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Po přečtení
předej

dalšímu!

POZVÁNKA na

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ
INFORMAČNÍ TABULE

na budově KSČM v Brně
Na tabuli bude text slov prezidenta Beneše z května 1947. V textu
prezident upozorňuje na možnost budoucího falešného výkladu
jeho dekretů vydaných z rozhodnutí vítězných mocností s cílem
jejich prohlášení za neplatné.

Kdy: středa 30. 9. 2020 v 9.00 hodin
Místo: chodník před budovou KSČM v Brně, Křenová 67

Program:
9.00 h. Husitský chorál Ktož jsú boží bojovníci.
9.05 h. Úvodní vystoupení - předseda MěV s. Říha.

Zahájení shromáždění, přivítání účastníků, představení hostů.
9.10 h. Slavnostní projev - p. Jiří Jaroš Nickelli.
9.25 h. Závěr shromáždění, poděkování za účast – s. Říha.

Státní hymna ČR.

Srdečně zve Městský výbor KSČM v Brně
Objednatel: MěV KSČM Brno * Zhotovitel: MěV KSČM Brno

KOHO BUDEME VOLIT?
PŘECE KANDIDÁTKU S ČÍSLEM 63!

V Brně půjdeme nejen ke krajským volbám,
ale ve volebním obvodu č. 60, který zahrnuje
městské části Brno – Žabovřesky, Jundrov,
Komín, Královo Pole, Řečkovice, Medlánky,
Ivanovice, Jehnice, Ořešín, Útěchov a Brno-se-
ver se uskuteční i volby do Senátu PČR.

Úvodem mi prosím dovolte vyjádřit svůj
(nejen) názor, že zvláště letos by nikdo z nás
u voleb neměl chybět. Toto tvrzení zřejmě není
třeba zvlášť zdůvodňovat. Jednak nám ubývají
voliči přirozenou cestou, jednak někteří v dob-
ré víře volí místo KSČM raději hnutí ANO či

SPD. Současně je zde i další známý rozměr –
– letošní podzimní volby budou významným
ukazatelem výsledků voleb v příštím roce, vo-
leb do poslanecké sněmovny. Určitě nemá
nikdo z nás zájem, aby KSČM svou práci v par-
lamentu ukončila.

Kandidátní listina KSČM pro volby do zastu-
pitelstva Jihomoravského kraje obsahuje celkem
70 jmen, zvoleno bude 65 zastupitelů. Jednotlivé
kandidáty navrhly okresní konference a městská
konference v Brně, o pořadí rozhodla krajská stra-
nická konference. Na kandidátce tak z Brna na-

jdeme soudružky a soudruhy
Martina Říhu (3), Václava
Fišera (8), Petra Koše (15),
Helenu Sýkorovou (22), Jaro-
míra Blatného (29), Pavla Va-
lacha (36), Pavla Březu (43),
Emila Vítka (50), Daniela
Boreckého (57), Jiřího Fazo-
ra (68) a Pavla Kučeru (70).
Kompletní kandidátní listinu
KSČM pro volby do Zast. Ji-
homoravského kraje najdete na
www.kscm-brno.cz/volby

Nepochybuji o tom, že řada
z nás má v otázce koho volit
zcela jasno, je však zcela ne-
pochybné, že je tu řada dosud
nerozhodnutých voličů. Na ty
působí naši protivníci všemož-
nými, převážně nepochybně
populistickými prostředky,
k nimž i já řadím nedávné roz-
hodnutí o jednorázových pří-
spěvcích penzistům.

(Dok. na str. 2)
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KOHO BUDEME VOLIT?
PŘECE KANDIDÁTKU S ČÍSLEM 63!

Naše strana se k těmto praktikám neuchyluje
(i když je třeba uvést, že některé by bez podpory
vlády komunistickou stranou neměly šanci být
uvedeny v život). Komunistická strana v předvo-
lebním klání sází především na osobní styk s voli-
či. I proto objíždí celý kraj volební dodávka s před-
ními kandidáty, kteří na svých zastaveních
předávají voličům zásadní informace o volebním
programu KSČM a současně odpovídají na kon-
krétní dotazy voličů.

V Brně se tato dodávka objeví:
12. 9. MČ Brno-sever, Brno – Bystrc a Komín;
16. 9. Líšeň, Vinohrady a Židenice;
22. 9. Královo Pole, Žabovřesky, Starý Lískovec

a Kohoutovice;
27. 9. Brno-střed.

Městský výbor organizuje také vlastní volební
stánky, které budou fungovat v odpoledních hodi-
nách od 16. září na nám. Svobody, Mendlově ná-
městí a u Hlavního nádraží. Tyto akce dávají všem
příležitost aktivně se zapojit do předvolební kam-
paně a podpořit naše kandidáty. Přijď i Ty!

Nepochybuji o tom, že většina z nás sleduje

předvolební průzkumy a na jejich základě si dělá
určité prognózy volebního výsledku. K tomu bych
chtěl uvést: Komunistům byl vždy vlastní histo-
rický optimismus. Přistupujme proto k volbám na
tomto základě. Nejde přece o to, zda se do zastu-
pitelstva probojujeme, ale o to, kolik získáme
mandátů. To musí být cílem našeho společného
předvolebního úsilí. Vždyť volební klání nepro-
bíhá jen na náměstích, ale i v obchodech, šalině
a podobně. O tom, kolik kandidátů KSČM bude
do krajského zastupitelstva zvoleno rozhodne pře-
devším naše co nejvyšší volební účast. Využitím
preferenčních hlasů pak můžeme navýšit i počet
zastupitelů z Brna.

Na závěr poznámku k volbám do senátu. Vzhle-
dem ke skutečnosti, že se nám nepodařilo postavit
vlastního kandidáta, je tato volba zcela na každém
z nás. Já osobně samozřejmě k těmto volbám pů-
jdu, budu však volit některého z outsajdrů i když
vím, že nemá šanci na úspěch. Zvýším však vo-
lební kvorum a možná tak znepříjemním volbu
některému z našich politických odpůrců.

Aleš Růčka

(Dokončení ze strany 1)

JAK VOLIT – NÁVOD PRO VOLIČE
KANDIDÁTŮ KSČM

Po čtyřech letech jsou před námi opět volby do
krajských zastupitelstev a třetiny senátu PČR. Jak
všichni víme, vyhlásil 15. dubna prezident republiky
volby na dny 2. a 3. října. I když se u vás volby kona-
jí v podstatě každý rok, mohou mít někteří z nás pro-
blém, protože již pozapomněli na některá specifika
těchto voleb. V prvé řadě je správné uvést, že volby
do senátu se týkají pouze volebního obvodu č. 60,
který zahrnuje městské části Brno-Žabovřesky, Jun-
drov, Komín, Královo Pole, Řečkovice, Medlánky,
Ivanovice, Jehnice, Ořešín, Útěchov a Brno-sever.

Pro usnadnění vlastního způsobu volby před-
kládám voličům následující, jak se dnes s oblibou
říká, manuál. Předem upozorňuji, že je psán pro
voliče KSČM, což však samozřejmě nevylučuje
jeho plné využití z řad ostatních voličů. Nejde zde
o to přesvědčovat a zdůrazňovat, kterého hráče na
volební šachovnici podpořit, k tomu slouží jiné
prostředky.

Tedy:
1. Jako odhodlaný volič KSČM si musím včas uvě-
domit, že volby se uskuteční 2. a 3. října (v pátek od
14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin). To zna-
mená, že si na tuto dobu nebudu plánovat žádné ak-
tivity, například vycestování mimo Brno, které by mi
znemožnily se voleb zúčastnit. Nicméně, je možnost
na základě volebního průkazu volit v libovolné vo-
lební místnosti v Jihomoravském kraji. Zde je na
místě upozornit, že lhůta pro podání voličského prů-
kazu je do 25. září, osobně si jej lze vyzvednout do
30. září.

Pokud mám závažné důvody (především zdravot-
ní), které mi brání osobně se dostavit do volební míst-
nosti, určitě požádám o návštěvu členů okrskové vo-
lební komise, aby mne navštívili doma s přenosnou
volební schránkou. Není to nic složitého, netřeba
žádného formuláře (i když je to jistější a zabraňuje

(Dokončení na straně 3)
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JAK VOLIT – NÁVOD PRO VOLIČE
KANDIDÁTŮ KSČM

Letos ve volebním obvodu č. 60 – Brno-město kan-
diduje celkem 11 kandidátů. Ačkoliv jsme na měst-
ské i krajské konferenci strany v Brně na počátku
roku doporučili kandidáta KSČM, navržený kandi-
dát se své kandidatury vzdal. Žádný z kandidujících

oficiálně nepožádal MěV KSČM
o podporu, městský výbor ponechává
rozhodnutí u senátních voleb na vlast-
ním rozhodnutí jednotlivých voličů.

Pro senátní volby obdržím jednotli-
vé hlasovací lístky pro každého kan-
didáta. Vyberu příslušný hlasovací lís-
tek a vložím jej do příslušné (žluté)
obálky.
6. Zbytek už je jednoduchý – obálky
s hlasy pro kandidáty KSČM vhodím
do hlasovací schránky (urny).

Poznámka: Vzhledem k probíhající koronavirové
pandemii projednala 19. srpna na základě shody par-
lamentních stran s ministerstvem vnitra Poslanecká
sněmovna návrh zákona obsahující možnosti hlaso-
vání z karantény – z auta, ve speciálních volebních
okrscích a u výjezdních volebních komisí. Následně
tento návrh projednal Senát. Pokud by však došlo ke
zhoršení situace, např. výraznému nárůstu pozitiv-
ních případů, není vyloučeno přijetí dalších opatře-
ní. Doporučuji proto sledovat konkrétní informace,
jak v médiích, tak na příslušných webových strán-
kách. V zásadě jde o následující opatření:
1. Ve středu 30. září bude zřízeno v každém okresu
tzv. Drive-in stanoviště se třemi vojáky a zapisova-
telem. Lidé v karanténě sem budou moci 30. září
v době od 7.00 do 15.00 hodin přijet autem a odhla-
sovat z auta (nelze přijít pěšky). S sebou nutno mít
občanský průkaz a rozhodnutí o nařízené karanténě,
případně neschopenku od lékaře. Speciální komise
zajistí vyškrtnutí těchto voličů ze stálého seznamu
voličů.
2. Lidé v karanténě, kteří nemohou přijet autem by
se měli do čtvrtka 1. října do 20.00 hodin ohlásit na
krajském úřadě, kde oznámí, že by chtěli, aby se k
nim dostavila zvláštní komise. V termínu řádných
voleb by k nim pak dorazila komise v ochranných
prostředcích a s přenosnou urnou.
3. Lístky voličů z karantény budou sčítat speciální
komise zřízené při krajích. Možnost speciálního
hlasování se bude týkat pouze lidí, kteří budou mít
v době voleb nařízenu karanténu či izolaci hygienou
nebo lékařem.           Aleš Růčka

to chybám např. ve správnosti adresy), stačí telefo-
nicky požádat na úřadu příslušné městské části, v den
voleb přímo příslušnou okrskovou volební komisi.

V této chvíli tedy už vím, koho budu volit, orga-
nizačně jsem si zajistil svou účast na
vlastním volebním aktu a splňuji zá-
konné podmínky pro účast na volbách
(mám trvalé bydliště v příslušné měst-
ské části a nejpozději 3. října budu mít
18. narozeniny).
2. Dostavím se do volební místnosti
(pozor - letos je nutná rouška!), kde
prokáži členům okrskové volební ko-
mise svou totožnost a skutečnost, že
bydlím v příslušné městské části. Za
to obdržím úřední obálku (zřejmě
bude šedá) s otiskem úředního razítka. Pokud se mě
týká i volba senátora, dostanu ještě druhou (měla by
být žlutá) úřední obálku pro tuto volbu. Na požádání
dostanu i příslušné volební lístky. Ty bych ale již měl
mít doma.

Ve volební místnosti se mohu ještě před vlastní
volbou seznámit se vzorem hlasovacího lístku či zda
se někdo vzdal kandidatury či byl z kandidátky od-
volán. Bude zde také k dispozici příslušný volební
zákon pro volby do zastupitelstev obcí.
3. Teď mohu přistoupit k vlastním volbám. Nejprve
se však musím „odebrat za plentu“. Tam musím být
sám! Pokud mám však problémy, které mi neumož-
ňují samostatně upravit hlasovací lístky (tělesná vada,
neschopnost číst či psát apod.), může mi za plentou
pomoct jiný volič, nikoli však člen okrskové volební
komise.
4. Úpravě hlasovacího lístku věnuji náležitou
pozornost. Vlastní úprava hlasovacího lístku je pro
nás jednoduchá: Já osobně jej upravím již doma
a vezmu si pouze ten správný s číslem 63. Hlasovací
lístek je totiž vytištěn pro každou politickou stranu,
politické hnutí nebo koalici samostatně. Ten náš je
označen jak názvem Komunistická strana Čech
a Moravy, tak i číslem 63. Jedinou zákonnou mož-
ností úpravy hlasovacího lístku je zakroužkování
pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů, a tím vy-
značit, kterým kandidátům dáváme přednost. Vyu-
žijme toho. Jak je vidět, ono to zas tak složité není,
za plentou pouze vložím hlasovací lístek do přísluš-
né obálky. Vřele doporučuji.
5. U voleb do Senátu PČR je to značně jednodušší.

(Dokončení ze strany 2)
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VÝKONNÝ VÝBOR ÚV KSČM K ÚMRTÍ MILOŠE JAKEŠE
KSČM vyjadřuje upřímnou

soustrast pozůstalým v souvislosti
s úmrtím Miloše Jakeše, někdejší-
ho generálního tajemníka ÚV KSČ,
který zemřel ve věku 97 let.

Miloš Jakeš se narodil v chudé
rodině na Šumavě, mládí prožil jako
jeden z Baťových mužů ve Zlíně.
Zkušenost z nespravedlivých poměrů první kapi-
talistické republiky, mnichovské zrady a nacistic-
ké okupace jej přivedla do řad KSČ. Jakeš se účast-
nil poválečného budování republiky i počátků
mládežnického hnutí. Po zkušenosti s regionální
politikou v Gottwaldově zastával řadu odpověd-
ných funkcí celorepublikového významu. Jeho
specializací bylo zemědělství, otázka národních
výborů a personální politika. V době počínající

eroze východoevropského tábora so-
cialistických zemí nahradil v nejvyšší
funkci generálního tajemníka Gustá-
va Husáka. Bohužel, nebylo v silách
Jakeše ani kohokoli jiného zbrzdit ne-
bezpečné krizové jevy, spjaté s chy-
bami sovětské politiky. Po převratu se
Miloš Jakeš stal obětí antikomunistic-

ké represe, nezměnil však svůj světonázor a vždy
otevřeně vystupoval na obranu socialistické myš-
lenky i toho, co se za předchozí období let 1945-
1990 poctivou prací vybudovalo.

Miloš Jakeš vynikal čestností, poctivostí, pra-
covitostí a odvahou, se kterou hájil své přesvěd-
čení komunisty a zastánce sociální spravedlnosti
a překonání kapitalismu u nás i ve světě.

Čest jeho památce! VV ÚV KSČM 17. 7. 2020

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip v obsáh-
lém článku pod názvem Nic není jen černé nebo
jen bílé uvádí, že odchod Miloše Jakeše může
být pro KSČM příležitost vysvětlit, co a proč
se dělo v letech 1948-1989, co z těchto let zásad-
ně odmítá, ale také, na co navazuje a jak se po-
liticky KSČM chovala v těch dalších letech,
kdy došlo k restauraci mafiánského kapitalis-
mu v ČR.

Po rozboru let 1948-1989 Vojtěch Filip kon-
statuje, že neví, co mohl Miloš Jakeš v politice
udělat jinak nebo lépe, ale je přesvědčen, že si
nezaslouží posměšky od tzv. historiků třeba
z ÚSTR, novinářů, neznajících dějinné souvislos-
ti z řady médií, takové právo jim jistě společnost
nedala. Nelze pochybovat o významném přínosu

článku předsedy ÚV KSČM k hodnocení minu-
losti, kterou se stále zabýváme – byl uveřejněn
v Haló novinách 20. 7. 2020.

Pavel Pilný v Haló novinách 21. 7. 2020 při-
pomněl svou sérii rozhovorů s Milošem Jakešem,
jejíž knižní podoba vyšla pod názvem Miloš Jakeš,
příběh komunisty. Jde o jeho pohled na celé ději-
ny Československa, na jejichž utváření měl svůj
skromný podíl, srovnal režim 1. republiky s tím
po roce 1989. Pavel Pilný uvádí, že v našich vzpo-
mínkách zůstane Miloš Jakeš jako člověk věrný
svému komunistickému přesvědčení a víře v lepší
budoucnost.

Recenze knihy Pavla Pilného byla uveřejněna
v občasníku Echo č. 8 z října 2019.

kj

Marxisticko-leninský odborný klub (vydavatel časopisu Dialog) k 95. narozeninám v přání vyslo-
vil vřelé díky za celoživotní úsilí o spravedlivý mír a společenský pokrok. Na svém webu uvádí:

Soudruh Miloš Jakeš se narodil 12. srpna 1922. Od roku 1945 byl členem ČSM a KSČ, v letech 1955 -
1958 absolvoval Vysokou stranickou školu ÚV KSSS v Moskvě, od roku 1958 byl pracovníkem aparátu ÚV
KSČ, v letech 1968-1977 předsedou Ústřední kontrolní a revizní komise KSČ, od roku 1977 členem ÚV
KSČ, kandidátem předsednictva ÚV KSČ, tajemníkem a členem sekretariátu ÚV KSČ, od roku 1981 členem
předsednictva ÚV KSČ. Poslancem Federálního shromáždění byl od roku 1971, od roku 1981 členem jeho
předsednictva. Je nositelem řady vyznamenání, např. Řádu práce (1958), Řádu republiky (1972), Řádu Ví-
tězného února (1973), Řádu Klementa Gottwalda (1982), Hrdina socialistické práce (1982).

V prosinci 1987 byl Miloš Jakeš zvolen generálním tajemníkem ÚV KSČ. 24. 11. 1989 společně s celým
předsednictvem ÚV KSČ odstoupil a 7. 12. 1989 byl v rozporu se stanovami vyloučen ze strany předsednic-
tvem ÚV KSČ, ovládnutým kontrarevolucionáři. 12. 12. 1989 byl donucen k rezignaci na funkci poslance.

Soudruh Miloš Jakeš zůstal i po svém vyloučení z KSČ politicky aktivní a nadále obhajuje myšlenky
socialismu navzdory rozpoutané antikomunistické štvanici a pokusům o jeho perzekuci. Své vzpomínky
a názory shrnul v knize  Dva roky generálním tajemníkem,  vydané nakladatelstvím Regulus v roce 1996.

Foto web MLOK - www.rudyprapor.cz
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Koronavir zapříčinil mj. přerušení diskusních
čtvrtků. Nechybělo mnoho a mohly nastat problé-
my i 18. 6. 2020. Proč?

V ten den rozhodoval Parlament ČR, zda ne-
půjdou poslanci do karantény. Výsledek – karan-
téna nařízena nebyla, avšak přednášející poslan-
kyně KSČM Ing. Hana Aulická Jírovcová přijela
z Prahy vlakem až později, než se předpokládalo.

Třicítka čekajících zájemců se nenudila, vznik-
lou situaci vyplnil předseda MěV KSČM s. Říha.
Informoval o novém územním plánu města Brna,
významném strategickém dokumentů, který by měl
platit od r. 2023. 15. 9. 2020 se budou u soudu v
Praze divit, co všechno vyjde na veřejnost (městská
část Brno-střed, Švachula), a to nejen o Brnu.

Dále hovořil o státním rozpočtu na r. 2021. KSČM
má ve volebním programu vystoupení z NATO (mož-
nost ušetření na modernizaci armády). Za zvážení
stojí počty úředníků (jen v Brně za primátorování p.
Vokřála přibylo 400 úředníků). Bylo by dobré, aby
naši poslanci odmítli zvýšit rozpočet o 500 mld Kč.

Na toto už navázala poslankyně KSČM Aulická,
místopředsedkyně poslaneckého klubu pro sociální
politiku. Poslanecký klub není součástí rozhodova-
cího systému ÚV KSČM, ale vlády (tak jsme svěd-
ky, že předseda ÚV KSČM prohlásil, že ÚV KSČM
na svém jednání /20. 6. 2020/ rozhodne, zda podpoří

navrhovaný rozpočet nebo ne a zatím s. Vostrá v tis-
ku sdělila /17. 6./ už několik dní předem, že KSČM
rozpočet podpoří).

Sociální politika je oblast blízká všem občanům
a je proto důležité. Obzvláště v současnosti, kdy celý
svět musí také řešit zasažení lidstva koronavirem.

Názory vyjádřené přednášející a diskutujícími:
Navyšování starobních důchodů. Dnes máme v ČR

průměr 16 000,- Kč. Většina důchodců této částky
nedosahuje. Nejnižší mají ti, kteří odešli v letech
1990-1998. Několikrát došlo k jejich zvyšování. Nej-
víc se zvyšuje těm, kteří mají nejvyšší. Tak se rozdí-
ly  stále více rozevírají (kolem 30 % seniorů žádá
o příspěvky k důchodu). Často od důchodců slyšíme:
„Babiš nám přidal“. Je tomu vskutku tak?

Na využívání sociálních dávek je řada dalších
závislostí. Sociální bydlení – pomoc lidem, aby byd-
leli. Tito nedodržují základní pravidla bydlení. Na-
růstá počet lidí, kteří nejsou schopni samostatně fun-
govat. Potřebují hlavně pomoc sociální.

Vrátit jesle – péče o nejmenší děti. Jesle měly
zdravotní péči, odpovídající zařízení. Kam se to
všechno podělo? Dnes už neexistuje v ČR ani vzdě-
lání dětská zdravotní sestra.

Severočeský kraj býval doménou KSČM. Dnes
už tomu tak není. Někde jsme zamrzli, nedokážeme
se dostat k lidem. Spousta lidí je nespokojených.
Nefungujeme jako politická strana, jako moderní stra-
na. Je třeba vytvořit volební kandidátky, které budou
nabízet nutnost jít k volbám. Starých komunistů je
stále méně. Proč nevyužíváme staré komunisty? Toto
ostatní politické strany provádí. Vedení KSČM by
mělo mít zájem, aby se na minulost nezapomínalo.

Mnoho věcí prosadí komunisté, ale na veřej-
nosti je prodají jiní. Lidé by měli vědět, jak
komunisté pracují, jak pracovali. Převrací se his-
torie, pamětníků minulosti ubývá a ani ti se nevy-
užívají.                  Josef Vondrák

Sociální politika KSČM

Objednatel a zhotovitel MěV KSČM Brno
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Před 135 lety – 13. srpna 1885 – vyšlo první
číslo Rovnosti v Brně. Bylo však na několika
místech zabaveno a jeho 2. opravené vydání
vyšlo 20. srpna 1885 v nákladu 600 výtisků.
Základním úkolem Rovnosti bylo sjednotit na pod-
kladě marxismu dělnické hnutí roztříštěné tehdy
na umírněné a radikální. Tento úkol Rovnost
splnila a vydatně tak pomohla k uskutečnění sjed-
nocovacího sjezdu v roce 1887 a o rok později
v Hainfeldu. Rovnost nejprve vycházela jako čtr-
náctideník, od roku 1894 jako týdeník, od roku
1900 dvakrát týdně a od listopadu 1905 jako de-
ník. Tuto tradici si udržela do-
dnes, výjimkou jsou léta 1939-
1945 a 1952-1956. V letech
1885-1928 působili v Rovnosti
jako redaktoři Pankrác Krkoška,
Josef Hybeš, Josef Krapka-Ná-
chodský, Julius Volek-Choráz.

Stránkám Rovnosti se nevyhnula spolupráce
s buržoazií, kterou prosazovali její redaktoři Gus-
tav Habrman, Vlastimil Tusar, Jaroslav Rouček,
Jan Doležal, Edmund Burian, s nimiž
některými se KSČ rozešla pro závaž-
né politické chyby. Od ledna 1929
vycházela Rovnost pod názvy Dělnic-
ká rovnost nebo Moravská Rovnost a
jako redaktoři působili František
Chládek, Alois Jelínek, Hynek Koneč-
ný, Jan Peštuka, František Taussig-
Suchý.

Tiskoviny KSČ byly ve 30. letech
a za nacistické okupace pronásledo-
vány policií i gestapem. Jako Prole-
tářská Rovnost vycházela ve 30. le-
tech zásluhou redaktorů Josefa Lieberzeita, Pavla
Popely, Rudolfa Terrera a za okupace jako Hlasy
z podzemí pod vedením Václava Maříka, Josefa
Rerycha, Rostislava Třískaly, kteří pokračovali
i v Moravské Rovnosti s Rudolfem Rédrem. Až
na Rédra všichni skončili na popravišti.

I když základním úkolem byla propagace děl
klasiků marxismu a jejich objasňování, politicko-
organizátorská a ideově-výchovná práce v dělnic-
kém hnutí a v KSČ, pomáhala Rovnost i v oblasti
tvorby nové socialistické kultury, která by nava-
zovala na pozitivní odkaz minulosti, na její revo-
luční tradice.

Trvalou spoluprací s Rovností bylo působení
literárního vědce Bedřicha Václavka, Ivana

Olbrachta, dále estetika J. B. Svrčka, J. V. Plevy,
Ladislava Štolla. Seznam spisovatelů, básníků,
pracovníků kultury a umění, jejichž příspěvky byly
v Rovnosti uveřejněny, je nekonečný.

Dnes Rovnost vychází každým všedním dnem
pod názvem Deník Rovnost.
Kupodivu před 5 lety věnovala
redakce pozornost vzniku a vý-
voji Rovnosti v seriálu a neo-
pomněla připomenout zaklada-
tele Rovnosti Pankráce Krkošku
– údajně šéfredaktor má jeho

portrét ve své kanceláři.
Při 135. založení Rovnosti nelze zapomenout

na doc. PhDr. Otakara Fraňka, CSc., který
v letech 1945-1952 byl redaktorem
Rovnosti a od roku 1950 se věnoval
s velkou pílí a zanícením dějinám
Rovnosti. Již v roce 1950 vyšly
v deníku na pokračování strany na
uvedené téma. V roce 1975 vyšly ka-
pitoly z dějin Rovnosti 1885-1975
pod názvem Bojem zvítězila.

Vydal nebo inicioval vydání ně-
kolika sborníků článků, které vyšly
v Rovnosti v 30. a 40. letech s pat-
řičnou objasňující předmluvou
a s portréty redaktorů nebo rozšiřo-

vatelů tohoto tiskového orgánu KSČ. Vydal též mo-
nografie o Pankráci Krkoškovi, Josefu Hybešovi,
Josefu Krapkovi-Náchodském, Rudolfovi Terre-
rovi.

V roce 1985 vycházely v Rovnosti medailonky
věnované redaktorům, vydavatelům, kolportérům
a dalším bezejmenným, jejichž zásluhou Rovnost
každým dnem přicházela do rukou čtenářů. Jen
málokdo a téměř nikdo se nevěnoval minulosti
Rovnosti, nejstaršího českého listu, jako právě Ota-
kar Franěk.

Je škoda, že již nemůže porovnat dnešní tvář
listu s tou, s jakou se setkával v minulosti jako
redaktor a historik Rovnosti.

Karel Janiš

135 LET
ROVNOSTI
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Pankrác Krkoška
Narodil se 22. ledna 1861

v Brně na Josefově (dnešní Bra-
tislavské ulici) v rodině textilá-
ka. Původního učitelského za-
městnání zanechal a věnoval se
plně dělnickému hnutí. Psal
články do brněnského časopisu
Bojovník, který spoluzaložil a do prostějovského
Duchu času. Byl aktivním členem husovického spol-
ku Svatoboj, nadšeným divadelníkem, šiřitelem osvě-
ty, zakladatelem dělnického tělovýchovného hnutí.
Znal Darwinovy spisy, nejnovější teorie o vzniku
vesmíru a země. Nehynoucí zásluhy získal založe-
ním Rovnosti, která přispěla k sjednocení tehdy roz-
děleného dělnického hnutí na radikály a umírněné.
Jeho články o tehdejším života dělnictva též ukazují
obrovský zájem o marxistickou teorii.

Studoval Marxův Kapitál a začal ho překládat
a uveřejňovat na stránkách Rovnosti. Jen odchod ze

Vedro bylo i v politice
Postarala se o něj opozice ve sněmovních lavi-

cích, zejména když šlo o výši schodku v rozpočtu
státu – 450 nebo 500 miliard korun. Zatímco na jaře
představitelé opozice souhlasili se stále zvyšovaný-
mi náhradami ztrát podniků, firem, podnikatelů, ces-
tovních kanceláři, kulturních zařízení, nyní naopak
spustili těžkou kanonádu proti zvýšení schodku na
500 miliard korun. Proběhla tři čtení tohoto návrhu,
při kterých se vypovídali předsedové klubu poslan-
ců ODS, Pirátů, TOP 09, KDU-ČSL, STAN, Oka-
murovců, předsedové těchto stran i jejich zástupci.
Nakonec ve 3. čtení 8. července návrh na 500 mld
korun byl schválen 104 hlasy ANO, ČSSD s podpo-
rou KSČM proti 87 z řad opozice. Předsedkyně To-
pistů navrhovala vytvoření kontrolní komise k vyu-
žívání financí - návrh nebyl schválen. Již 28. června
Eva Zamrazilová v čele Národní rozpočtové rady se
razantně vyslovila proti zvýšení schodku státního
rozpočtu a znovu po jeho schválení. Tato rada je víc
než rozpočtový výbor Sněmovny a usnesení Sněmov-
ny? Tuto otázku lze položit V. Moravcovi a vysílání
veřejnoprávní televize, aby pomoci Národní rozpoč-
tové rady napadala Babišovu vládu. 5. července 2020
vystoupil v pořadu Partie na TV Prima velekněz Trhu
bez přívlastků exprezident Václav Klaus. Kategoric-
ky odmítl všechny dotace udělené postiženým v dů-
sledku epidemie, 500 miliard stejně nebude stačit
a celá řada podniků a institucí stejně zanikne. Socio-
log Jan Keller 10. července 2020 v Právu napsal, že
existují dvě skupiny – zastánci trhu by ponechali

vývoj bez ovlivňování, vládl by trh, ti druzí chtějí
dotace od státu na rozvoj výroby. Václav Klaus má
pravdu, že 500 miliard nebude stačit, poněvadž mi-
nistryně financí již řekla, že už existují nároky na
odškodnění následků epidemie ve výši téměř 800
miliard korun – bude opět jednání Sněmovny?

Překvapil M. Kalousek. 29. 5. 2020 napsal dopis
kardinálu Dukovi, že Hana Lipovská, kterou dopo-
ručil do Rady ČT, nerozumí veřejnoprávní televizi,
což je podle Kalouska ideální kvalifikace pro radní.
Byl hrdý, že je po desítky let katolíkem. Kvůli kardi-
nálovi dnes přemýšlí, že z katolické církve vystoupí.
A 12. července u Moravce řekl, že již nebude kandi-
dovat do Sněmovny. A o den později totéž sdělil
Schwarzenberg. Co si počneme bez jejich projevů?
Chystá vytvořit blok proti Babišovi. Je to v intencích
přání Milionářů chvilek, kteří vyzvali opoziční stra-
ny k vytvoření společné kandidátky. Jde ale o věc
těžko vzniklou, vypadá to na dvě uskupení – ODS,
Lidovci a TOP 09, s Piráty nechtějí mít nic společné-
ho, s nimi by šel STAN – zatím jde o spekulace.

Odchody pokračovaly, z ANO odešel P. Vokřál,
pořádek do Brna přijel udělat samotný Babiš – zrušil
celou krajskou organizaci a zájemci o členství se
mohou přihlásit – těžko tvoří kandidátku do krajských
voleb a do Senátu. Veřejnoprávní televize měla plné
hrsti rozhovorů, komentáře plné spekulací byly
i v denním tisku, např. v Právu Jan Keller a další.
Diskuse se týkají i voleb v říjnu, jak zajistit volební
právo nakaženým v karanténě atd.       Karel Janiš

světa 16. února 1888 mu zabránil uveřejnit překlad
celého kapitálu. 17. února 1886 v Rovnosti napsal:

„…právě vyšel druhý svazek Marxova Kapitálu,
objemná, přes 500 stran silná kniha leží přede mnou
a já probírám se jejími listy zvědav, co přinesla no-
vých myšlenek. A hle! Je jich tu celá záplava, třicet
těch tiskových archů chová v sobě poklady důmyslu,
vědeckého bádání. Maně tak zmocňuje se mě myš-
lenka, jak by bylo užitečné, kdyby Kapitál mohl být
přeložen do češtiny, jako mají již svůj překlad Ruso-
vé i Francouzi. Kolik snaživých dělníků našlo by tu
všestranného poznání o věcech, jež stavu jejich se
nejvíc týkají. Kolik z vrstev inteligentního proletari-
átu by čtením Kapitálu muselo se státi z našich ne-
přátel nejhorlivějšími přívrženci naší věci...“

1. díl Kapitálu vyšel v letech 1913 a 1915 v pře-
kladu dr. Teodora Šmerala, všechny 3 díly Kapitálu
vyšly v letech 1925-1930 a v novém vydání v letech
1953-1956. Ale na počátku překladu Marxova Kapi-
tálu už zůstává Pankrác Krkoška, jeden z průkopní-
ků socialismu u nás.           Karel Janiš
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Předvolební kampaň KSČM zahájili v sobotu
22. srpna jihomoravští komunisté celodenní akcí
v přístavišti Bystrc Brněnské přehrady. V úmor-
ném vedru na mítinku u přístavní kotvy promluvil
první místopředseda ÚV KSČM pro řízení stranic-
ké práce, regionální a komunální politiku a volby
Petr Šimůnek. Podpořil levicové kandidáty do sa-
mosprávy Jihomoravského kraje.

Šimůnek přitom zdůraznil: "Začíná ostrá volební
kampaň! Je třeba vysvětlit lidem co bychom chtěli dě-
lat v Zastupitelstvu JMK. V debatě s občany se radí-
me, jak řešit problémy, které je trápí.

Připomínáme si též výročí Slovenského národního
povstání. Nejen jeho zbylí přímí účastníci vzpomínají.
Slavný úsek dlouhé historie společného státu Čechů
a Slováků, výročí osvobození, letos na jaře nešlo spo-
lečně vzpomínat kvůli koronavirové epidemii. Je dů-
ležité zařadit výročí SNP na program setkávání s lid-
mi alespoň nyní.

Pokud jde o volby do krajských zastupitelstev, vi-
díme kolik přibylo na kandidátní listině sdružení ne-
závislých nebo koalic, o kterých ani nevíme co si pod
jejich názvem máme představit nebo se vůbec nelze
dostat k jejich volebním programům. Hovoříme-li
o levici, o levicovém sociálním programu pro naše
spoluobčany - pořád je to Komunistická strana Čech
a Moravy. Ta zájmy lidí zastupuje v mnoha oborech -
třeba ve školství, zdravotnictví, ve službách pro naše
spoluobčany."

Šimůnek dále uvedl, že s lidmi komunisté diskutují
i na téma co dál s vládou ČR. Například, jaká opatření
vlády příznivě řeší palčivé problémy lidí a naopak co
bychom nikdy neměli v této zemi dopustit. Současná
vláda ČR podporovaná komunisty, je první polistopa-
dová vláda, která slyšela na sociální program komu-

nistické strany. "Víme, že je to menší zlo, než kdyby
nám tady vládly pravicové strany v koalici. Říkáme,
že dáváme vládě jasně najevo, že už není možné učit
naše děti ve školách v duchu, že KSČM jsou zločinci,
že na co komunisté v tomto státě sáhli, to zkazili.

Také, že není pro nás přípustná zahraniční politi-
ka ČR s jejím setrváním v Severoatlantické alianci
a s vyzbrojováním naší armády jako spojence USA.
Vidíme, co se dělo v Bělorusku, přičemž i naše vláda
a Ministerstvo zahraničních věcí ČR vývoj gradovaly
s cílem, aby v Bělorusku nastala změna."

Kandidáti zastupující KSČM mají lidem co říct. Na
jihu Moravy vydávají pro občany pravidelně informa-
ce o práci svých zastupitelů. "Dostáváme je na stůl
i v Praze a obdivujeme Jihomoravany co všechno zvlá-
dají, v mnohém se od nich můžeme učit. Jsem pevně
přesvědčen, že kandidáti KSČM při hlasování občanů
2. a 3. října uspějí a že budou výrazně ovlivňovat dění
ve svém kraji," uzavřel Šimůnek.

PŘEDVOLEBNÍ KAMPAŇ KSČM ZAHÁJILA

Hovoří P. Šimůnek, vedle je jednička jihomoravských
kandidátů  St. Navrkal, v pozadí zpěvák J. Bouda.

Kandidáti do jihomoravského zastupitelstva - St. Navrkal, Z. Tesařík, J. Navratil a B. Smutný.

Motto volebního
programu.
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Jednička na volebních listinách a dosavadní
předseda klubu zastupitelů Jihomoravského kraje
za KSČM Stanislav Navrkal přivítal na úvodním za-
hajovacím předvolebním mítinku občany z okresů
Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín,
Vyškov a Znojmo. Sdělil jim, že volební kampaň ve-
dou letos jihomoravští komunisté pod symbolickým
heslem Nenecháme jižní Moravu na suchu! Už pro-
to, že se potýká s nedostatkem životodárné vláhy pro
přírodu i s nedostatkem pitné vody pro vše živé.

Tato symbolika se týká také jiných oborů, včetně
zdravotnictví. Komunisté byli vždy v politické opozi-
ci vůči vládnoucím subjektům. I z opozičních postů
dokázali zabránit chystané privatizaci jihomoravské-
ho zdravotnictví. Chtějí naopak, aby zdravotnictví za-
střešila společná jednotná organizace Krajská zdra-
votní - obdoba dřívějšího krajského zdravotního
zařízení. Třetí programovací období EU se bude zabý-
vat právě zdravotnictvím. Je proto možné naplánovat
a získat finančí prostředky EU na vybavení zdravot-
nických služeb v regionu i krajských nemocnic.

Navrkal se zabýval v projevu i dvacetiletím novo-
dobé historie krajů: "Nekonečný příběh je nikdy ne-
končící proud oprav silnic 2. a 3. třídy, které dostaly
kraje do vínku. Dnes je struktura těchto silnic a jejich
dopravní zatížení takové, že nejsou na takový provoz
stavěné a jejich technologie nevydrží takový nápor,
jak bychom si využití dopravních staveb přáli. Navíc,
Jihomoravskému kraji se dlouhodobě nedaří zlepšit
spolupráci s Vládou ČR a Ministerstvem dopravy ČR
v tom směru, aby konečně protlačil stále odkládané
stavby rychlostních komunikací R 43 a R 52 mezi ji-
hem a severem kraje. To včetně staveb dopravních ob-
chvatů přetížených měst a vesnic, např. Bučovic nebo
Znojma," kritizoval Navrkal.

Co Jihomoravský kraj potřebuje nejvíce? Podle
Navrkala má krásnou přírodu a mnoho kulturních pa-

NA BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ
mátek. K využití
této nádhery v tu-
ristice je nezbytné
provázat ji s fir-
mami služeb pro
návštěvníky kra-
je, zahraničními
i tuzemskými. Le-
tos i zde chybějí
zahraniční turisté
kvůli koronaviro-
vé epidemii, avšak kempy jsou nabité českými návštěv-
níky, kteří poznávají také svoji zem a náš kraj.

Jako jednička kandidátky Navrkal podotkl: "Posta-
vili jsme do voleb kvalitní tým sedmdesáti lidí, kteří
jsou ochotni a schopni pracovat pro jižní Moravu
a plnit volební program KSČM, který si mohou obča-
né přečíst na webových stránkách KSČM."

Za hostitele sobotního setkání občanů v bystrckém
přístavišti doplnil předseda brněnské městské organi-
zace komunistů Martin Říha: "Jako dřívější předse-
da městské organizace Českého zahrádkářského sva-
zu jsem rád, že Jihomoravský kraj a jeho komunisté se
zapojili do programu Dešťovka. Jde o všestranný způ-
sob zadržování vody v krajině k jejímu účelnému vyu-
žití místo jejího neužitečného odtoku mimo kraj. Máme
na to, abychom jižní Moravu na suchu nenechali! Tedy,
aby všichni, mladí i staří, mohli normálně žít!"

Kandidáti KSČM k volbám do Jihomoravského kra-
je debatovali s lidmi o jejich problémech. Mezi hosty
byl i poslanec P ČR Ivo Pojezný z Kyjova. Celodenní
program zpestřili např. pěvecká a klávesová dvojice
Josef Bouda - Radek Verner s názvem Karel Gott revi-
val Morava a také další zpěváci i cimbálová muzika.
Mítink zakončila půldruhahodinová jízda na palubách
parníku Dallas po brněnské přehradní nádrži ke hradu
Veveří a zpět.     Václav Žalud - text i foto

Selfie s trojkou na kandidátce M. Říhou. • Pohled na horní palubu parníku Dallas při projížďce po pryglu.

Vedly se i ostré diskuse.
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Čtvrtletník Výboru národní kultury Lípa
číslo 1/2020 uveřejnil projev prezidenta Ruské
federace Vladimíra Putina na neformálním sum-
mitu Společenství nezávislých států dne 24. 12.
2019. V. Putin reaguje na rezoluci Evropského
parlamentu ze dne 19. září 2019, podle níž tak-
zvaný pakt Ribbentrop-Molotov připravil půdu pro
vypuknutí 2. světové války.

Putin vyjmenoval předcházející smlouvy uza-
vřené s Německem: pakt Pilsudski-Hitler 1934,
anglo-německá námořní dohoda z roku 1935, kte-
rá umožnila Hitlerovi mít vlastní německé loď-
stvo, společné anglo-německé prohlášení Cham-
berlaina a Hitlera z 30. září 1939 o Mnichovské
dohodě, francouzsko-německá deklarace podepsa-
ná 6. prosince 1938 v Paříži ministry Francie
a Německa Bonnetem a Ribbentropem, dohoda
mezi Litevskou a Německou říší z 22. března 1939
a smlouva o neútočení mezi Německou říší a Lo-
tyšskem ze 7. června 1939.

Putin řekl, že byly otevřeny některé dokumen-
ty v archivech a citoval z nich např. rozhovory
představitelů Polska s Hitlerem o dělení česko-
slovenského území. Uvádí též stanoviska význam-
ných světových politiků k mnichovské dohodě
o čs. pohraničí, jedině Churchill označil věci pra-
vými jmény.

Putin uvádí též vyjednávání SSSR s vojenský-
mi představiteli Francie a Velké Británie, aby za-
bránil vzniku války, ale Sovětský svaz zůstal v izo-
laci a byl posledním ze zainteresovaných států
Evropy, který byl donucen podepsat s Hitlerem
pakt o neútočení.

V závěru projevu Putin uvedl vyjád-
ření Churchilla, Roosevelta i Trumana
o velkých vítězstvích Rudé armády a je-
jím příspěvku k věci civilizace a svobo-
dy. A dodal, že rozhodně nemůžeme
zapomenout na hrdinství našich otců
a přál by si, aby to měli na mysli kole-
gové na Západě celkově a zejména v Ev-
ropě.

Považuji za velkou tragédii, že ná-
vrh usnesení Evropského parlamentu ze
dne 19. září 2019 o významu evropské
paměti pro budoucnost Evropy má na
svědomí první místopředseda Timmer-
mans a eurokomisařka Jourová a že 20

našich europoslanců hlasovalo pro toto usnese-
ní, proti byla z našich jedině Kateřina Koneč-
ná, která na rozdíl od Jourové a 20 našich ví, jak
to bylo. Jourová by měla tu dvacítku svolat a hla-
sitě číst projev Vladimíra Putina a střídat by ji mohl
např. Alexandr Vondra.

Doporučil bych několikeré čtení, aby se vzpa-
matovali, pro jaký padělek minulosti 30. let 20.
století byli!

A v naší veřejnoprávní televizi bych navrhoval
provést Speciál TV 24 a Jakub Železný by četl
zřetelně projev Vladimíra Putina, střídali by ho
Witovská, Kubala, Řezníček, Takáč a další, kteří
do úplného zblbnutí svého a jak doufají, i české-
ho národa, opakují stejné: pakt Ribbentrop-Mo-
lotov způsobil zahájení druhé světové války.
A doporučil bych, aby tento Speciál byl několi-
krát opakován, jak v jiných, nikoliv tak závažných
případech, to náš veřejnoprávní kanál České tele-
vize dokazuje.

Čtenářská obec Haló novin si mohla 25. červ-
na 2020 přečíst v Haló novinách Putinovu analý-
zu příčin a výsledků 2. světové války, která byla
uveřejněna v ruském listu Rossijskaja Gazeta
a americkém magazínu The National Interes. Spe-
ciál ČT 24 by tomuto článku V. Putina mohl být
věnován, číst by mohl opět Jakub Železný a ko-
mentovat by mohl Pavel Fischer, praporečník boje
proti ruskému nebezpečí.

Nečtenáři Haló novin tohle netuší, když
nečetli Putinovu analýzu a budou tak věřit pa-
dělatelům minulosti?

Karel Janiš

Pojďme číst a přemýšlet o minulosti
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V redakční radě časopisu jsou: Ing. Jiří
Dolejš, RNDr. Václav Exner, CSc., prof. Ing.
Pavel Sirůček, Ph.D., RSDr. František Stokla-
sa, Ing. Lubomír Vacek, CSc. Časopis vychází
2x ročně a právě vyšlo jeho 5. číslo.

Dlouholetý funkcionář ČSSD na různých úrov-
ních, zakladatel a předseda ústřední odborné his-
torické komise PhDr. Jiří Malínský a Pavel
Sirůček recenzují knihu S Ransdorfem o mar-
xismu. Oceňují její vydání zásluhou Lubomíra
Vacka, který provedl všestrannou kontrolu údajů
a označil jiným tiskem důležité myšlenky Ransdor-
fa přednesené na přednáškách a besedách. Pavel
Sirůček uvádí, že se nejedná o lehké a jednoduché
čtení, vyžaduje to trpělivost, nemalou orientaci
v problematice i znalost mnoha a mnoha termínů
a jmen, o kterých Ransdorf hovořil. Byl někdy
obvykle obdivně nazýván „chodící encyklopedií“.
Odborný záběr Ransdorfův byl ohromný, vládl
více jak deseti jazyky a jeho knihovna čítá deseti-
tisíce svazků. Ostatně čtenářská obec občasníku
Echo již určité informace o knize S Ransdorfem
o marxismu má, poněvadž na pokračování se
snažím alespoň částečně přiblížit Ransdorfovy
úvahy.

Velice potřebný a zajímavý je obsáhlý člá-
nek Marie Hrošové pod názvem Oběti stalin-
ských represí v SSSR aneb informace o statisti-
ce Viktora Zemskova. Šlo o hlavního vědeckého
pracovníka Ústavu ruské historie Ruské akademie
věd, který žil v letech 1946-2015. Měl přístup
k materiálům ministerstva vnitra, které jsou ulo-
ženy ve Státním archivu Ruské federace. Hrošová
uvádí údaje o represích podle výsledků práce sku-
piny ruských historiků nejprve v letech 1921-1953,
kolik bylo odsouzeno celkem osob, z toho k trestu
smrti, do táborů, kolonií a věznic odesláno osob,
vyhnanství a deportace se týkaly tolika osob
a k jiným trestům odsouzeno osob. A uvádí pak,
že počínaje rokem 1921 do poloviny roku 1953
činil celkový počet odsouzených za kontrarevo-
luční činnost a jiné protistátní činy 4 060 306 osob
a s tímto odůvodněním vyneseno 799 455 trestů
smrti. Kromě toho si na základě vynesených roz-
sudků odpykávalo tresty v táborech, koloniích
a vězeňských zařízeních dalších 2 634 397 odsou-

zených. Do vyhnanství, včetně mírnější formy spo-
čívající v zákazu pobytu v místech, bylo posláno
413 521 osob. Jiné tresty byly vyneseny v 215 942
případech. Hrošová uvádí, že ve stejné době,
kdy Zemskov a jeho kolegové zveřejnili tyto úda-
je, vyšla práce, přeložená i do českého jazyka,
„Velký teror“, v níž Robert Conquest operuje
s násobky uvedených obětí. Roj Medveděv uvá-
děl oběti represí kolem 40 milionů. Pod tíhou
argumentů své údaje odvolal.

Situaci badatelské skupiny při obhajobě zjiště-
ných údajů komplikovala velká popularita, kterou
dosáhl Alexandr Solženicyn dílem „Souostroví
Gulag: 1918-1956. Pokus o umělecké pojednání“.
Jen málokdo si všiml, že se nejedná o historickou
práci. Počty obětí se ve veřejném mínění neustále
zvyšovaly, objevila se zmínka o 50-60 milionech.
Solženicyn v červnu 1991 uveřejnil údaje, že od
roku 1917 do roku 1959 přišlo o život 66 milionů
lidí a v důsledku nedbalého vedení země za druhé
světové války 44 milionů lidí. Takže zásluhou so-
cialistického zřízení přišlo o život 110 milionů
lidí.

Viktor Zemskov tyto údaje odmítal na podkla-
dě záznamů v příslušné dokumentaci uložené
v archivech. Odmítl zařadit mezi oběti represe
oběti občanské války, kdy proti sobě stáli zastánci
a odpůrci sovětské moci a oběti hladomoru na
Ukrajině v 30. letech. Za výjimečné místo v histo-
rii represí považuje Zemskov roky 1937 a 1938,
kdy bylo odsouzeno na základě obvinění politic-
kého charakteru 1 345 000 lidí, což je 35 % z cel-
kového počtu za období 1918-90. Většina těchto
odsouzených nepatřila k nepřátelům sovětského
zřízení a socialismu.

V závěru článku se autorka článku (Mgr. Ma-
rie Hrošová, CSc., 1953, absolventka filozofické
fakulty Lomonosovy univerzity v Moskvě) zabývá
rehabilitacemi v SSSR i v dalších socialistických
zemích – životy však obětem vrátit nemohly.

Zmíněný Jiří Malínský uveřejnil obsáhlé
zamyšlení ke 100. výročí založení Komunistic-
ké internacionály. Ke stažení na www.kscm.cz/
cs/nasi-lide/csts. V 5. čísle Alternativ jsou i dva
články od L. Šafránka a od Jana Zemana, kteří
často píší do Haló novin.

Vychází časopis Centra strategických a teoretických studií
Alternativy

Karel Janiš
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 KANDIDÁTI DO SENÁTU. V Právu 3. června
2020 uveden především plukovník v. v. Eduard
Stehlík, kterému nebyl prodloužen mandát péče o vá-
lečné veterány, stal se ředitelem Památníku Lidice
a Ležáky a byl prý jako historik v Senátu platný.
Dále jsou uvedeni Miroslava Němcová, bývalá před-
sedkyně Sněmovny z ODS, spisovatel Jiří Padevět
píšící především o zvěrstvech Čechů na Němcích po-
válce, ředitel kanceláře Václava Havla Michael
Žantovský (vskutku jeden lepší než druhý). Čtenář
v Právu 30. června 2020 uvedl, že teplický senátor
zvolený po smrti Kubery získal 5,29 % ze všech
oprávněných voličů, může takový politik mít vůbec
morální mandát k rozhodování o celo-
státních záležitostech? Nebo je to
jen těžko vybojovaný post s ne-
zanedbatelnou peněžní odměnou
ke stávajícímu platu primátora
Teplic? Měli by se nad tím za-
myslet hlavně někteří déleslouží-
cí poslanci, kteří kandidaturu do
Senátu již ohlásili, tak smutný závěr jejich politické
kariéry odstartované na hlásání nejvyšších demokra-
tických hodnot čtenář vůbec nezávidí. (Zvítězí ovšem
zajištěná existence, aniž by kromě vysedávání hnuli
prstem. Podle zákona stačí hlas kandidáta a je zvo-
len. Na 27 míst se hlásí 237 zájemců o Senát, kdyby
to byla čestná funkce, kolik by bylo zájemců?)
 BUDE DĚTSKÝ OMBUDSMAN? Jeho zřízení
navrhuje Helena Válková s podporou premiéra. Pod-
le údajů v týdeníku Echo ze 16. července 2020 dnes
na Údolní pracuje 160 lidí s průměrným platem
43 000 korun měsíčně. Dětský ombudsman bude
zřízen za 20 mil. Kč a má v něm působit 50 lidí za
43 000, aniž by ombudsmanovi ubyly pravomoci
o dětech. V zahraničí nejsou dobré zkušenosti, jdou
spory o odebírání dětí z rodiny apod.
 ODPŮRCE OPATŘENÍ KVŮLI KORO-
NAVIRU PROMLUVIL. Herec Zdeněk Žák
(1952) v rozhovoru pro přílohu Víkend Deníku
z 25. července 2020 řekl, že to tu vedli tři lidi,
kteří se spletli. Rozhodli, že tři měsíce nic nebude
a celou tu dobu se tu lhůtu snažili dodržet. Zrušit
skoro celou ekonomiku a kulturu jenom kvůli
tomu, že tady zemřelo 350 lidí. Vždyť ona to ne-
byla ani epidemie, natož pandemie. Takže já jsem
byl permanentně naštvaný a v opozici. Kde jsem
nemusel mít roušku, tam jsem ji neměl, byl jsem
ve všem proti. Že si má člověk mýt ruce, jíst ovo-
ce, zeleninu, aby měl vitamíny a že má chodit na
čerstvý vzduch, to nás učili od narození. Tihle pá-
nové to nabíledni najednou začínali popírat. Zů-

staňte doma a nasaďte si roušku. To je pro viry to
nejlepší. V televizi běží titulky, kolik je mrtvých,
celý svět se nám zúžil na Itálii, Španělsko a Ame-
riku. Pořád nám říkali, jak jsme na tom dobře, aby
se nakonec ukázalo, že tak výborně na tom zase
nejsme. Chlubí se, že nás někdo pochválil, ale zá-
znam o tom neexistuje. Tak jsem celé tři měsíce
žil a pořád takhle kafral. A teď zjišťuju, že jsem
měl pravdu. - Velice dobře se vyjádřil za ty, kteří
byli proti prodloužení nuceného stavu, proti pro-
dloužení opatření na ochranu zdraví pod zámin-

kou, že je ohrožena svoboda
pohybu uvnitř i za hranice. Že
promluvil za vás počínaje od
Markéty Adamové po déles-
loužícího Marka Bendu, který
přece jako zákonodárce nemu-
sí dodržovat opatření – jak to,

že nebyl odvolán z funkce předsedy
ústavního sněmovního výboru, který má být vzo-
rem v dodržování opatření vlády a usnesení Sně-
movny? 30. července 2020 bylo v USA nakaženo
86 000 lidí a denně tam umírají stovky lidí. To
byste vy, opoziční poslanci, chtěli u nás? Aby bylo
víc na vaše odměny, na menší výdaje mandatorní,
víc na obranu ČR před ruským a čínským nebez-
pečím, že, paní poslankyně Černochová a pane se-
nátore Fischere a další vám podobní?
 CO ŘEKL JIŘÍ SUCHÝ. Kapitalismus je lepší
než socialismus, ale horší, než jsem si myslel čekal.
Skutečný rozdíl mezi kapitalismem a socialismem.
V socialismu zloději kradli toaletní papír, mýdlo, tuž-
ky. V kapitalismu zloději kradou fabriky vyrábějící to-
aletní papír, mýdla, tužky. V socialismu dělníci dostá-
vali přebytky, v kapitalismu jsou dělníci přebytkem.
V socialismu kradlo hodně lidí, ale málo. V kapitalis-
mu krade málo lidí, ale hodně. V socialismu se o zlodě-
jích psalo v černé kronice a seděli v base. V kapitalis-
mu se o zlodějích píše jako o celebritách a sedí
v daňovém ráji. (J. Suchý autorství kromě první -
opravené - věty popírá. Charakteristika kap. sedí!)
 VLADIMÍR DLOUHÝ POKRAČUJE ve funk-
ci prezidenta Hospodářské komory. Ve volbách 30.
července dostal 170 hlasů, protikandidát Bořivoj
Minář 80 hlasů. HK je největším zástupcem podni-
katelů, sdružuje přes 16000 členů ve 124 svazech,
asociacích a řemeslných ceších. Dlouhý Ukomunist
je známý asociál bojující proti proplacení prvních
tří dnů v nemoci, proti zvýšení minimální mzdy
a prodloužení dovolené o týden. Zapomíná říct, ko-
lik bere měsíčně.             kj
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kem Guy Fawkesem 5. XI. 1605. Ještě Viktor Hugo
se roku 1869 ironicky zmiňuje o slavnostním pálení
ohňů v den výročí atentátu jako projevu dvousetleté
radosti nad jeho zmařením, dnes důvod vymizel
a proměnil se v den ohňostrojů. Dramatik vytvořil
obraz emocí mocných měnících svět bez ohledu na
následky. Režisérem inscenace je zkušený Stanislav
Moša. Dle jeho pojetí jde o příběh stárnoucího muže
a osudové ženy, jež nezajímalo tragické politické vy-
ústění jejich vztahu-ovládnutí Egypta, obilnice Stře-
domoří, Římem. Pak si římská nezaměstnaná chudi-
na mohla dovolit demonstrovat v ulicích pod heslem
Chléb a hry, rozuměj egyptské obilí dostávali zdar-
ma. Krvavé gladiátorské hry v Cirku měli za zábavu.
Pokud to čtenáři připomíná tzv. Vrtulníkové peníze,
jeden z receptů řešení očekávané celosvětové hospo-
dářské krize po pandemii Coronaviru, údajně srov-
natelné s Velkou hospodářskou krizí 30. let 20. sto-
letí, není podobnost čistě náhodná. Jediný rozdíl je
v rozdělování, nikoliv obilí, ale peněz zdarma, aby
se obnovila koupěschopnost zbídačelých vrstev. Za-
tím jsou ony vrstvy vystaveny nemilosrdné Ruce trhu,
jež dle architektů České cesty ke kapitalismu, čti Tu-
nelářů, měla vše vyřešit.

Yasmina Reza, jedna z nejhranějších světových
francouzských dramatiček laureátka nesčíslných di-
vadelních cen, absolventka Sorbonny, svůj smíšený
iránsko-maďarský původ využívá k vnějšímu pohle-
du na společnost v duchu francouzských konverzač-
ních komedií. Premiéra (24. X.) její komedie nazva-
né „Bella Figura“ znamená v italštině úspěšnost
v kariéře, osobním životě, ve společnosti, ale autor-
ka to vidí jinak. V situační komedii s podtitulem
absurdní vše staví na hlavu. Nelze nevzpomenout její
světově úspěšnou prvotinu Obraz, která v roce 2008
prošla i Městským divadlem. Tehdy virtuózně reží-
roval Zdeněk Černín, dnes je to Mikoláš Tyc.

Divadlo Husa na provázku premiéruje (3. IX.)
inscenaci Gadžové jdou do nebe, odkazující názvem
na sovětský hudební film z roku 1975. Zatím co pa-
mětníci na filmu oceňovali estetiku od obrazu po
hudební zpracování, vycházející z moldavského ci-
kánského folklóru, inscenace provázku prohlubuje
hranice mezi etniky. Jako příklad uveďme prováz-
kovskou inscenaci Dynastie o pádu ctihodné banky
Lehman Brothers. Fungovala 158 let a autor Stefano
Massini si bere minulost banky jako heroizaci od otců
zakladatelů a neslavný konec je jakési politování-
hodné klopýtnutí. Mimochodem očekávaná korona-
virová ekonomická krize je v médiích ekonomy srov-

Janáčkova opera po srpnové premiéře uvádí
Ferdu Mravence s podtitulem Jak funguje opera?
To ví nejlépe Ferda Mravenec! Jde o dluh brněnské
opery dvěma tvůrcům. Básník a dramaturg Rudolf
Žák se držel Sekorovy předlohy, jen rozšířil libreto
o instruktivní vstupní scénu, seznamující děti s feno-
ménem operního divadla. Temperamentní rodák
z Podbeskydí, skladatel Evžen Zámečník po mimo-
řádném úspěchu své absolventské práce na JAMU
roku 1968, jednoaktové opeře Fraška o kádi na fran-
couzský středověký text podle vlastního libreta, kro-
mě řady repríz vznikla i gramodeska a televizní
inscenace, získal nejen stáž na Státní hudební škole
v Mnichově, ale i objednávku na dětskou operu pro
Janáčkovo divadlo. Pak přišly komplikace s libretis-
tou, „pomýleným“ rokem 1968. Opera vznikla roku
1971, ale premiérována byla roku 1977. Rudolf Žák
nesměl být v textu uveden. Od roku 1973 do roku
1985 pracoval jako dělník. Díky skladatelově sdělné
hudební řeči řazené k neoklasicismu byl Ferda Mra-
venec reprízován od roku 1977 do roku 1985, což
díky současnému vedení divadla nové inscenaci Fer-
dy Mravence s jistotou nehrozí. Nejde o zájem pub-
lika, ale o vytváření nedostupnosti tzv. vysokého
umění zdůvodněné nedostatkem peněz. U divácky
osvědčených oper bývá cca 6 repríz.

Městské divadlo Brno reprízuje v září i říjnu za-
hajovací inscenaci sezóny, Shakespearovu tragédii
Antonius a Kleopatra. Jde o jedno z autorových děl,
psané mezi lety 1603-1607, reagující na smrt tvůr-
kyně námořní moci Anglie královny Alžběty I. roku
1603 bez potomků a další politický vývoj. Jediný
mužský protestantský příbuzný byl skotský král Ja-
kub VI. Stuart, jako král sjednocené Anglie Jakub I.
Proti sobě měl odhodlanou katolickou opozici usilu-
jící o jeho život. Z neúspěšných atentátů na jeho osobu
je nejznámější pokus o odpálení sudů se střelným
prachem pod budovou parlamentu vojákem, katolí-

CO PŘINÁŠÍ ZAČÁTEK SEZÓNY

(Dokončení na straně 14)Smrt Kleopatry
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návána s bankovním pádem roku 2009, na rozdíl od
vidění Massiniho, dochází k démonizaci oné událos-
ti. Světová ekonomika se však otřepala, jela dál
a divák Provázku z křesla sleduje napínavou podíva-
nou a nejsa ekonom jí ani příliš nerozumí. Není tomu
tak v inscenaci Gadžové jdou do nebe, kde se každý
může přesvědčit, jaký je stav a média omílají situa-
ci, kde většina třetí generace Romů je nezaměstna-
ná. Z pódia Provázku zaznívají klišé o utlačené men-
šině a rádoby kontrastní názory holých lebek budící
svou omezeností smutný úsměšek. „Je to na gene-
race“, lapidárně řekl Otec Jiří Rous, farář kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Zábrdovicích, pověřený
pastorací Romů. Dodáváme, možná ještě déle, vzhle-
dem ke komfortní sociální síti státu.

Divadlo Radost uvádí (23. X.) starofrancouzský
pohádkový příběh Kráska a zvíře. Jde o pohádku
o obětavosti a lásce, která svou silou osvobozuje
a „polidšťuje“. Připomeňme jen film Jeana Cocteau
a René Clémenta z roku 1945 s Jeanem Marais v hlav-

malbami zazní (14. IX.) na zrekonstruovaných ba-
rokních varhanách z roku 1726, nejstarších v Brně,
jež se dochovaly z velké části v původním stavu, Jo-
hann Sebastian Bach, jeho předchůdci a současníci
v podání poučených interpretů staré hudby, varha-
nice Kamily Dubské a souboru Ensemble Serpens
Cantat. V kostele sv. Augustina na náměstí Míru
vystoupí (16. IX.) katedrální varhaník ze Zagrebu Ed-
mund Andler Borič s programem nazvaným Krá-
lovský nástroj a lidský hlas. Jedním z čísel progra-
mu je nástupce Cesara Francka na pařížské
konzervatoři, učitel Marcela Dupré a Daria Milhau-
da - Charles Marie Widor se skladbou v podání br-
něnské pěvkyně Nadi Bláhové s doprovodem var-
han. Koncert je věnován životnímu jubileu a výběru
z díla autora více než 700 děl z toho cca 400 kompo-
zic filmové, televizní a scénické hudby Zdeňka Po-
loláníka, pro svou invenci označovaného za soudo-
bého Antonína Dvořáka. Na nejnovějších brněnských
varhanách věhlasného švýcarského varhanáře Her-
manna Mathise v jezuitském kostele vystoupí (22.
IX.) krakovský varhaník Marek Stefanski s progra-
mem nazvaným S dětmi světem hudby spolu se sbo-
rem dětí a mládeže při Filharmonii Brno Kantiléna.
Na stejných varhanách oslaví (30. IX.) významné ži-
votní jubileum profesorka Alena Veselá se svou žač-
kou Hanou Bartošovou. Emeritní rektorka Janáč-
kovy akademie múzických umění v Brně a patronka
Brněnského varhanního festivalu posouvá oslavu
svých 97. narozenin a její žačka, zakladatelka festi-
valu, oslaví jeho kulaté výročí.

Filharmonie Brno uvádí (20. IX.) koncert
Kantilény s podtitulem Co všechno jsme stihli
v uplynulých 15 letech. Loučí se tak s Kantilénou
po patnácti letech její hlavní sbormistr Jakub Klec-
ker. /V-zh/ (Foto archiv autora)

CO PŘINÁŠÍ BRNĚNSKÁ KULTURA V LETNÍ SEZÓNĚ
(Dokončení ze strany 13)

ní roli, u nás Hrubínovou jevištní úpravu a Herzův
film z roku 1978. Scénář pro inscenaci Radosti při-
pravili dramaturg Divadla Radost Pavel Trtílek, re-
žisérem i výtvarníkem inscenace je Marek Zákoste-
lecký, scénickou hudbu složil Vítězslav Šrámek.
Další premiérou bude na Malé scéně hra pro děti od
tří let polské autorky Marty Guśniowské,
Bratříčci svatého Františka. Autorka 100
loutkových her pro děti, ověnčená divadel-
ními cenami nechává Františka z Assisi pu-
tovat světem, potkávat lidi i zvířátka, usmi-
řovat jejich spory, těšit smutné a učit je dívat
se na svět s nadějí. Světová premiéra hry byla
v polském Teatrze Lalek v Opole. Inscenač-
ní tým tvoří režisér Jacek Poplawski, výtvar-
ník Pavel Hubička a autor scénické hudby
Pavel Helebrand.

Brněnský varhanní festival uvádí
40. ročník s podtitulem Slavnosti u varhan
V kapli Panny Marie Loretánské v mino-
ritském klášteře v Brně s restaurovanými

Kráska a zvíře
film z roku 1945
s Jeanem Marais
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Milý Leopolde,
každé poslední rozloučení je smutné. Bylo nám ctí doprová-
zet Tě na této poslední cestě jako padlého bojovníka, jímž jsi
byl. Byl, nemohl jsi slyšet, ale možná jsi slyšel. Navždy zů-
stane zapsáno v mé paměti, a nejenom v mé, velké dojetí,
které se všech zmocnilo, když zazněla první slova písně tak
drahé všem poníženým a utlačovaným. Jak pod kouzelným
proutkem se napřímily naše hlavy. Zdravili jsme Tě touto
písní, která žije po staletí a bude žít věčně. Nejsi už mezi
námi a přesto budeš s námi navždycky propojen. Byl jsi hrdinou práce. Internacionála napřímila vždy
malověrné. Stalo se tak i dnešní den, 3. 7. 2020, za svědectví rudých růží a všech srdcí, kde zůstaneš
zapsán navždy. Čest Tvé práci, čest Tvému životu. Marie Veselá
(Věnováno památce s. Leopolda Kresty - „Rudého kolportéra“.)

Dlouhodobě sleduji činnost odborů v Diagnostic-
kém ústavu Veslařská (dále DÚ) a nestačím se divit
přístupu stávající ředitelky, Mgr. Renaty Ježkové
k sociálnímu dialogu se zaměstnanci a odboráři.

Na úvod krátká rekapitulace událostí.
Vzhledem k nepříznivému klimatu v DÚ, šikanóz-

nímu jednání se zaměstnanci ze strany Mgr. Ježkové,
které se také odráželo v kvalitě poskytovaných služeb
DÚ, byly v polovině března založeny ustavující člen-
skou schůzí odbory v rámci celorepublikově působící-
ho Odborového svazu Čech, Moravy a Slezska (OS
ČMS). O této skutečnosti byla Mgr. Ježková neprodle-
ně obeznámena ústní formou a také jí byl centrálou za-
slán dopis oznamující založení odborů působících na
pracovišti.  Ustavující členská schůze a oznámení za-
městnavateli jsou jasně dané kroky, které určují půso-
bení odborové organizace na pracovišti.

Co následovalo? Jedním slovem divadlo. Pro vy-
světlení bude dobré vrátit se ještě do minulosti. Někdy
v r. 2013, kdy nastupovala Mgr. Ježková do DÚ, půso-
bily na tomto pracovišti odbory pod hlavičkou Česko-
moravského odborového svazu pracovníků školství
(ČMOS PŠ). Podařilo se jim s předchozí ředitelkou usta-
vit kolektivní smlouvu. Mgr. Ježková po svém nástupu
okamžitě začala činnost odborů likvidovat. Za pomoci
právníka, věčných obstrukcí, slovíčkaření a nátlaku na
jednotlivé odboráře, což vyústilo vypovězením kolek-
tivní smlouvy a rozbitím odborové organizace.

Po založení odborů byli pod různou záminkou vy-
hozeni ti, kteří shodou okolností tvořili vedení vzniklé
pobočné organizace OS ČMS. Samozřejmě k žádné kon-
zultaci s odbory ohledně výpovědí nedošlo. Vyhozeni
byli i další zaměstnanci, kteří v odborech nebyli – na
nikoho z nich jsem nikdy neslyšel žádnou vážnou stíž-
nost. Tyto kroky nastaly v krizové době, kdy byl celý
národ ohrožen koronavirem. Takové počínání mohu
označit možná jako na štíru se zákonem, ale zcela jistě
jako problematické z pohledu etiky.

Tímto razantním krokem se Mgr. Ježková sice zba-
vila „nepohodlných“ zaměstnanců, ale také, a to je na-

prosto vážné, způsobila nedostatečné personální zajiš-
tění pro výkon funkce DÚ. Spřízněné duše s paní Jež-
kovou, neváhaly, a založily druhou odborovou
organizaci. Jakou? Jde o organizaci ČMOS PŠ – ano,
přesně o takovou organizaci, kterou před pár lety Mgr.
Ježková aktivně rozbíjela. Dnes ale tyto odbory vítá
a deklaruje spolupráci a chválí si jejich aktivitu. Divné,
že ano. Méně divné to je po náhledu na personální ob-
sazení těchto odborů. A že jsou aktivní?! Přiznávám,
opékání buřtů za podpory vedení je rozhodně jedno-
dušší, než boj za vyhozené a šikanované zaměstnance.

Zkrátka, jestli chcete opékat buřty a držet na postu
šéfku, jste vítáni. Jestli chcete hájit práva zaměstnan-
ců, bránit jejich důstojnost, máte problém. OSČMS tedy
v DÚ na rozdíl od „bratrů odborářů“ na růžích ustláno
nemají a přízně Mgr. Ježkové se příliš netěší.

Jejich pomoc asi nedostačovala, proto si přizvala také
právníka, aby jí pomáhal bojovat proti vlastním zaměst-
nancům. Centrála OS ČMS obdržela několik obskur-
ních dopisů, ve kterých se ředitelka stále motala v kru-
hu – odbory neexistují, nemají členy… Stále dokola.
Z toho vybočil poslední „Věc: oznámení o ukončení
působení základní odborové organizace z důvodu ne-
plnění zákonných podmínek.“ Také vám připadá
absurdní, do jakých rolí se ředitelka dokáže napasovat?
Poměrně nedávno jsem si pomyslel, že by snad i zvlád-
la těm odborům šéfovat. A teď vidím, že nemá problém
ani s tím, určovat co je a není legální, zda odbory půso-
bí nebo ne, prostě začala fušovat soudcům do řemesla.
Ne, přáním je otcem myšlenky a neexistence OS ČMS
na pracovišti DÚ je jen sen Mgr. Ježkové. Odbory napl-
ňují všechny právní náležitosti, včetně členské základ-
ny tvořené zaměstnanci DÚ.  Neschopnost vést jak lid-
ský, tak sociální dialog, hrubým způsobem negativně
ovlivňovat klima na pracovišti a fungování DÚ – to je
vizitka současného vedení DÚ.

My své členy neudáme, nevystavíme je šikaně
a vyhazovu. Naopak, budeme stát na jejich straně,
budeme hájit jejich práva a důstojnost.

Mgr. Aleš HUBERT

Absurdní divadlo v režii ředitelky DÚ Mgr. Ježkové
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Echo blahopřejí k narozeninám a přejí zdraví
a dlouhá léta následujícím členkám a členům naší
MěO. Děkujeme za práci pro sociálně spravedli-
vější společnost.

V červenci oslavily: Anna NIKLOVÁ, Berta
LÖFFLEROVÁ.

V srpnu oslavili: Ilja KALÁŠEK, Jan NAVRÁ-
TIL, Luboš DEML, Karel HEJLÍČEK, Oldřich KŘÍŽ,
Jiří HÁJEK, Marie CRHOVÁ, Milan MAREŠ, Ma-
rie MINÁŘOVÁ, Miloslava GROSSOVÁ, Karel
BELATKA, Zdena HAVRANOVÁ, Pavel JIRÁSEK,
Marie NOVÁKOVÁ, Josef VONDRÁK, Aleš FRA-
NEK, Danuše DOČKALOVÁ, Marie KARFÍKOVÁ,
Ilona PEJCHALOVÁ, Karel ČERVINKA.

V září slaví: Marie PLAVCOVÁ,  Jiřina KREJ-
ČOVÁ, Květoslava FINTESOVÁ, Milan KRIŠO,
Božena FRANTOVÁ, Marie PREIZLEROVÁ,
Marcela LUKŠÍKOVÁ, Petr BABÁK, Vítězslav
KREJČÍ, Bohuslav ŽILKA.

did

Zemřel František Ulbrich
U příležitosti jeho 85. narozenin v květnu 2020

byla oceněna jeho činnost v mnoha funkcích ve
straně. (Na fotce ze členské schůze ZO 3002 vlevo.)

Ve funkci vedoucího tajemníka OV KSČ Brno-
venkov usiloval o všestranný rozvoj okresu a vedl
k tomu národní výbory a organizace sdružené tehdy
v Národní frontě. Zajímal se i o minulost a zejména
o události v rosicko-oslavanském revíru v roce 1920
a na rozhraní let 1932 a 1933 i o to, zda jejich přímí
účastníci vzpomněli ve školách i besedami pro širší
veřejnost. Sehrály v tom svou velmi dobrou úlohu
lektorská skupina dějin KSČ a komise regionálních
dějin dělnického hnutí a KSČ při OV KSČ Brno-ven-
kov.

V listopadu 1989 byl vedoucím tajemníkem KV
KSČ v Brně a zúčastnil se mimořádného sjezdu
KSČ ve dnech 20. - 21. prosince 1989. O několik
let později napsal obsáhlou vzpomínku na tento sjezd.
Hovořil o něm na pravidelných setkáních Klubu
důchodců při odborové organizaci i na schůzích ZO
KSČM 3002, jejichž byl aktivním členem. Zajímavé
byly též jeho informace o okolnostech, za nichž byla
budova KV KSČ na Burešově ul. předávána „lidu“
i o tom, jak přicházeli zájemci o kádrové materiály
pracovníků KV KSČ (včas jim byly vráceny) a o zá-
znamy o disidentech. Hovořil též o svých zkušenos-
tech z působení v mnoha funkcích ve straně.

V naší paměti žije soudruh Ulbrich jako
skromný a obětavý funkcionář, dobrý člověk,
ochotný vždy poradit a pomoci každému v řešení
problémů, které přinášel každodenní život.

Čest jeho práci a památce!
Karel Janiš
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Komise ideově výchovné práce
MěV KSČM v Brně

zve na

DISKUSNÍ ČTVRTEK,
který se uskuteční

17. září 2020 v 17 hodin
na MěV KSČM v Brně, Křenová 67,

sál v 2. poschodí.

 Téma: Krize bydlení.
 Úvodní slovo: Bc. Martin Freund

Objednatel: MěV KSČM Brno * Zhotovitel: MěV KSČM Brno

Přijďte s námi „přivítat“
dnes už tradiční „Pochod smíření“ na ul. Kří-
žová - při jeho vstupu na Mendlovo náměstí.
V sobotu 12. září v 16 hodin si připomeneme
památku prezidenta Edvarda Beneše u pomní-
ku před Právnickou fakultou na Veveří a pak se
přesuneme na ulici Křížovou.


