mít podnikatel vyšší náklady na další zaměst-

nance. Taková sociální politika vytvoří tlak smě-
rem k rozpočtovým deficitům a k vyššímu státní-
mu dluhu a podkopává snahu o vyšší produktivitu
(je dobré vědět, kdo možná bude prezidentem

republiky. K čemu je potřebná Hos-
podářská komora, budova o něko-
lika patrech s desítkami lidí, kterým
prezident Dlouhý velí, zapomněl se
pochlubit, kolik bere měsíčně desí-
tek tisíc). Pro našeho největšího
spojence všech dob, nemusím na-
povídat, by byli na prvních místech
žádoucí dva kandidáti na Hrad. Pře-
devším arm. gen. Petr Pavel, kte-
rý po několik let ve vedení NATO
byl hned po generálním tajemníko-
vi NATO, je nyní v civilu, přednáší

na požádání, ani není známo, kde všude a poradí
na požádání. A druhým je senátor Pavel Fischer,
kterému se v noci zdá o ruských a čínských špio-
nech existujících pod různými firmami u nás pů-
sobícími, které ohrožují naši bezpečnost. Už se
o kandidaturu na Hrad přihlásil a chlubil se tím,
že se na něho obracejí západní diplomaté u nás
působící s názorem na zaměření naší zahraniční
politiky. Občas vystupuje v televizi s varovným
prstem obavy o klid u nás. Budiž, kolik dalších
kandidátů se ještě objeví, bude tlačenice.

Tato kampaň zapadá do již existujících nená-
vistných výroků proti Miloši Zemanovi na sociál-
ních sítích. Spisovatel Jáchym Topol řekl, že Ze-
mana zvolili hlupáci, chce nás zavést znovu do
Ruska, ale dlouho tu nebude. Martin Lang z ODS
řekl, že Zeman je druhý Hitler a je nutné ho pod-
řezat jako svini. Pavel Novotný z ODS by raději
volil za prezidenta nějakého vraha dětí nebo syr-
ského flákače jako Zemana. Zpěvačka Bára Basi-
ková tvrdí, že čím dál od Prahy, tak je to horší, lidé
tam neznají pravdu a je potřeba jim otevřít oči.

Chybí jen obvyklé tvrzení, že KSČM a Zema-
na volí lidé na venkově i jinde se základním vzdě-
láním, kdežto vzdělanci komunisty a Zemana
nevolili. Zarážející je, že předsedovi ODS výroky
Langa nevadí a že s plnou zbrojí se neozval např.
Václav Moravec, který vždy v nedělní poledne
dovede spustit naplno při podobných případech
jinde, hlavně když jde o představitele KSČM.

Kdo bude příštím prezidentem republiky? Karel Janiš
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V současnosti připravuje obrovské množství
projevů 30. výročí v různých místech a zemích.
Léto prožil psaním knížky Třicet let cesty ke svo-
bodě a zpět. Úvodní dekáda byla obrovským úspě-
chem, zásadní změnou našich životů. Pak se ten
přínos začal utlumovat a zvrátilo se to úplně opač-
ně, pohybovali jsme se po obráceném písmenu U.
Komunismus padl, zhroutil se, byl tak slabý, že se
nebyl schopen bránit. Nepoužil žádnou ze svých
mocenských institucí, žádná policie, armáda, Li-
dové milice, byl to důkaz té slabosti.

Komunismus dnešní dobu neovlivňuje. Jiné
-ismy ničí jeho život, život jeho dětí a vnoučat –
genderismus, multikulturalismus, environmenta-
lismus, klimatický alarmismus, transnacionalis-
mus. Tyto -ismy k nám byly importovány ze Zá-
padu. Lidé si myslí, že máme nějaký trh a soukromé
vlastnictví. Znárodňování ale vzniká, když regu-
lace všeho možného a nemožného začne být do-
minantou. Vlastnictví je naprosto bezcenné, když
se svým majetkem nemůžete dělat, co byste chtě-
li, takže to vlastně soukromé vlastnictví není. To
je náš svět.

O těchto -ismech hovoří všude, kde mluví nebo
píše. Karel Březina v Lidových novinách 23. října
2019 uvedl, že Klaus neopomenul zmínit svou
„klíčovou“ roli v Listopadu 1989. Proti „rozpuš-
tění“ komunismu Březina uvádí, že je to Klauso-
va facka těm, kteří se rozhodli aktivně vystoupit
proti totalitě, nechat se zavírat a šikanovat celých
20 let, na rozdíl od klanu Klausů nechávali se mlá-
tit a rozhánět vodními děly. Ani 30 let po převratu
Klaus nepochopil fungování moderní parlament-
ní demokracie v jednotě svých tří pilířů a systému
vyvažování, brzd a pojistek.

Klausovi vadí celá řada -ismů. Březinovi vadí
jeden -ismus – nabubřelý a arogantní klausismus.

Karel Janiš

K 30. VÝROČÍ PŘEVRATU V LISTOPADU 1989

Exprezident republiky v seriálu Lidových no-
vin Budovatelé kapitalismu 19. října 2019 řekl, že
kuponová privatizace byla strašlivě zpochybněn
zahraničními experty, poradci, investičními ban-
kéři, kteří měli za úkol lovit jednotlivé podniky
pro své klienty, své firmy a často i pro sebe. Ale
kuponová privatizace jim řekla: ne, to zůstává tady
pro naše občany, aby se mohli podílet na transfor-
maci a na privatizačním procesu. Privatizačních
fondů bylo mnoho a on jako předseda vlády tomu
nemohl zabránit. Slovo montovna pro ČR by ne-
použil, je to urážka celé řady kvalitních českých
podniků. Nelíbí se mu, jak vznikají podél dálnic
obrovská překladiště. Jádro těch, kdo po listopa-
du 1989 byli ministry a jejich náměstky, se zrodi-
lo na Klausových seminářích ve Státní bance.
Scházela se tam měsíčně asi stovka lidí osm let,
než to policie v roce 1986 zarazila. Druhým zdro-
jem bylo seskupení lidí kolem Prognostického
ústavu ČSAV, dvě skupinky lidí vášnivě diskutu-
jících o ekonomických problémech. Vklouzli do
vládních funkcí připraveno. Největší oporou mu
byla skupina lidí typu Dyba, Dlouhý, Kočárník,
Ježek, Stráský, Rudlovčák, názory měla dost ob-
dobné. Největší oporou mu byla veřejnost, od při-
rozené podpory lidí na ulici po plná náměstí, kam
jezdil. A je rád, že v tom pokračuje jeho syn.

Exprezident věděl, že Václav Havel je člově-
kem z jiného těsta, znal jeho hry, byli spolu v re-
dakci časopisu Tvář. Neskrýval, že měl jiné názo-
ry na to, co hlásali ve svých textech lidé kolem
Charty 77. Byla v tom intelektuálština, pocit, že
majitelé klíčů k moudru vědí všechno lépe než oni
ostatní. Jistou dobu jezdil Klaus každou středu po
zasedání vlády na Hrad informovat o jednání vlá-
dy. V nějaké době to Václav Havel přerušil, že se
u toho necítí dobře, že ho Klaus poučuje, že to
prostě neakceptuje. Havel využíval své pravomo-
ce jmenovat celou řadu lidí do bankovní rady Čes-
ké národní banky, do Ústavního soudu, zabrzdil
změny volebního systému z poměrného na větši-
nový. Klaus v rozhodnutí Ústavního soudu o ne-
zdanění církevních restitucí vidí rozhodnutí ne-
volené skupiny lidí proti tomu, jak rozhodl volený
parlament. Nikoho nenapadlo, že ústavní soudnic-
tví získá takový status.

Prodavač kuponových knížek Václav Klaus hodnotí

Lidová tvořivost - samizdat



ECHO str. 9

V Praze každý den v prosinci jednalo Koor-
dinační centrum Občanského fóra o aktuální si-
tuaci, o změnách v české a federální vládě, o návr-
zích na prezidenta republiky. Probíhala i jednání
OF s představiteli KSČ, Čs. strany socialistické,
Čs. strany lidové a SSM o jejich stanoviscích
k situaci.
7. prosince podal předseda federální vlády Ladi-
slav Adamec demisi a prezident pověřil sestave-
ním vlády dosavadního místopředsedu vlády
Mariana Čalfu, který další dva dny jednal o tom
s politickými stranami a s OF.
10. prosince prezident Gustáv Husák odvolal
federální vládu a jmenoval novou vládu s přívlast-
kem „vláda národního porozumění“ s Marianem
Čalfou v čele. Místopředsedy vlády se stali Valtr
Komárek, Ján Čarnogurský, Vladimír Dlouhý, dále
Václav Klaus (finance). Jiří Dienstbier (zahrani-
čí), Petr Miller (práce a sociální věci) a další,
zůstali armádní generál Miroslav Vacek (obrana),
Andrej Barčák (zahraniční obchod). Z 20 minist-
rů bylo 9 členy KSČ (později z KSČ vystoupili),
po dvou z ČSS a ČSL a 7 bezpartijních. Po jme-
nování nové vlády a složení slibu do jeho rukou
prezident G. Husák oznámil písemně abdikaci, což
bylo na shromáždění občanů na Václavském
náměstí přijato s potleskem. Herec Jiří Bartoška
vyhlásil jménem Občanského fóra kandidaturu
Václava Havla na Hrad.
17. prosince ministr zahraničí J. Dienstbier sym-
bolicky přestřihl dráty zátarasu se svým rakous-
kým kolegou a 23. prosince totéž s německým ko-
legou u hraničního přechodu u Rozvadova.
20. - 21. prosince zvolil mimořádný sjezd KSČ
do čela strany Ladislava Adamce za předsedu,
Vasila Mohoritu za 1. tajemníka, schválil Akční
program KSČ na nejbližší období, zrušil Poučení
z krizového vývoje …, omluvil se všem, kteří byli
postižení neoprávněnými represáliemi vyloučil
Vasila Bilaka z KSČ a pozastavil členství v KSČ
32 členům bývalého vedení strany.
28. prosince byli za rezignující poslance koopto-
váni do Federálního shromáždění např. Václav
Benda, Jaroslav Šabata, Zdeněk Jičínský, Alexan-
dr Dubček, který byl zvolen do funkce předsedy
Federálního shromáždění.

29. prosince se Václav Havel veřejnou jednomy-
slnou volbou stal prezidentem republiky.

V Brně před 30 lety
4. prosince požadovalo velké množství občanů na
náměstí Svobody vládu bez převahy členů KSČ,
propuštění politických vězňů a odstoupení
G. Husáka z prezidentského úřadu s termínem do
10. prosince, jinak dojde 11. prosince k nové ge-
nerální stávce.
Ve dnech 7. - 11. prosince demonstrovali studen-
ti středních a vysokých škol a další občané před
budovou MěV KSČ na Žerotínově náměstí a po-
žadovali předání budovy pro potřeby zdravotnic-
tví. Sekretariát KV KSČ doporučil využití této bu-
dovy i budovy OV KSČ Brno-venkov pro potřeby
zdravotnictví nebo školství. Pokračovala jednání
představitelů OF a NV města Brna o zvýšení po-
čtu nekomunistických členů stran a bezpartijních
v radě NV města Brna.
11. prosince vyslovilo shromáždění na náměstí
Svobody uspokojení nad jmenováním nové fede-
rální vlády, propuštěním politických vězňů a ab-
dikací Gustáva Husáka, podpořilo kandidaturu
Václava Havla na Pražský hrad.

I z Brna se zúčastnili delegáti mimořádného
sjezdu KSČ v Praze 20. - 21. prosince. Petr
Cibulka, Michal Dymáček, Bohumila Jurková
a Jaroslav Šabata byli na celostátním sněmu OF
23. prosince v Praze. Jaroslav Šabata byl zvolen
na člena rady Koordinačního centra OF.

Postupně byly budovy sekretariátů KSČ pře-
dány. V tzv. Bílém domě jsou ordinace lékařů, na
Údolní je sídlo ombudsmana a na Burešově ulici
je sídlo Nejvyššího soudu České republiky.

Karel Janiš
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Aktuální vtip z Ukrajiny
(Doufejme, že nebudeme mrznout!)

V Kyjevě se rozhodli přerušit tranzit smradla-
vého moskalského plynu. Večer zavřeli trubku.
Ráno přiběhl ministr obrany k prezidentovi:
"Pane prezidente, naše armáda je zničená.
Kolony tanků směřují na Kyjev."
"Oh, na jak dlouho dokážete zadržet Rusy?"
"To jsou Němci ..."

Stalo se před 30 lety v roce 1989
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To největší provedli Turci, když si přišli vyří-
dit účty s Kurdy, odhodlanými bojovníky s isla-
misty. USA je hodily přes palubu a vojáky přesu-
nuly k hranicím s Irákem. Generální tajemník
NATO vyzval Turky, aby postupovali přiměřeně,
neví kudy kam, protože jde o členský stát NATO,
který nebyl napaden, ale sám přepadá sousedy.
Francouzský prezident prohlásil, že zažíváme
mozkovou smrt NATO, USA provádí opatření bez
porady se spojenci. Evropská unie musí proto po-
sílit svou obranu. Generální tajemník NATO a ně-
mecká kancléřka prohlášení francouzského prezi-
denta odmítli. Přispěchala i Věra Jourová výrokem,
že francouzský prezident nahrál Rusku. A většina
našich občanů si prý přeje dát víc financí na obra-
nu, asi žije jinde.

Ve Velké Británii se poslanci nejsou schopní
domluvit, kdy země vystoupí z Evropské unie a za
jakých podmínek. Mluví se o lednu 2020, ale jak,
sami neví. Několik týdnů probíhají demonstrace
v Hongkongu, které se proměnily v pouliční boje
už i s mrtvými a raněnými a škodami na majetku.
Do ulic chodí i Katalánci a v Bolívii nakonec pre-
zident raději odešel do exilu. Tak by se to líbilo
i našim superdemokratům v případě premiéra a pre-
zidenta, aby mohli zůstat doma.

Letošní 28 říjen byl připomenut všude důstoj-
ně, stejně jako při udělování ocenění prezidentem
republiky. Nebylo žádné Odcházení M. Němcové
a dalších, poněvadž hlasováním o ústavní žalobě
na prezidenta republiky se sami na Hrad nepozva-
li, takže se rozčilovali zbytečně.

Dvakrát probíhalo jednání o přijetí daňového
balíčku ve Sněmovně. Zbyněk Stanjura a Miro-
slav Kalousek hovořili několik hodin, aby zabrá-
nili zdanění v nové výši alkoholu, cigaret a dal-
ších věcí. Když však přece jenom byly vyšší daně
a rodičovské odhlasovány, přispěchal Jiří Pospíšil
s tvrzením, že udělají všechno pro to, aby se defi-
nitivní schválení nepodařilo stihnout. A když pro-
běhla stávka učitelů, i když neúplná, řekl tentýž
europoslanec a pražský zastupitel, že peníze na
platy učitelů by byly, kdyby se zrušilo jízdné stu-
dentů a důchodců ve veřejné dopravě. Uvedené
jízdné vadí i ostatním superdemokratům a tímto
způsobem vlastně jdou proti důchodcům.

Několikrát se projeví i Senát. Bude jednat
o daňovém balíčku a jistě ho odmítnou. A když
organizace Člověk v tísni se stala nežádoucí v Rus-
ku, Pavel Fischer to považuje za důkaz, v jakém
stavu jsou lidská práva v Rusku. Na kobereček byl
pozván ruský velvyslanec u nás. O lidských prá-
vech hovořil na ČT 24 pomocný biskup pražský
Václav Malý s přáním, abychom co nejvíc o jejich
uplatnění hovořili ve světě. V tomto smyslu ho-
vořil i na Letné 16. listopadu. Měl by se zabývat
spíš uplatňováním lidských práv u našich neza-
městnaných, bezdomovců a dalších lidí, kteří ne-
mají zajištěny základní životní potřeby.

Byl připomenut pád Berlínské zdi před 30 lety
a jen německá kancléřka řekla, že snad teprve po
50 letech budou rozdíly mezi oběma částmi sjed-
noceného Německa vyrovnány. Otřesný pohled
skýtají zatopené Benátky, mají chodníky až nad
2 metry vody …

Snad největším plácnutím do vody bylo shro-
máždění na Letné 16. listopadu 2019. Spolek
Milion chvilek pro demokracii pokračoval ve svém
tažení proti vládě. Benjamin Roll zaláteřil proti
prezidentovi republiky, porušuje prý Ústavu ČR,
nejmenuje ministry podle návrhu premiéra a sli-
buje mu udělení milosti v případě potřeby. Za po-
divné označil fakt, že premiér již není trestně
stíhanou osobou. Mikuláš Minář požadoval od-
střihnutí premiéra od Agrofertu a odvolání minis-
tryně spravedlnosti z funkce. Pokud premiér ne-
odstoupí z funkce, budou pokračovat demonstrace
po celé zemi. Jiří Hanák v Lidových novinách
16. listopadu napsal, že půjde o manifestaci s úto-
kem nikým nevolených, avšak samovyvolených na
svobodné volby. Česko jako země neomezených
možností.         Karel Janiš

K 30. VÝROČÍ PŘEVRATU V LISTOPADU 1989
Mnohá plácnutí do vody pořádně rozčeřila nejen rybníky

Navždy jsme se rozloučili
se soudružkou
Jaroslavou  BENDOVOU,
dlouholetou obětavou členkou
ZO KSČM 1505 Královo
Pole.
Čest její památce!
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Jeho vedoucí představitelé pochopili, že pou-
hé pokřikování na Letné proti premiérovi a pre-
zidentu republiky už nestačí. Představili proto na
Letné 16. listopadu 2019 petici, kterou lidé mo-
hou podepsat na webu. Má tyto tři body:
1. Chceme mít politiky, kteří respektují demokratic-
ká pravidla a instituce, nelžou, nekradou, nestraší
a nejsou ve střetu zájmů.
2. Chceme být občany, kterým záleží na druhých li-
dech, zajímají se o stav společnosti a převzali za ni
svůj díl odpovědnosti.
3. Chceme žít v zemi, v níž se daří svobodě a spra-
vedlnosti, má zdravou krajinu a kde každý může žít
beze strachu, důstojně a rád.
Současně stanovili i čtyři podmínky, při jejichž
překročení vyjdou znovu lidé do ulic:
1. Zachování nezávislosti justice.
2. Využití abolice pro možné zastavení kauzy premi-
éra Andreje Babiše ze strany prezidenta Miloše Ze-
mana (šlo by o zastavení soudního řízení cestou mi-
losti – moje pozn. na vysvětlení pojmu).
3. Udržení nezávislosti veřejnoprávních médií.
4. Andrej Babiš musí vyřešit střet zájmů nebo odejít.

Mikuláš Minář řekl, že pokud nedojde k nápra-
vě, datum další demonstrace sdělí 7. ledna 2020.
K těmto snahám spolku nutno uvést, že v projevu
Mináře stanovil i podmínku, aby premiér odvolal mi-
nistryni spravedlnosti. Vyslovil též nespokojenost, že
premiér již není trestně stíhanou osobou.

Po celé republice probíhala shromáždění lidí
na počest 30. výročí dosažení svobody. Na stán-
cích byla kromě různých materiálů i uvedená pe-
tice spolku Milion chvilek. Na Letné vystoupilo
i několik herců a hereček, kteří se jistě rádi ukázali
a přednesli několik vět. Tak např. Trojan přečetl ně-
kolik jmen a příjmení obětí minulého režimu, počí-
naje Miladou Horákovou, gen. Píkou, filozofem Pa-
točkou a dalšími. Herec Polívka dokonce citoval věty
T. G. Masaryka. A disidentka Němcová též krátce
promluvila a byla několikrát i jinde. Před i po Letné
se Fištejn, Kroupa, Herzmann, Dudek shodli v názo-
ru, že pouhé i sebevětší setkání lidí neporazí Babiše,
že jedině porážka hnuti ANO ve volbách může změ-
nit situaci. Přímo na Letné byli předsedové ODS,
KDU-ČSL, Pirátů, nechyběli např. neúspěšný kan-
didát na Hrad Drahoš, místopředseda Senátu Růžič-
ka, který se rád ukazuje v televizi. Řekl, že si vyba-
vuje období před 30 lety, ale tehdy ho nenapadlo, že
tu v roce 2019 bude stát znovu. V pořadu u Jílkové
se objevil názor diváka, že je nutná další revoluce,
ale nikoliv sametová. Minář vyzval ke spolupráci pra-

SPOLEK MILION CHVILEK PŘEDSTAVIL SVŮJ PROGRAM
vicové strany, ale jejich představitelé ve spolku Mi-
lion chvilek možná spatřují spíš konkurenta a budou
sledovat počty podpisů pod peticí. Veřejnoprávní te-
levize vysílala přímý průběh setkání na Letné, uka-
zovala nápisy na transparentech. V některých přípa-
dech šlo o příklady, co je možno si dovolit na adresu
představitelů státu. Např. Blaničtí jsou už nas..ný
nebo na Hradě rudý šváb, na vládě estébácká krysa
apod. Byla to vskutku občanská výchova dětí a ško-
láků, kterých bylo dost přítomno. Režiséři vysílání
si neuvědomili možný dopad na důsledky v příštím
vztahu mladých k ústavním činitelům. Po celý den
17. a částečně i 18. listopadu se ČT vracela záběry
z Letné s výzvami k odstoupení premiéra a ministry-
ně spravedlnosti. Byl to další důkaz, komu tato tele-
vize ve skutečnosti slouží, komu pomáhá změnit
poměry v naší společnosti.            Karel Janiš

Senioři 70+ popelnice zdarma
Brněnští senioři, kteří v roce 2020 dosáhnou

70 a více let svého věku, nemusejí platit poplatek
z popelnice.

Jde o necelých 67000 poplatníků bez vlastních
příjmů a závislých pouze na penzích, kteří dosud platí
sníženou sazbu za svoz a zpracování komunálního
odpadu. Dalších více než 368000 poplatníků v Brně
bude poplatek beze změny - základní sazbu 670 ko-
run a pro děti do čtyř let věku platí snížená sazba
500 Kč. Od platby je osvobozeno třetí a další dítě
v rodině ve věku do 15 let. Podstatná část seniorů
hradila snížený poplatek osobně na pokladnách ma-
gistrátu, úplné zrušení platby je pro ně komfortnější
i po stránce jejich mobility a administrativy. „Za od-
pad už neplatí lidé měst Tepice, Modřice, Šlapani-
ce,“ komentoval náměstek brněnské primátorky Oli-
ver Pospíšil (ČSSD). Senioři v Brně nad 70 let věku
mají v současnosti zdarma např. brněnskou MHD
a podobnou podporu dostávají i na úrovni kraje či
státu. „Novým opatřením ve prospěch seniorů 70+
město vybere za nakládání s komunálním odpadem
o 33 milionů korun ročně méně. V současné situaci
si to může městaká kasa dovolit díky dobré ekono-
mické situaci. Proto je též uplatněn princip sociální
solidarity. Nakládání s odpady v Brně vylepšila více
než jednomiliardová investice do technologií spa-
lovny komunálních odpadů SAKO. Ta už pracuje hos-
podárněji s vybíráním a zpeněžováním druhotných
surovin pro odběratele. Spalitelné zbytky spalovna
využívá k výrobě tepla a teplé užitkové vody pro okol-
ní obytná sídliště a k výrobě elektrického poudu do
rozvodné sítě,“ uvedl náměstek  Pospíšil.         (vž)
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  JAKÝ MÁ BÝT JEHO POHŘEB
Karel Gott opustil svět 1. října 2019 a premiér o den
později svolal mimořádné zasedání vlády. Mohl mu
být vypraven státní pohřeb. Hned se rozpoutala ne-
vídaná bouře. Katolický teolog Tomáš Halík řekl, že
jedna věc je projevit úctu k uměleckému talentu ze-
mřelého, šílený a nevkusný nápad s národním po-
hřbem v katedrále je věc druhá. Mše v katedrále je
projevem populismu jak premiéra, tak prezidenta
Zemana. Státní pohřeb bere Halík jako další norma-
lizační identifikaci českého národa s husákovskou
dobou, pokus o mýtizaci hvězdy normalizačního
zábavního průmyslu, projev naprosté devalvace hod-
not a morální kýč, o politickou in-
terpretaci našich moderních dě-
jin, o další pokus zatáhnout
náboženství a církevní symboly
do politiky zemanovsko-babi-
šovského populismu, neúcta
k hrdinům disentu i k ohromné-
mu množství občanů, kteří se
před komunistickou mocí nesklonili (T. Halík si pro-
střednictvím K. Gotta vyřizoval účty s Husákem, Ba-
bišem, Zemanem i s kardinálem Dukou, se kterým
vede již delší dobu spory o leccos – hrůza). A když
6. října zemřela herečka a disidentka Vlasta Chramos-
tová, přispěchal s troškou do mlýna předseda Ústav-
ního soudu – i ona by si zasloužila státní pohřeb.
  Objevily se úvahy, že českými osobnostmi číslo
jedna se stali vlivem svých úmrtí. Mezi ně se vklínil
Václav Havel s nedožitými narozeninami. Podle Ha-
líkova vzoru se rozhádané politické tábory snažily
urvat politické body ostrými, často až nevybíravými
výroky. A Karel Gott svou účastí a projevem na shro-
máždění k Antichartě by neměl moc vyskakovat, to
Vlasta Chramostová – to je příklad postoje k minu-
lému režimu G. Husáka.
  Novinář, spisovatel a signatář Charty 77 Aleš Pa-
lán přispěl k věci v Katolickém týdeníku č. 42 z 15.-
21. října 2019. Uvedl, že Vlasta Chramostová byla
zásadovou chartistkou, která obětovala rozjetou ka-
riéru principům svobody a demokracie i někdejší
spolupracovnicí Státní bezpečnosti a zasloužilou
umělkyní vyznamenanou komunistickým režimem.
Palán uvádí, že Chramostová jako mladá herečka
kývla Státní bezpečnosti, že bude donášet. Šla z role
do role díky jejímu muži, kterým byl šéf Čs. rozhla-
su v Brně. Později prohlédla. Křesťané by měli mít
pro radikální změnu postojů pochopení, Chramosto-
vá nečekala, až na ni někdo její pochybení vytáhne,
vše přiznala v nesmírně otevřené a drásající knize
Můj osud. Byla si vědoma, že ubližovala aktivní spo-
luprací s komunistickou ideologií. Za svou vinu se

stále styděla, i když se ji snažila napravit podpisem
Charta 77 a pořádáním bytových divadel pro pár po-
zvaných disidentů. Za zásadní rozdíl mezi oběma
umělci považuje Palán schopnost přiznat vinu. Chra-
mostová to udělala do krajnosti, nenechala na sobě
ve vzpomínkách nit suchou. Kdežto Gott se za své
selhání neomluvil, za chybu to možná ani nepovažo-
val… Chtěl zpívat, a tak se vydal cestou, která mu to
umožňovala. V r. 1977 jsme nebyli v jeho kůži. Po
Gottovi zůstanou písně, při jejich poslechu bude jeho
fanouškům dobře. Po Chramostové několik pozoru-
hodných rolí a klikatá cesta k vnitřní pravdivosti.

(Položí někdo předsedovi ÚS
tento článek na stůl, aby se
vzpamatoval?
 Rodina Karla Gotta rozhod-
la uspořádat pohřeb se státními
poctami. Na 50 tisíc přišlo na
Žofín se s K. Gottem rozloučit,

snad tisíce svíček bylo před jeho vilou
(jestlipak se Tomáš Halík díval na televizi?). A zá-
dušní mše, kterou uspořádal kardinál Duka v kated-
rále, proběhla i s jeho „Nesuďte, abyste nebyli sou-
zeni“. Ale nezazněla hymna České republiky, to není
součást pohřbu se státními poctami? Při pohřbu
Vlasty Chramostové zazněla v Národním divadle při
vzdání úcty k jejím rolím, na které vzpomínala tele-
vize několika ukázkami, podobně jako z vystoupení
Karla Gotta. Deníky a časopisy byly přeplněny pře-
devším životopisem, počtem vydaných desek s jeho
písněmi, i kde všude vystupoval. Bylo toho až mno-
ho tak, jak bylo i v červenci při 80. výročí jeho pří-
chodu na svět.

Před 140 lety – 21. prosince 1879 – se v Gori
u Tbilisi narodil Josif Vissarionovič Stalin, zná-
mý původním příjmením Džugašvili. Dlouholetý
představitel komunistické strany a sovětského státu.
Vyšlo 13 svazků jeho projevů a statí (na Západě jich
vyšlo 16), sborníky projevů za války i po ní.

Jeho hodnocení je pod vlivem obsáhlé zprávy
přednesené N. S. Chruščovem na XX. Sjezdu KSSS.
Vyšel z ní např. D. A. Volkogonov v dvoudílné pub-
likaci o 1 344 stranách z roku 1988, která nebyla
přeložena do českého jazyka. Václav Veber ve struč-
ném životopisu Stalina z roku 1996 uvádí, že Stalin
si prý upravil datum svého narození na 6. prosinec
1878. A belgický komunista Ludo Martens v knize
Jiný pohled na Stalina z roku 1995 obhajuje působe-
ní J. V. Stalina. V dnešním Rusku převládá hodnoce-
ní J. V. Stalina jako strůjce vítězství nad Hitlerem
v době Velké vlastenecké války sovětského lidu a jeho
armády.          Karel Janiš
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CO UVÁDÍ ZIMNÍ KULTURNÍ SEZÓNA
tradiční vánoční koncert dětských sborů Kantilén-
ka a Kantiléna. Na programu je vánoční skladba
Benjamina Brittena Ceremony of Carols na stře-
dověké texty. Komponoval ji v roce 1942 na palu-
bě nákladní lodi, když se vracel přes Atlantik, hem-
žící se německými ponorkami, z bezpečných USA
do bombardované Velké Británie. Vánoční orato-
rium Františka Gregora Emmerta má podtitul Dráž-
ďany. Jedná se o skladatelův dětský zážitek z rod-
ných Krušných hor. V únoru 1945 viděl na obzoru
požár bombardovaných Drážďan.

Hudební fakulta JAMU v Divadle na Orlí
uvede (17., 18. XII.) na Vánočním koncertu pře-
hlídku svých šesti souborů v interpretaci děl od
baroka po neoromantismus. Navazuje tak na tra-
dici Vánočních koncertů JAMU v ještě atraktiv-
nější podobě.

Moravská galerie v Pražákově paláci vysta-
vuje do 19. I. 2020 přehled prací finalistů Ceny
Jindřicha Chalupeckého 2019. V anotaci výstavy
je uvedeno: „Třicet let od založení Ceny nese vý-
stava finalistů zcela odlišné poselství, než tomu
bylo během prvních ročníků. Letošní ročník je
v reakci na současnou klimatickou situaci výraz-
ně definován rozhodnutím pohánět celou výstavu
z alternativních zdrojů energie a zároveň si při
této příležitosti spočítat a uvědomit, jaká je její
přibližná energetická náročnost a uhlíková stopa.“
Výstavu napájí několik řad solárních panelů na
parkovišti na Veselé. U kolemjdoucích tak para-
doxně vytváří povědomí o 40 mld. Kč ročně, jež
platíme za předčasný solární experiment. Navíc při
vernisáži opět instituce prokázala sociální cítění.
Vedle studentů se jí zúčastnil i bezdomovec iden-
tifikovatelný dlouhou rudou bradou svázanou nití
a dlouhými rudými vlasy vystupující jako novi-
nář. /V-zh/ (Fotografie archiv autora.)

Nejstarším divadlem ve střední Evropě,
brněnskou Redutou, prošly významné autorské
a herecké osobnosti středoevropského regionu.
Libretista Mozartovy Kouzelné flétny Emanuel
Schikaneder po roce 1800 v Redutě řediteloval
a v Komárově provozoval open air představení
s 300 účinkujícími z místní posádky a děly v ku-
sech jako Švédové před Brnem. Jeho hry se v Re-
dutě udržely půl století a příslušník další genera-
ce, Johann Nepomuk Nestroy, v nich hrál.
Nejnovější technický výkřik, nejdelší železnici na
kontinentě, Ferdinandovu dráhu s její konečnou
stanicí, zviditelnil 5 let po jejím dovedení do Brna
komedií z roku 1844 Sňatky na železnici aneb
Vídeň -Vídeňské Nové Město-Brno. Nestroy si to
dovolil jako mistr divadelnosti, nápaditých záple-
tek a vtipných dialogů, kam patří i jeho zápletko-
vá komedie Pro nic za nic premiérovaná (7. XII.)
Městským divadlem Brno. Nezbývá než režiséru
Mikoláši Tycovi popřát lehkou ruku, neboť insce-
nace bude i silvestrovským představením.

Divadlo Husa na Provázku uvádí (22. XII.)
jako hosta legendární divadlo Drak z Hradce Krá-
lové se hrou Pavla Vašíčka Vyšla hvězda nad Bet-
lémem podle stejnojmenné knihy Josefa Voláka.
Bez ohledu na diskusi o autorství knihy hledač po-
svátných míst, esoterik a monarchista Václav Vo-
kolek tvrdí, že autorem je Josef Jedlička, speciali-
ta divadla Drak, kombinace loutek a živého herce,
vytváří poetickou atmosféru zesílenou vánočním
příběhem i hudební složkou z písní Adama Mich-
ny z Otradovic ze sbírky Loutna česká, lidových
vánočních zpěvů a fragmentů lidových vánočních
her českého baroka.

Divadlo Bolka Polívky reprízuje (20. XII.) hru
Rebelky. Autoři Pierre Palmade a Christophe
Duthuron si získali zájem publika autorskou spo-
luprací v roce 2006 úspěšnou divadelní hrou Pier-
re a syn pro dva hvězdné herecké protagonisty,
ikonu francouzského humoru Pierra Richarda.
V roce 2007 pro ženské ikony francouzské diva-
delní scény Line Renaud a Muriel Robin uvedli
Rebelky. Hra absolvovala vítěznou cestu Francií
od Bordeaux po Montmartre. V Brně obsadil reži-
sér Antonín Procházka do rolí Chantal Poullain
a Štěpánkou Křesťanovou. Hra původním ná-
zvem Na útěku je o odmítání manipulace.

Fiharmonie Brno uvádí (25. XII.) na Petrově
Zahraničním hostem letošní výstavy finalistů Ceny
Jindřicha Chalupeckého je britská umělkyně Tai Shani.
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ujmou rektor Masarykovy univerzity Martin Ba-
reš a majitel hokejového klubu Libor Zábranský,
vyjeli hráči Komety na led a první třetinu extrali-
gového zápasu s HC Olomouc odehráli ve speci-
álně upravených dresech s univerzitním logem
MUNI. Tyto dresy byly vydraženy. Výtěžek uni-
verzita využije na rozvoj vzdělávání v metodách,
kterými lze efektivně pomoci lidem s poruchou
autistického spektra.

„V partnerství Komety s Masarykovou univer-
zitou vidím obrovský potenciál, proto mě těší, že
jsme se domluvili na konkrétní spolupráci stvrze-
né podpisem memoranda. Kometa se přidala
k oslavě 100. výročí Masarykovy univerzity tím,
že hrála část soutěžního zápasu s Olomoucí ve spe-
ciálních dresech. Výtěžek z jejich dražby poslou-
ží lidem s poruchami autistického spektra. Tím se
zabývá Nadační fond Kometa, který bude nově
spolupracovat s Pedagogickou fakultou Masary-
kovy univerzity,“ řekl partnerství majitel klubu
a zároveň hlavní kouč Komety Libor Zábranský.

Konkrétní podobu dostala spolupráce při pro-
pagaci akce „100 litrů krve Díky MUNI“, jejímž
cílem je získat nové i pravidelné dárce krve. Do
komunikační kampaně k akci, kterou iniciovala Lé-
kařská fakulta MU, se zapojili i hráči Komety, kteří
budou prostřednictvím videa na zápase motivovat
k dárcovství také své fanoušky. Aktuálně dárci
v rámci akce, která potrvá až do 28. ledna 2020,
darovali již 150 litrů krve.          (vž)

Před 115 lety – 10. prosince 1904 – se
v Letňanech u Prahy narodil Antonín Novotný,
v letech 1953-1968 první tajemník ÚV KSČ,
v letech 1957-1968 prezident republiky. Třídílné
vzpomínky charakterizují jeho politické působení
a jeho hodnocení událostí, jejichž byl aktivním
účastníkem. Zemřel 28. ledna 1975.

Před 135 lety – 19. prosince 1884 – se
v Zákolanech u Kladna narodil Antonín
Zápotocký, v letech 1945-1968 předseda ÚRO,
v letech 1948-1953 předseda vlády, v letech 1953-
1957 prezident republiky, autor románů Vstanou
noví bojovníci, Bouřlivý rok, Rudá záře nad Klad-
nem, Rozbřesk, Barunka, v nichž charakterizuje
vývoj našeho dělnického hnutí. Zemřel 13. listo-
padu 1957.

Byly vydány sborníky projevů a statí obou uve-
dených prezidentů. O jejich životě a působení na-
psalo několik autorů obsáhlé stati:
Vladimír Kadlec, Podivné konce našich prezidentů,
Kruh Praha 1991
Jiří Pernes, Takoví nám vládli, Brána 2003
Čestmír Císař, Moji českoslovenští prezidenti, Slá-
vy dcera 2006

ŠLI PŘED NÁMI

Užší spolupráci mezi Masarykovou univerzi-
tou (MUNI) a hokejovým klubem HC Kometa
Brno odstartoval 26. listopadu podpis společného
memoranda. Krátce po tomto podpisu, kterého se

Výstava arch. M. Sedláčka.        (foto Tibor Dávid)

Michal Sedláček
Urban centrum na brněnské Staré radnici

nabídlo zájemcům prohlídku výstavy, která jim
přiblížila osobnost i práci architekta Michala
Sedláčka. Brněnský rodák vystudoval architektu-
ru na VUT v Brně a AVU v Praze. Poté čtvrt stole-
tí působil v New Yorku, Moskvě, Santa Monice
a v Los Angeles. Tam založil a vedl pobočku pres-
tižní architektonické firmy Aedas. Jeho projekty
se realizovaly v Americe, Asii, na Blízkém výcho-
dě i v Číně.

Od roku 2016, poté co zvítězil ve výběrovém
řízení vede Kancelář architekta města Brna. Ta nyní
připravuje návrh nového územního plánu a také
např. výstavbu nové čtvrtě Trnitá.           did

Masarykova univerzita zahájila spolupráci s hokejovým klubem HC Kometa.

Sto litrů krve díky MUNI
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1. máji, lidovým slavnostem tělovýchovným i čes-
koslovensko-sovětským v líšeňském údolí, vý-
znamným institucím a zařízením, např. dějinám
České vysoké školy technické (VUT), koncernu
brněnské Zbrojovky. Velkou pozornost věnoval
tiskovému orgánu hnutý, který pod příznačným
názvem Rovnost začal v Brně vycházet v roce
1885. S pečlivostí a systematičností se věnoval
okolnostem zrodu, počátku i dalším osudům listu,
který vychází dodnes, i když pod názvem Deník
a název Rovnost pouze malými písmeny pod dneš-
ním názvem – čtenáři hlavně starší požadují na
stáncích Rovnost.

Do posledních chvil života měl živý zájem
o dění u nás a ve světě a o vše, co bylo jeho záli-
bou, předmětem studia i zaměstnání – osudy lidí
živících se poctivou prací, pokud ji v podmínkách
po Velké listopadové ještě měli. Zažil ještě likvi-
daci Muzea dělnického hnutí a počátky privatiza-
ce Zbrojovka, která po několika dalších letech

přestala existovat.
Jeho knihy zůstaly, možno se do je-

jich stránek vracet a připomenout si osob-
nosti i události, o kterých soudruh doc.
Otakar Franěk psal, o kterých hovořil
na seminářích i na setkáních se zájemci
o dějiny dělnického a komunistického
hnutí. V naší paměti žije jako příklad
skromného, ale i náročného k sobě
i k ostatním v bádání o minulosti i v kaž-
dodenní práci.          Karel Janiš

Od prosince 1994 žije ve vzpomínkách
Doc. PhDr. Otakar Franěk, CSc., historik

dělnického a komunistického hnutí na jižní
Moravě. Již na počátku 50. let se zapojil do roz-
sáhlé diskuse o počátcích a rozvoji dělnického
hnutí, která probíhala na stránkách Časopisu
matice moravské.

Značné úsilí věnoval založení Muzea dělnic-
kého hnutí v Brně, jehož byl dlouholetým ředite-
lem. Soustavné studium archivních i dalších pí-
semností a rozhovory s pamětníky se projevily
v článcích, statích i v knihách, které připravil
a vydal. Často vycházely nejprve v Brněnském ve-
černíku nebo v Rovnosti na pokračování. Byly vě-
novány významným osobnostem hnutí, např. Jo-
sefu Hybešovi, Pankráci Krkoškovi, Josefu
Krapkovi-Náchodskému, Bohumíru Šmeralovi,
Klementu Gottwaldovi, Josefu Juranovi, význam-
ným událostem, např. prosincové generální stáv-
ce v roce 1920, stávce v rosicko-oslavanském
revíru v letech 1932-1933, Pařížské komuně,
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Naši prosincoví jubilanti
V posledním měsíci roku slaví svá jubilea ná-

sledující členky a členové naší MěO:
Dagmar KOSKOVÁ, Oldřich DOSKOČIL, JUDr.

Libuše KUBÁŇOVÁ, Jaroslava ŘEZÁČOVÁ, Ing.
Naděžda VOLNÁ, Božena GRÜNWALDOVÁ,
MUDr. Rudolf DVOŘÁK, Miloslav KLESKOŇ,
František KOLBÁBEK, Lenka DAŇKOVÁ, Ludmila
HRAZDÍROVÁ, Štěpán SMĚLÍK, Ivan LAŠTŮV-
KA, František MANDELÍK, Boris LUPTÁK, Olga
MALÍKOVÁ, Jaroslav SVOBODA, Vít PODLIPNÝ,
Vlasta STAŇKOVÁ, Karel NOVÁK, Pavel GREPL,
Štěpánka NAVRÁTILOVÁ, Libor ROBOTKA, Bo-
žena SMOLÍKOVÁ, Eliška PŘIKRYLOVÁ, Jarmi-
la ZAVŘELOVÁ, Jaroslav KONEČNÝ, Vlastimil
VRZAL, Jitka SVATOŠOVÁ, Ladislav GLOVACZ,
Ing. Josef ROUSEK, Milena MIHÁLOVÁ, Josef
FORMÁNEK, Hedvika ENENKLOVÁ, Pavel KU-
ČERA, Jiří BEČKA.

Všem našim jubilantům děkujeme za oběta-
vou práci pro sociálně spravedlivou společnost
a stranu a do mnoha dalších let přejeme pevné
draví a hodně spokojenosti! ZO (MO) KSČM,
LKŽ Dobromysl a redakce ECHO.           did

Od prosince 2014 soudružka Ludmila Dupa-
lová ze ZO KSČM 2202, která pracovala jako děl-
nice a působila i jako funkcionářka strany, byla
příkladem v péči o rodinu, v neutuchajícím zájmu
o události ve Slatině, v Brně, v naší společnosti
i ve světě, v dobrosrdečnosti a skromnosti. Tak ji
máme v paměti všichni, kteří jsme ji znali z člen-
ských schůzí i ze setkání na veřejnosti.

V prosincovém čísle občasníku Echo bývala
připomínána životní jubilea našich významných
představitelů.

Byli to člen ÚV a MěV KSČM prof. MUDr.
Jaromír Vašků, DrSc., uznávaný v celém světě
jako jeden z nejvýznamnějších vědců 20. století
podle Mezinárodního institutu v Cambridgi, člen
ÚV a předseda MěV KSČM v Brně, člen Zastupi-
telstva města Brna doc. PhDr. Josef Kůta, CSc.,
prof. PhDr. Ludvík Tošenovský, CSc., člen ide-
ově teoretické sekce MěV KSČM a aktivní účast-
ník diskusních čtvrtků a seminářů. Jmenovaní byli
autory mnoha statí i knih v určitém vědním oboru,
prof. Vašků v lékařství, prof. Tošenovský ve filo-
zofii o pravdivosti našeho poznání, doc. Kůta
o významných událostech a osobnostech v minu-
losti našeho národa.

Žijí už jen v naší paměti a v článcích a statích,
které napsali. Vzpomeňme na ně alespoň touto
cestou.

Autor rozborů ekonomicko-politické situace
soudruh Ing. Václav Věrtelář opustil svět ve
věku 90 let. Působil ve Státní plánovací komisi
a po Velké listopadové se stal nežádoucím podob-
ně jako mnoho dalších odborně zdatných lidí. Na-
konec skončil jako vrátný v jednom zařízení. Po
určitou dobu byl redaktorem i šéfredaktorem Haló
novin i členem ÚV KSČM a jeho Výkonného vý-
boru. Ve svých vystoupeních na seminářích, shro-
mážděních občanů i v článcích se vždy projevilo
jeho umění vystihnout to hlavní v dané situaci,
tendence vývoje ve společnosti, což posluchačům
i čtenářům pomáhalo správně dění chápat. Proto
byly jeho články vyhledávány a dnes chybí. Tak
bude soudruh Ing. Václav Věrtelář žít v naší pa-
měti.          Karel Janiš

Jak vyjde ECHO v roce 2020
Číslo:    Uzávěrka: Vyjde (čtvrtek):

1 13. pros. 2019 16. ledna
2 7. ledna 2020 13. února
3 11. února 12. března
4 10. března 16. dubna
5 14. dubna 14. května
6 12. května 11. června
7 11. srpna 10. září
8 8. září 8. října
9 6. října 12. listopadu

10 10. listopadu 10. prosince
1/2021 15. listopadu

Příspěvky posílejte v kopiích na emaily
mv.brno@kscm.cz,  tibor.david @volny.cz,
korbel.jan@post.cz. Psané strojem předejte na
sekretariát MěV týden před uzávěrkou!         red

Žije ve vzpomínkách


