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CO SE DĚJE VE STRANĚ?
Po debaklu KSČM v říjnových volbách se
v jednotlivých okresech a krajích rozproudila
poměrně bohatá diskuse, mající za cíl nalézt
odpověď na dvě základní otázky:
1) co bylo příčinou tohoto neúspěchu (a kdo je
za něj zodpovědný) a
2) jak postupovat dál ve straně s cílem zajistit,
aby se při příštích volbách udržela v poslanecké sněmovně.
I náš městský výbor se do této diskuse aktivně
zapojil. Již 5. října jsme vydali Prohlášení MěV
KSČM v Brně k výsledkům voleb do ZJMK v roce
2020. Městský výbor v něm mimo jiné uvedl jako
hlavní příčinu neúspěchu ve volbách selhání vedení strany. Toto tvrzení podpořil řadou argumentů. Na závěr pak vyslovil požadavek, aby současné vedení strany, včetně celého výkonného výboru
ÚV KSČM, rezignovalo na své funkce okamžitě,
ještě před konáním XI. sjezdu KSČM. Do té doby
doporučil pověřit vedením strany s. Šimůnka
a předsedy krajských výborů KSČM. Toto prohlášení bylo odesláno členům VV ÚV, následně s ním
byli seznámeni i předsedové základních organizací. Řada organizací se s tímto prohlášením ztotožnila, našel se i však i funkcionář, který uvedl, že
v některých bodech nemůže s textem souhlasit.
Nesouhlasil především s tím, že chyba není v krajZtratil se Lenin,
ztratil se z mauzolea,
hledali celý den,
od rána do večera,
pak zvonil telefon, zvonil
u Brežněva.
"Čistil jsem Auroru, večer
na to jdeme znova."
(Autor Antoine Larose )
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ských a volebních orgánech, dále vyjádřil nesouhlas s požadavkem, aby vedení strany a VV rezignovali ještě před sjezdem. Současně požádal,
aby MěV dané prohlášení zdůvodnil a uvedl jmenovitý seznam členů MěV, kteří pro jeho text hlasovali.
Vzhledem k tomu, že současná situace nám
znemožňuje pořádat porady předsedů, reaguje
MěV touto cestou. Nejdříve k hlasování, je třeba
uvést, že z důvodů restrikcí, jež neumožňovaly
svolat řádné jednání MěV, bylo k přijetí uvedeného dokumentu svoláno mimořádné jednání výkonného výboru, který je pro takový případ zmocněn
jednat jménem městského výboru. Prohlášení bylo
přijato jednomyslně. Podstatnější je však požadavek na zdůvodnění textu prohlášení. Nehodlám zde
probíral oprávněnost jednotlivých argumentů
a požadavků uvedených v textu tohoto prohlášení, jsem přesvědčen, že vyplynou z dalšího textu:
Obdobně jako MěV v Brně reagovala na volební výsledky i řada okresních a krajských výborů i jednotlivců. Například KV Moravskoslezského kraje, OV Klatovy a další. Jen několik dní po
volbách s. Filip prohlásil, že je připraven dát svou
funkci k dispozici. Následovala mimořádná schůze VV ÚV zabývající se předběžným hodnocením
průběhu a výsledků voleb do krajských zastupitelstev a Senátu PČR. Výsledkem bylo, že VV vzal
na vědomí návrh ss. V. Filipa, S. Grospiče, P. Šimůnka a V. Orta dát k dispozici své funkce a návrh s. K. Konečné rezignovat na funkci místopředsedkyně ÚV KSČM na nejbližším zasedání ÚV
KSČM. Současně pověřil volené funkcionáře vykonávat své funkce do XI. sjezdu KSČM.
I tentokrát se ihned objevila reakce z nižších
článků. Členové plzeňského KV z okresu Domažlice dokonce rezignovali na svou funkci, aby tak
šli vedení strany příkladem.
(Dok. na str. 2)

CO SE DĚJE VE STRANĚ?
(Pokračování ze strany 1)

U nás v Brně schválil výkonný výbor 22. 10.
materiál Hodnocení voleb do ZJMK a Senátu PČR,
následně 26. 10. zaslal v souvislosti s kauzou
„Prymula“ členům VV ÚV a poslaneckému klubu dopis s požadavkem zvážit ukončení tolerance
vlády po zrušení nouzového stavu. V následujících dnech městský výbor formou korespondenčního hlasování schválil 29. 10. Stanovisko MěV
KSČM v Brně k řešení situace po krajských
a senátních volbách v souvislosti s přípravou
XI. sjezdu KSČM. V něm MěV mimo jiné uvádí:
„Jsme toho názoru, že právě dnes, po historickém
volebním debaklu a v období nebývalé pandemie
musí strana přistoupit před občany se zcela jasným sdělením. Jeho první částí musí být bezodkladná změna vedení strany! Druhou částí pak
jasný, proveditelný a pro občany přijatelný akční plán včetně zvládnutí důsledků boje s nemocí Covid-19.“ V textu pak uvádí jak důvody požadavku na okamžitou změnu vedení strany, tak
návrhy na obsah navrhovaného akčního plánu.
Stanovisko bylo zasláno vedení strany a členům
VV ÚV a současně na jednotlivé OV s žádostí
o informování svých členů ÚV. Takřka okamžitě
se k našemu stanovisku připojila řada okresů,
například Klatovy, Frýdek-Místek, Plzeň-sever.
Ve stejném duchu, jako náš MěV, se k pojednávané problematice postavil i MěV Ostrava, který
27. 10. přijal dokument Výzva MěV KSČM Ostrava ke svolání ÚV a volbě nového vedení KSČM do
XI. sjezdu a k problematice definování vztahu
KSČM k podpoře hnutí ANO.
Z uvedeného je snad dostatečně zřejmé, že reálné obavy o další vývoj strany po debaklu ve volbách nemá jen MěV KSČM v Brně. Výkonný výbor ÚV na své 28. schůzi 6. 11. při hodnocení
voleb mimo jiné uvádí: V otázce hlavní příčiny
propadu KSČM se stanoviska prakticky všech krajů v zásadě shodují – všechny zprávy KV považují za hlavní problém související s prohlubujícím
se propadem KSČM ve volbách (nebo přinejmenším jeden z hlavních problémů) toleranci Babišovy vlády bez srozumitelné a důsledně (tedy
i opakovaně) prezentované argumentace, co
jsme za podporu této vlády ve prospěch voličů
vyjednali a co by bez nás nebylo realizováno.
Některé zprávy přímo uvádějí, že to bylo zodpoECHO str. 2

vědností zejména členů vedení strany a poslaneckého klubu v PS PČR, kteří se nejčastěji dostávají
do celostátních médií, jiné to shrnují pod pojmy
jako špatná celostátní politika strany, obraz strany
apod. Současná politika KSČM je podle prakticky všech zpráv pro občany většinou nečitelná
a při souběhu s intenzivní a propracovanou antikomunistickou kampaní vedenou i veřejnoprávními médii a podporovanou ve školství ztrácejí
levicoví voliči o KSČM zájem. Všechny zprávy
vnímají, že v dosavadním způsobu tolerance Babišovy vlády, který způsobuje nečitelnost politiky
KSČM, nelze pokračovat, pouze jeden kraj výslovně uvádí, že by byla chyba toleranci Babišovy vlády ukončit. Vyhrocená kampaň proti Babišovi
zároveň vede k další erozi našich voličů. KSČM
již v předchozích volbách ztratila protestní hlasy,
z nichž část převzala SPD, část voličů KSČM (už
tzv. kmenových) zřejmě nyní k volbám vůbec nešla. Mladí protestně naladění voliči se přiklánějí
spíše k Pirátům. Část našich dřívějších voličů, kterým podpora Babiše nevadí, pod vlivem kampaně
proti němu evidentně dala hlas přímo hnutí ANO.
Některé krajské zprávy uvádějí, že se tím někteří
ani netajili – kvůli slíbeným 5000 pro důchodce
a zvyšování důchodů.
Jak již víme z médií, VV ÚV na této schůzi
současně rozhodl o dalším odložení sjezdového
jednání, neboť ani listopadový termín není z důvodů protikoronavirových opatření realizovatelný.
Tím více se tak do popředí dostává potřeba konečně potvrdit nové členy ÚV, kteří byli zvoleni
na okresních konferencích v lednu a únoru t.r.
Tento požadavek vznesl MěV již na jaře v reakci
na odložení řádného termínu sjezdového jednání.
VV ÚV rozhodl, že o personálních otázkách má
rozhodnout příští zasedání ústředního výboru strany (mělo se konat 14. listopadu, nový termín však
stále není stanoven, snad v prosinci). Je zřejmé,
že toto zasedání provede nejen zmíněné změny
ve složení ÚV, ale uskuteční i požadované změny
ve vedení strany. ÚV k tomu dostal oprávnění.
Tuto změnu – volbu nového vedení strany považuje MěV v Brně za zásadní, neboť je toho
názoru, že sjezdové dokumenty, především ty,
které navrhnou potřebné a požadované změny
v politice strany, by mělo připravovat právě
a jen nové vedení.
Aleš Růčka

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ Městského výboru KSČM v Brně ze dne 23. října 2020

Výkonný výbor MěV KSČM v Brně k situaci v souvislosti s pandemií na území města
Ohrožení obyvatel České republiky i konkrétně města Brna nemocí COVID19 a zejména ekonomické souvislosti jsou aktuálně nejfrekventovanějším tématem těchto týdnů. Závažnost
situace přiměla vládu ČR od 5. října
vyhlásit krizový nouzový stav, aby mohla
být uplatněna některá protiepidemická
opatření.
Výkonný výbor Městského výboru Komunistické strany Čech a Moravy v Brně
na svém včerejším zasedání projednával
také situaci dopadu opatření vyhlášených
v souvislosti s pandemií na obyvatele města
Brna. Vzal na vědomí stoupající stav počtu nemocných a médii publikované snahy vedení města i kraje o podpoření zdravotnictví v obtížné situaci.
V této souvislosti výkonný výbor naléhá na
obyvatele i návštěvníky města, aby dodržovali
nařízená protiepidemická opatření, počínaje respektováním povinnosti pohybovat se i na volném
prostoru při setkávání na vzdálenosti menší než
dva metry s ochrannými prostředky dýchacích cest
(nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření
kapének. Doporučuje obyvatelům průběžně sledo-

vat takové zdroje informací, které obsahují jednoznačně ověřené informace, jako jsou webové stránky Krajské hygienické stanice v Brně
(https://www.khsbrno.cz), veřejný portál
krizového řízení Hasičského záchranného
sboru Jihomoravského kraje (https://
www.krizport.cz/) nebo účelovou stránku
Města Brna (https://koronavirus.brno.cz/
aktualne-z-brna).
Současně však Výkonný výbor MěV
KSČM v Brně vyjadřuje znepokojení.
Považuje přinejmenším za podivné, že
v situaci vyhlášeného krizového stavu nejsou žádné informace o činnosti krizového
štábu města, který by měl být ve smyslu
příslušných právních předpisů základním
nástrojem sjednoceného řízení řešení pro
město a jeho obyvatele obtížné situace, která si
vynutila vyhlášení krizového stavu!
Žádáme, aby vedení města nenechalo tuto
otázku nezodpovězenou a aby z jeho informačních výstupů bylo průběžně přinejmenším zřejmé, že krizový štáb města pracuje a město při
řešení krizové situace uplatňuje k tomu určené
standardizované postupy a nástroje krizového
řízení.

Funkcionářům a členům KSČM v Brně
Vážená soudružko, soudruhu,
dovoluji si Tě informovat, že i náš městský
výbor byl v souvislosti s vládou ČR přijatými opatřeními ze dne 12. října nucen přistoupit k některým opatřením, týkajícími se jednání jeho orgánů
i zajištění chodu aparátu MěV.
Konkrétně se jedná o to, že není možno v budově KSČM na Křenové konat žádnou schůzovou či obdobnou činnost, jíž by se účastnilo více
jak 6 osob. To současně znamená, že se neuskuteční jednání městského výboru plánované na
2. 11. ani následné porady předsedů základních
organizací 3. a 4. listopadu!
Dále bylo rozhodnuto o převedení práce politických pracovníků s. Uhlíře a s. Růčky do jejich

domovů. S oběma tak bude v následujících dnech
možno komunikovat v podstatě pouze telefonicky
či elektronicky. Službu na sekretariátě bude zajišťovat s. Korčáková v pondělí až čtvrtek v době od
9 do 16 hodin, v pátek 9 – 12 hodin.
Tato opatření budou v platnosti po vládou vyhlášenou dobu, tedy do 3. listopadu. Není ovšem
vyloučeno, že opatření budou ukončena dříve či
(což je pravděpodobnější) jejich platnost bude prodloužena v souvislosti s vývojem koronavirové
pandemie.
Se soudružským pozdravem
Martin Říha,
předseda MěV KSČM v Brně
ECHO str. 3

PROHLÁŠENÍ KOMISE MĚSTSKÉHO
VÝBORU V BRNĚ PRO PRÁCI S MLÁDEŽÍ
Komise Městského výboru v Brně pro práci
s mládeží (zkráceně Komise mládeže, KM) pravidelně od svého ustavení a s měnícími se předsedy řeší možnosti, kterými dosáhnout širšího povědomí mladých lidí v naší zemi o práci KSČM,
její ideologii, jejích poslanců, prospěšnosti levicových myšlenek obecně.
KM je jedna z mála stranických okresních komisí pracujících s mládeží. Většina těchto okresních
komisí se jmenují Komise mládeže, brněnská komise se jmenuje Komise pro práci s mládeží. Na názvu
komise až tak nesejde, cílem práce těchto komisí je
levicová osvěta mezi převážně mladými lidmi, vstup
lidí do KSČM nebo alespoň přísun sympatizantů.
Debaty KM se dějí na schůzích KM, elektronicky
a na půdě pléna MěV. Sporadicky se díky činnosti
KM objeví člověk, který projeví o práci pro KSČM,
pro naplňování jejího historického programu, zájem.
V řadách KM se již vystřídalo bezpočet členů,
kteří průběžně pracovali pro naplňování úkolů vzešlých z jednání MěV, okresních konferencí a dalších
stranických článků. KM se pokoušela i navázat spolupráci s jinými levicovými subjekty, v práci s médii
úspěšnými lidmi, vytvořila pro mladší členy brněnské KSČM a její sympatizanty dotazník spokojenosti s okresní organizací Brno a KSČM jako celku, který
nedopadl nejlépe. Čtvrtletně probíhalo setkání členů
brněnské KSČM do 40ti let s vedením MěV, pro velice nízkou účast se od tohoto upustilo. V JmK probíhalo stranické vzdělávání, které se v ročníku
2020/2021 neotevřelo. V podstatě neúspěšně v rámci celé KSČM probíhá spolupráce s např. KSM, Mladými komunisty apod.
Společným jmenovatelem všech výše uvedených
skutečností je několik. Každá z nich zasluhuje samostatnou odbornou práci, které nejsou předmětem
tohoto prohlášení. Předně je to neznalost, jak oslovovat dnešní mladé lidi, ať v médiích, tak osobně,
tak jinak. Toto je alfou a omegou politické práce,
dostat ve volbách hlasy. Není problém mluvit s levicově smýšlejícími lidmi obecně, je problém s nimi
mluvit jako zástupce KSČM. KSČM není pro příznivce levice prémiová značka. KSČM nepůsobí na
mladé lidi jako strana, která se za ně alespoň dostatečně postaví, nepůsobí na mladé lidi jako strana, ve
které se mohou dále levicově realizovat, nepůsobí na
mladé lidi jako strana, která tyto mladé lidi zaujme
jako náplň jejich volného času. KSČM neumí oslovit cca 40% voličů, kteří z frustrace nechodí k volECHO str. 4

bám do PS PČR. Není to proto, že by socialismus, za
který KSČM bojuje, byl nezajímavý. Socialismus umí
nabídnout život každému jedinci společnosti.
Je potřeba říct ještě jeden aspekt, a sice že každého jedince lze přesvědčit prakticky o čemkoli, jen se
musí najít ta správná cesta. Kapitalismu se toto dosud daří realizací permanentní, každodenní antikomunistické propagandy, zejména prostřednictvím
médií, kulturní fronty a školství. Jak je tedy možné,
že se správná cesta nedaří najít KSČM? Je KSČM
stále tou revoluční stranou, tak jak o revolučnosti
mluvili zakladatelé komunismu, na které se tak rádi
odvoláváme? Pokud ano, jak se ona revolučnost projevuje? Není právě ona permanentní revolučnost to,
co přitahuje mladé levicově smýšlející lidi? Revolučnost není sprosté slovo, v souvislosti s komunismem a socialismem se má na mysli udržení a rozvíjení komunismu a socialismu.
Vyvíjí se společnost, vyvíjí se myšlení lidí, vyvíjí
se technologie, musejí se vyvíjet i otázky kolem komunismu a socialismu. Vyvíjí se KSČM? Vyvíjí, samozřejmě, ale ne dostatečně rychle a dostatečně dobře
tak, aby oslovovala mladé lidi, kteří se z pohledu věku
vyvíjejí nejrychleji. Základem zdárného politického
vývinu je stranické vedení, o které se může každý
člen strany, který hovoří s lidmi, opřít. Dnešní vedení KSČM nepůsobí prosocialisticky, byť skutečnost
může být jiná. Prakticky každý člen KSČM, který
hovoří s lidmi, se často setkává s reakcemi lidí, že
KSČM může dostat jejich hlasy, pokud ukáže, že svou
levicovost a revolučnost myslí vážně. Dnes je nutné,
pokud chce politická strana voliče přesvědčit, zvolit
si nové vedení. Nemáme rádi změny, pokud však daná
záležitost funguje. Členové vedení musí umět mluvit
krátce, k věci, a tónem, kterým se dává najevo, že to,
co se říká, tak prostě je. Umět takto mluvit je dar.
S takovým vedením za zády budou hovory s voliči
daleko jednodušší.
Proto apelujeme na ty soudruhy, kteří jsou nebo
byli ve vedení strany více volebních období, aby se
na nejbližším Sjezdu o nejvyšší stranické funkce znova neucházeli. Všichni si nepochybně vážíme jejich
práce, kterou odvedli, ale nechť projeví onu revolučnost a společně ukáží, že umí poslechnout výzvy
nové, rychlejší doby. Budeme rádi, pokud budou rádci, pokud se rádi podělí o své zkušenosti a dovednosti. Všem nám přece jde o společnou věc – vítězství
socialismu.
Pavel Valach

Nákaza nabyla nevídaných rozměrů
U lidí nakažených koronavirem a u představitelů opozičních stran k premiérovi. 17. srpna
2020 ministr zdravotnictví a hlavní hygienička
ČR vyhlásili opětovné nošení roušek v obchodech, ve veřejné hromadné dopravě, v uzavřených místnostech. Vláda schválila výuku ve školách bez žactva.
Veřejnost dala nahlas najevo nesouhlas takovou razancí, že premiér odmítl 20. srpna 2020
nošení roušek ve školách, v obchodech, v hospodách. Když po 1. září začaly stoupat počty nakažených po stovkách, premiér přiznal svůj omyl
a vyzval veřejnost k odpovědnosti a k dodržování
potřebných opatření. Ale k 11. září bylo již 39 škol
kvůli nákaze uzavřeno, postihla 5 498 žáků a studentů. Opoziční vůdci obvinili ze šíření nákazy
vládu a především premiéra. Vláda prý nebyla připraveny, selhala, nezajistila potřebný počet hygieniků. V této kritice vynikali předseda ODS a předseda poslaneckého klubu ODS – my jsme vládě
navrhovali, my jsme jí doporučovali atd. Přizvukovala jim zdatně předsedkyně TOP 09, pozadu
nezůstávali ani další mudrci v čele opozičního
světa. Zvláště se to projevovalo na předvolebních
debatách, které probíhaly v jednotlivých krajích

Volili jsme prezidenta!
Nechci zpochybňovat význam voleb v USA,
samozřejmě ovlivní i nás. Ovšem masáž ve sdělovadlech byla opět příkladná.
Tak jsem si zopakoval všechny prezidenty až
od „Adama“, ty poslední i s manželkami (velikost
implantátů neuváděli nebo jsem přehlédl).
Zvítězí jestřáb Trump - pohroma pro svět; zvítězí Biden - pohroma také, ale prý socialistická
(snad dokonce revoluce). Záleželo na pravolevém
vidění autora. Co se vyrojilo znalců amerických
reálií a jejich komplikovaných (ale prý demokratických) voleb. Jistě, když může zvítězit i ten, koho
chce menšina voličů. A tak se D. Trump, když viděl nelichotivé výsledky, označil za vítěze. Chystá se regulérnost napadnout u Nejvyššího soudu
(který si volbou posledních soudců přechýlil pro
sebe). Co do toho tahá soud? V zářných barevných příkladech stačí, když se poražený prohlásí
za vítěze!
Ovšem, kdo by to posvětil, když strýček Sam
má sám problémy??
Jan Korbel

s výpady proti kandidátům hnutí ANO. Vyvrcholením byla ta poslední celostátní 1. října 2020 za
účasti předsedů stran a hnutí. Ve skutečnosti šlo
o slovní střet s premiérem. Uvaděčka Písařovicová dosáhla smutného rekordu ve skoku do řeči premiérovi, musel se dokonce ohradit, aby mohl dokončit svou odpověď na otázku. Plně se projevila
nákaza u pravicových politiků, nákaza nenávisti,
zloby, odmítání všeho, co bylo možno učinit v boji
s epidemií. Vynikali zejména předsedové hnutí
STAN, ODS, KDU-ČSL – přinesl balíček s bramborami české sklizně. A pozadu nezůstala předsedkyně TOP 09, z níž vyzařovala nenávist k premiérovi z každého jejího slova. Však také premiér
o ní hovořil v projevu po volbách. Pochopili tito
mudrci, že jejich námaha nepřinesla jimi očekávaný výsledek? Hnutí ANO volilo přes 600 tis.
lidí a v 10 krajích ANO zvítězilo. Ale oni nelenili,
hned po volbách probíhala jednání o koalicích tak,
aby hnutí ANO získalo co nejméně hejtmanů. Podařilo se to ve středních Čechách, na jižní Moravě
a uvidíme, kde ještě. Najednou šarvátky o tom,
kdo je větším demokratem s právem vést po sněmovních volbách vládu, ustaly, poněvadž v boji
proti Babišovi se spojí i s čertem a s jeho babičkou. A dávají najevo, že v podobných koalicích
budou postupovat příští rok po volbách do Sněmovny. Pořadí krajských voleb ve výsledcích je
ANO, Piráti, ODS, Okamurovci – těm se podstatně zvýšily počty mandátů v zastupitelstvech
krajů. Nejhůř dopadly ČSSD a KSČM, se ztrátou
počtu mandátů – ČSSD z 88 na 37 a KSČM
z 86 na 13. Citelné jsou tyto ztráty i finančně, za
1 mandát ročně jde o 250000 Kč.
V Brně při účasti 41,45 % voličů je pořadí
ANO, ODS s podporou Svobodných a SOM (Starostové a osobnosti pro Moravu), Česká pirátská
strana, KDU-ČSL, Spolu pro Moravu, Starostové
pro jižní Moravu, Svoboda a přímá demokracie
(SPD), ČSSD.
Do 2. kola senátních voleb jdou Milan Štěch
(11 561 hlasů), Michael Žantovský (15 929), Miroslava Němcová (15 593), Anna Šabatová (7 937)
a další. Na 27 míst v Senátu bylo 237 kandidátů.
V každém případě bude Senát politicky napravo.
A nákaza koronavirem u lidí a boj proti Babišovi pokračuje.
Karel Janiš
ECHO str. 5

BEDŘICH ENGELS – 200. výročí narození a 125. výročí úmrtí
Narodil se v rodině bohatého továrníka
28. listopadu 1820 v Barmenu na západě Německa. Otec mu nedovolil studovat na gymnáziu, a tak nastoupil k práci v přádelně v Manchesteru.
Bolestně prožíval velký rozdíl mezi světem bohatých a chudých a věnoval se mu v knize Postavení dělnické třídy v Anglii (1845). Rozešel se se
světem bohatých a přešel na stranu dělnické třídy.
V srpnu 1844 se v Paříži setkal s Karlem Marxem
a v několika hodinách diskuse se shodli v chápání problémů tehdejší doby. Generální
inventuru svých názorů provedli ve společných pracech
Svatá rodina (1844-5), Německá ideologie (1845-6),
Manifest komunistické strany (1848). V těchto
knihách vyložili zásady dialektického a historického materialismu. V systematickém výkladu světa
Engels pokračoval v knihách Pana Eugena
Dühringa převrat vědy (1877), Dialektika přírody (1873-8), Původ rodiny, soukromého vlastnictví a státu (1884). Filozofické problematice se
věnoval v knize Ludvík Feuerbach a vyústění německé klasické filozofie (1886). K objasnění problémů minulosti přispěl v knihách O rozkladu feudalismu a rozvoji buržoazie (1884) a Úloha násilí
v dějinách (1887-8).
Po smrti Karle Marxe v roce 1883 Engels
pokračoval v jeho díle. Podle Marxových přípravných poznámek a vlastními statěmi dal konečnou podobu II. a III. dílu Kapitálu (vyšly
v r. 1885 a 1894). Přešla na něho korespondence
s představiteli mezinárodního dělnického hnutí
a využíval znalost mnoha jazyků – psal a hovořil
s nimi v jejich jazyce. V roce 1889 v Paříži založil
II. internacionálu a tradici prvomájových manifestací. Reagoval na tehdejší situaci, v níž se dělnické hnutí stalo významnou politickou silou – v parlamentech zasedalo velké množství sociálně
demokratických poslanců. Engels varoval před iluzemi o možnosti pokojného vývoje k socialismu.
Napsal mnoho úvodů, dodatků a doslovů k novým vydáním knih Karla Marxe i vlastních, objasňoval v nich okolnosti vzniku těchto prací, dováděl je na současnou úroveň tehdejších let.
Hodnotil období od jejich vydání, vyvracel názo-

ry odpůrců, pokud překrucovali zásady marxismu.
Jde o příklad tvůrčího rozvoje marxismu a mohou
nám být vodítkem i při hodnocení globálního kapitalismu dnešní doby. Velký význam v tomto
smyslu mají Engelsovy práce Socialismus v Německu (1891), Ke kritice návrhu sociálně demokratického programu z roku 1891, Rolnická otázka ve Francii a Německu (1894), zejména
způsobem formulací strategie a taktiky dělnického hnutí v podmínkách odlišných od 50. let
19. století.
Bedřich Engels pustil
svět lidí 5. srpna 1895
a urna s popelem byla na
jeho přání ponořena do
moře u letoviska Eastbornu, kam si jezdíval odpočinout. Engelsův osobní tajemník v letech 18811890 Karel Kautský napsal, že „odchod Engelse
budeme pociťovat bolestněji než-li skon Karla
Marxe, neboť až teprve v Engelsovi nám zemřel
Marx zúplna. Dokud žil Engels, oba na nás působili svým živoucím vlivem. Až teď nám odešli oba
dva. Engels zústavuje nám dědictví, jež nelze pohřbít, ale samo si vynucuje rozhojnění a rozšíření“ (z knihy Mouřenín a Generál, Vzpomínky na
Karla Marxe a Bedřicha Engelse, Svoboda Praha
1977, s. 300).
V letech 1956-1974 bylo u nás vydáno 39 svazků Spisů Marxe a Engelse, které byly vyřazeny
z veřejných knihoven i v souladu s blábolem Václava Havla o Engelsovi jako o poměrně bezvýznamném filozofovi 19. století.
V úvodu k brožuře Sigismunda Na Paměť německých hurávlastenců z let 1806-1807 Engels
napsal, že „není už možná jiná válka než válka
světová, a to světová válka dosud netušeného rozsahu a prudkosti. Osm až deset milionů vojáků se
bude navzájem rdousit a vyžerou přitom Evropu
hůř, než to kdy dokázalo hejno kobylek! Zkázy
způsobené třicetiletou válkou, ale stěsnané do
doby tří až čtyř let a rozšířené na celý kontinent:
hlad, epidemie, všeobecné zdivočení vojsk a lidových mas, vyvolané hroznou bídou, beznadějný
zmatek našeho umělého ruchu v obchodě, průmyslu a úvěru, který skončí všeobecným bankrotem,
zhroucení starých států a jejich tradiční státní
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moudrosti tak, že koruny se budou po tuctech válet po dlažbě a nenajde se nikdo, kdo by je zvedl,
úplná nemohoucnost a nemožnost předvídat, jak
to všechno skončí a kdo z toho boje vyjde jako
vítěz, jen jeden výsledek je naprosto jistý: všeobecná vyčerpanost a vytvoření podmínek pro konečné
vítězství dělnické třídy ...“
Londýn 15. prosince
1887 (Marx Engels Spisy
21, s. 379).
Podobně se Engels vyjádřil v dopisu Sorgemu ze 7.
ledna 1888 (Marx Engels
Spisy sv. 37, s. 24-25) nebo
Lafarguovi z 25. března
1889 (Marx Engels Spisy sv.
37, s. 205-6).
A v článku Socialismus
v Německu z října 1891
Engels uvedl, že „každý ví,
co dnes válka znamená. Rusko a Francie by stály na jedné straně, Německo, Rakousko a snad i Itálie na
druhé straně. Socialisté všech těchto zemí, povoláni proti své vůli do armády, by byli nuceni bojovat proti sobě navzájem. Co si počne v takovém
případě německá sociální demokracie?
Dojde-li k válce, bude jejím hlavním dějištěm
zprvu Německo a poté Francie, zejména tyto dvě
země za ni zaplatí tím, že budou zpustošeny …
žádný socialista si nemůže přát válečné vítězství
německé vlády ani francouzské republiky, proto
jsou socialisté všech zemí pro mír.

Ale kdyby snad válka přece jen vypukla, jedno
je jisté! Tato válka, v níž by se navzájem pobíjelo
15 až 20 milionů ozbrojenců, by zpustošila Evropu tak, jak ještě nikdy nebyla zpustošena – tato
válka by buď přivodila okamžité vítězství socialismu nebo by tak zpřevracela starý pořádek věcí
a zanechala po sobě všude
takovou hromadu trosek, že
by stará kapitalistická společnost byla ještě nemožnější než kdy předtím a že by se
sociální revoluce sice odročila o deset patnáct let, ale
pak by měla o to radikálnější a rychlejší průběh“. (Marx
Engels Spisy sv. 22, s. 287302.)
Není pochyb, že Engels
předpověděl události, k nimž
došlo v letech 1914-1918
a 1939-1945. Je evidentní, že
předpověděl vývoj společnosti právě proto, že vycházel ze zásad historického materialismu. Takže kdo byl tím
poměrně bezvýznamným
filozofem v 19. století? Bedřich Engels to nebyl.
Proto také T. G. Masaryk četl Engelsovy knihy,
články a dopisy, proto také papežové od
50. let 19. století počínaje se zabývají názory
Marxe a Engelse a reagují především sociálním
učením katolické církve v encyklikách po celé
20. století až do současnosti.
Karel Janiš
(B. Engels v roce 1845,
reprodukce archiv redakce)

Špinavé kšeftíky moralistů?
Mezi herci patří k nejhorlivějším antikomunistům. Na minulém režimu obvykle nenechá nit suchou. Oddaný moralista Martin Dejdar. Jenže ono
to s tou čestností nebude tak horké. Mistr totiž
letos na jaře, v období první karantény, rozjel projekt, skrze který nabízel zájemcům přání od celebrit. Za peníze. Pro sebe. Přáníčko za patnáct stovek, videovzkaz za dva a půl tisíce. Do své stáje
angažoval třeba Báru Basikovou, Karlose Vemolu včetně krmení jeho divokých šelem, Petra Vac-

ka a další. Ovšem ne všichni o tom věděli. Třeba
populární youtuber Karel Kovy Kovář. Ten se teď
ozval a pan Dejdar celý projekt okamžitě skrečoval. Možná pro jistotu... Kdo ví, jak by na tento
Dejdarův podnikatelský počin nahlížel "jeho"
Antonín Maděra ze Zdivočelé země...
Zdeněk Štefek (facebook)
Viděl bych to na nový film s Dejdarem v hlavní roli. Jmenoval by se Hyení léta...
komentoval na FB Petr Veleba
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Ludvík Svoboda se narodil 25. listopadu 1895
v selské rodině v Hroznatíně v třebíčském okrese. Absolvoval dvouletou zemědělskou školu se
záměrem, že bude pracovat jako zemědělec. Za
první světové války se stal příslušníkem našich
legií v Rusku, zúčastnil se bitvy u Zborova a Bachmače i cesty po sibiřské magistrále. Po návratu
domů pracoval na poli. Naše armáda potřebovala
důstojníky a Ludvík Svoboda byl vybídnut, aby
se vrátil do služby v armádě. V letech 1923-1931
až v Užhorodě a postupně od velitele roty se stal
zástupcem velitele praporu. Poněvadž jeho podřízení byli většinou maďarské národnosti, ovládl
jejich jazyk tak, že na univerzitě v Bratislavě složil státní zkoušku a vyučoval tento jazyk na
VOBODA
vojenské akademii
v Hranicích v letech
1931-1934. Poté sloužil u praporu v Kroměříži a stal se jeho velitelem. Na jaře
1939 se podílel na budování ilegální organizace Obrana národa.
V létě 1939 se rozloučil s rodinou
– manželkou Irenou a s dětmi Miroslavem a dcerou Zoe – a podobně jako mnoho dalších příslušníků naší armády odjel do Polska,
kde – už jako podplukovník – organizoval naši vojenskou jednotku. Po porážce Polska v září 1939
s ní odešel do SSSR.
Na základě dohody mezi naší a
sovětskou vládou vytvořil v Buzuluku naši vojenskou jednotku,
která poprvé vystoupila na sovětsko-německé frontě 8. března 1943 v boji o Sokolovo. Naše vojenská jednotka se postupně rozrostla
od 1. čs. samostatného praporu v SSSR po 1. čs.
armádní sbor v SSSR. Po boku sovětských vojsk
se zúčastnila bojových operací na území Sovětského svazu i na našem území. V naší poválečné
vládě se stal Ludvík Svoboda ministrem národní
obrany a veškeré úsilí věnoval budování naší armády. V letech 1950-1951 byl náměstkem předsedy vlády a předsedou Čs. státního výboru pro
tělesnou výchovu a sport.
Po založení JZD v rodném Hroznatíně se vrátil
k původní profesi zemědělce. Z podnětu vedoucího delegace ÚV KSSS N. S. Chruščova na X. Sjez-

du KSČ v roce 1954 se Ludvík Svoboda vrátil do
veřejného života. V letech 1954-1964 vykonával
funkci člena předsednictva Národního shromáždění, v letech 1954-1958 byl náčelníkem Vojenské akademie Klementa Gottwalda v Praze. Byl
též místopředsedou ÚV Svazu protifašistických
bojovníků. 30. března 1968 se stal prezidentem
republiky.
V srpnu 1968 vstoupil do jednání s vedoucími
představiteli Sovětského svazu, které vedlo k urovnání poměrů po vstupu vojsk Varšavské smlouvy
na naše území. Poslední léta života prožil Ludvík
Svoboda v ústraní, v intenzivní péči rodiny a lékařů. Zemřel 20. září 1979.
Armádní generál
Ludvík Svoboda byl
VÝROČÍ
trojnásobným nositelem Zlatých hvězd
Hrdiny ČSSR, Zlaté
hvězdy Hrdiny SSSR,
dvou sovětských Leninových
řádů, Mezinárodní Leninovy ceny
míru, 80 našich a zahraničních vyznamenání.
Své bohaté životní zkušenosti, a to, co prožil jako legionář za
první světové války, jako důstojník naší armády v době první
republiky, jako organizátor naší
vojenské jednotky v Polsku
a v Sovětském svazu, jako její
velitel v bojích na sovětsko-německé frontě na sovětském, polském a našem území, si Ludvík
Svoboda nenechával pro sebe.
Obsah knihy Z Buzuluku do
Prahy je dán již jejím titulem. Od 1. vydání
v roce 1961 vyšla v opraveném a doplněném vydání již několikrát (pozn.: oprava se týkala osudů
jeho manželky a dcery za druhé světové války, které
se ukrývaly u příbuzných Ludvíka Svobody na
Vysočině a v 1. vydání došlo k nepřesným údajům
v přesunech obou žen na jiná místa pobytu – upřesnili je ti, kteří je ukrývali).
V roce 1971 vyšel 1. díl knihy vzpomínek
Ludvíka Svobody Cestami života.
V kapitole Neporažená armáda autor píše
o svém působení v naší armádě až po Mnichov
a o organizování Obrany národa v roce 1939.
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k manželce Ireně i k oběma
Nechybí ani vzpomínky na mládí a na první svě- dětem.
tovou válku. Kapitolu Běženci věnuje autor proPo listopadu 1989 došlo
žitkům po odchodu do Polska, organizování naší nejen k zásadní změně spojednotky v Polsku, setkání s Rudou armádou a pře- lečenského řádu, k návratu
sunu jednotky do SSSR. Nechybí vzpomínka na ke kapitalismu se všemi
Zborov.
jevy, které se v něm objeKniha vzpomínek Ludvíka Svobody Cesta- vují, ale i k zásadní revizi
mi života II. navazuje na I. díl pamětí autora. Prvé hodnocení naší minulosti.
dvě části knihy – Čekání a Válka – věnuje autor Ukázalo se to v nepředstacharakteristice toho, co naši vojáci zažili v době vitelně vůbec možné formě
od 19. září 1939 do počátku roku 1942. Od vstu- v roce 75. výročí osvobození naší vlasti z nacispu na území Sovětského svazu až po přesun do tické okupace, v letošním roce 2020. Vyvrcholilo
Buzuluku. Píše o tom, jaké potíže naši vojáci pře- hodnocení událostí v roce 1945 ve formě nevídakonávali ve vztazích mezi
ného padělání misebou, jak někteří z nich
nulosti. Již po listoVOBODA
VÝROČÍ
byli přesunuti do Velké
padu 1989 se obětí
Británie nebo na Střední
revize hodnocení
východ, o jednáních se sonaší minulosti stal i
větskými politickými i voarmádní generál
jenskými činiteli a o osudech našich vojáků. Lud- Ludvík Svoboda. A v letošním roce se o něj otřel
vík Svoboda vzpomíná na Bachmač i na staré jizvy jeden z uvaděčů pořadu Události, komentáře po
– jde o účast našich legionářů v bojích o železnič- 22. hod. na ČT 24, jehož jméno a příjmení se není uzel Bachmač v březnu 1918 a o přesun našich sluší uvést v souvislosti s arm. gen. Ludvíkem Svolegií po sibiřské magistrále. Nechybí ani několik bodou.
stran věnovaných dění na domácí frontě, osudům
Místo omluvy dceři Zoe Klusákové-Svobodopříslušníků rodiny Ludvíka Svobody a syna Mi- vé pokračoval líčením jednotlivých období života
roslava, který byl utracen v koncentračním táboře Ludvíka Svobody, pozapomněl např. zákaz vydáMauthausenu. Nemůže chybět obrat v situaci, ní 2. dílu vzpomínek L. Svobody před listopadem
k níž došlo po 22. červnu 1941 – vpádu Hitlera do 1989 z podnětu Gustáva Husáka, takže tento díl
SSSR a po uzavření sovětsko-československé do- vyšel až v roce 1992 atd. atd. Nemá představu, co
hody o vzniku československé vojenské jednotky prožily manželka a dcera za války, kdy se ukrývana území SSSR 18. července 1941.
ly na několika místech před nacisty a jaké obavy
Třetí část Buzuluk popisuje vytváření této jed- o jejich osudy měl Ludvík Svoboda. Dotyčný uvanotky, její výcvik, další jednání se sovětskými či- děč komentářů a událostí by měl být vzat do pořaniteli, návštěvu komunistických poslanců u jed- du naší veřejnoprávní televize, v němž by nahlas
notky, žádost o odjezd na frontu. Tato část končí předčítal vše o tom, co L. Svoboda prožil za války
30. lednem 1943, kdy příslušníci 1 čs. samostat- a vzpomínky těch, kteří ukrývali jeho manželku
ného praporu v SSSR na frontu odjížděli. Touto a dceru za války. Mám je k dispozici, poněvadž
událostí končí celý II. díl pamětí L. Svobody.
jsem s nimi o tom hovořil.
Oba díly pamětí Ludvíka Svobody jsou výMarná naděje, že se tak stane. A tak mohu čteznamným svědectvím o tom, co prožil v obou svě- nářům sdělit, že když se uvedený uvaděč zpráv
tových válkách i v době mezi nimi o tom, jak žil objevuje na obrazovce – a bývá to dost často –
a jednal, proč jednal tak, jak jednal jako občan, ulevím si po husovicku patřičným způsobem. Huljako voják, jako vlastenec. Jako v celém svém ži- vátství zřejmě nevadí generálnímu řediteli České
votě, i v pamětech se neuzavřel do sebe, měl před televize, je možné, že dotyčnému hulvátovi udělí
sebou své spolubojovníky, mnohokrát se o nich prémii, pokud padělá naši minulost a její předstazmínil a z osobního archivu vybral pro čtenáře vitele.
Karel Janiš
i jejich fotografie. Nechybí ani časté návraty na
(Foto a reprodukce medaile Společnosti
rodnou Vysočinu, k příslušníkům své rodiny,
Ludvíka Svobody archiv redakce)
(Dokončení ze strany 8)
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Primátorka předala záložní nemocnici na výstavišti
Nakonec pět dní namísto plánovaných sedmi trvala stavba záložní nemocnice v pavilonu
G2 na brněnském výstavišti. Technicky kompletně připravené prostory v pátek předala primátorka města Brna Markéta Vaňková zástupcům
Fakultní nemocnice Brno. Ta zajistí potřebné
zdravotnické vybavení a materiál, postará se
také o její provoz.
„Práce začaly v pondělí ráno, a přestože se
projekt modifikoval, podařilo se zvládnout stavbu
o dva dny rychleji, než bylo plánováno,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková a upřesnila, že „největší změnu přineslo rozhodnutí využívat elektricky ovládaná polohovací lůžka, což si
vyžádalo rozšíření a posílení elektroinstalace.“
Okruhy, které zajišťují provoz zdravotnických přístrojů, jsou navíc zálohovány. Čtyřicet lůžek je také
vybaveno kyslíkovými láhvemi.
Stavbu nemocnice financovalo město a zajistily ji na základě koncernového pokynu schváleného Radou města Brna a podepsaného primátorkou
Veletrhy Brno. „Jsme rádi, že jako společensky
odpovědná firma můžeme přispět k řešení pandemické situace. Nicméně doufám, že se v tomto případě pavilon lidmi nezaplní,“ vyjádřil naději Jiří

Kalendář MS motocyklů 2021
s Brnem nepočítá
Brno není zahrnuto do kalendáře světového
šampionátu silničních motocyklů na příští rok.
K této skutečnosti se vyjádřila brněnská primátorka Markéta Vaňková:
„O nezařazení do předběžného kalendáře šampionátu silničních motocyklů víme. Stalo se tak
navzdory tomu, že máme s Dornou (tj. španělským
organizátorem MS silničních motocyklů) uzavřenou platnou smlouvu na příští rok. Důvod nezařazení jsou již dříve proklamované požadavky
Dorny a Mezinárodní federace motocyklistů FIM
na kompletní rekonstrukci dráhy Automotodromu
v Brně. Ta je předběžně vyčíslena na částku 100
milionů korun, což je investice, kterou si v současné finanční situaci město a kraj nemůže dovolit. Z tohoto důvodu jedná Spolek pro Grand Prix
ČR Brno s Automotodromem a následně bude jednat i s Dornou o možnosti menšího rozsahu
oprav.“
(vž)
ECHO str. 10

Kuliš, generální ředitel této městské společnosti.
Ve veletržním pavilonu G2 vzniklo z výstavního panelového systému 151 kójí pro 302 lůžek.
Volba pevných přepážek přinese vyšší vizuální i

hlukový komfort. Prostor je rozdělen do 13 dílčích sekcí s kapacitou od 20 do 28 lůžek, barevné
odlišení do tří sektorů napomůže orientaci při rozdělení pacientů dle medicínských parametrů. Nemocnice je vybavena třemi centry pro obsluhu
pacientů, připravenými pro postupné naplňování
kapacity. V hale bude využito dosavadní sociální
zázemí, navíc je dovybavena sprchovými kontejnery. Z vnitřních prostor jsou přístupná kontejnerová WC. Zázemí pro personál a skladovací prostory vzniklo pod skleněnými věžemi G a G4,
v sousedním pavilonu G1 se montují lůžka. Vjezd
k záložní nemocnici je přes 10. bránu výstaviště,
vstup pro pěší přes služební vstup BVV u Kongresového centra. Prostor provizorní nemocnice
je oplocen a střežen.
Termín zahájení provozu se oproti předpokladům nemění. „I díky získané časové rezervě můžeme v případě potřeby začít přijímat první pacienty 9. listopadu, tedy v době, kdy se předpokládá
kulminace počtu lidí s nemocí covid-19,“ doplnil
informace zdravotnický náměstek ředitele FN Brno
Ondřej Ludka, který s ředitelem Jaroslavem
Štěrbou prostory od primátorky přebíral.
„Protože se očekává, že část lékařů působících
v záložní nemocnici bude mimobrněnských či ze
zahraničí, jsme připraveni v rámci spolupráce
s fakultní nemocnicí, která bude zajišťovat provoz
areálu, zajistit jim ubytování v sousedním kongresovém hotelu, který byl ještě nedávno ve vlastnictví Veletrhů Brno,“ řekla primátorka Markéta Vaňková.
(vž)

V Brně vydali přes 500 příkazů k práci
Vedení Jihomoravského kraje vydalo 519 příkazů k práci ve zdravotnictví (z toho 91 studentů
středních škol, 38 studentů vyšších odborných škol
a 390 vysokoškolských studentů). Budou finančně
hrazeny z cílené dotace Ministerstva zdravotnictví
ČR (obdobná praxe jako v jarních měsících). Studenti jsou nasazováni dle potřeby nemocnic na pozice středního zdravotnického personálu.
Kvůli nedostatku odborníků na exponovaných
pracovištích k řešení epidemie covid-19 vyzval jihomoravský hejtman Bohumil Šimek členy Sdružení
lékařů České lékařské komory, Sdružení praktických
lékařů České republiky, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost České republiky, České lékařské
společnosti J. E. Purkyně, Sdružení ambulantních
specialistů ČR a České asociace sester k výkonu dobrovolnické činnosti ve prospěch nemocnic na území
jihomoravského regionu.
Krizový štáb zhodnotil postavení tzv. polní nemocnice na brněnském výstavišti. Bude-li zapotřebí, provozovat ji má Fakultní nemocnice Brno pro
pacienty s nejlehčím průběhem nemoci. Tím vznik-

ne místo v nemocnicích v kraji pro pacienty vyžadující zvýšenou zdravotní péči.
Jako další místo pro činnost posádky COVID
BUSu byly určeny od 9. do 13. 11. 2020 Boskovice. V autobusu tam bude odebírat testovací vzorky
u zimního stadionu, Dukelská 2285.
Organizace sociálních služeb zřizované krajem
koupily a používají antigenní testy symptomatických
klientů a zaměstnanců. Slouží jako první orientační
síto při testování. V zařízeních v majetku kraje je
558 pozitivních klientů napříč všemi druhy služeb
a 320 pozitivních pracovníků. Pokud se budou testovat klienti všech zařízení, pracovníci v přímé i nepřímé péči, bude potřeba pro jihomoravský region
téměř 14000 testovacích sad.
V Jihomoravském kraji slouží dětem zdravotníků, hasičů a policistů, pracovníků sociálních služeb,
učitelů a výchovných a dalších pracovníků nasazených do řešení covidové epidemie 42 škol a školských zařízení pro potřeby stanovené nařízením vlády. Zatím je jich dostatek, jejich počet lze případně
rozšířit.
(vž)

Jihomoravské zastupitelstvo ustaví na Martina
Ustavující zasedání jihomoravského krajského zastupitelstva se uskuteční 11. listopadu 2020
od 9 hodin v areálu Univerzitního kampusu
v Brně - Bohunicích.
Končící hejtman Bohumil Šimek je svolal
do nyní kvůli koronavirové epidemii prázdného univerzitního městečka, aby mohla být dodržena
platná hygienická nařízení. Šimka by měl nahradit
lidovecký lídr Jan Grolich. Končící koalici ANO
- ČSSD - Starostů pro jižní
Moravu a TOP 09 vystřídá
nová koalice KDU-ČSL Pirátů - ODS se Svobodnými a Starostů pro jižní Moravu.
Datum ustavujícího zasedání bylo stanoveno poté,
kdy Krajský soud v Brně
zamítl žalobu na neplatnost
hlasování ve volbách do
Zastupitelstva Jihomoravského kraje z 2. a 3. října
2020. Soud žalobu zamítl.
Na ustavujícím zasedání
složí členové krajského zastupitelstva slib a poté bu-

dou zvoleni nejvyšší představitelé kraje – hejtman,
náměstci hejtmana, členové krajské rady a předsedové výborů. Členové zastupitelstva se budou také
věnovat zastoupení kraje ve Vinařském fondu ČR.
Zasedání se uskuteční na Martina, kdy vinařský
zákon povoluje dne 11. 11. od 11 hodin okoštovat
první letošní mladá, lehká, ještě nestabilizovaná Svatovavřinecká vína s ovocnou vůní.
(vž)

ECHO str. 11

 LIDOVÉ NOVINY O DŮCHODECH. 17. září
uveřejnily přehled výše důchodů a počty důchodců pobírajících je (v korunách českých).
1 – 4 999
14 533
5 000 – 5 999
7 569
6 000 – 6 999
10 154
7 000 – 7 999
15 846
8 000 – 8 999
24 672
9 000 – 9 999
48 031
10 000 – 10 999
98 673
11 000 – 11 999
173 857
12 000 – 12 999
245 235
13 000 – 13 999
312 520
14 000 – 14 999
363 297
15 000 – 15 999
353 487
16 000 – 16 999
280 278
17 000 – 17 999
188 348
18 000 – 18 999
118 535
19 000 – 19 999
60 283
20 000 – 20 999
32 197
21 000 – 21 999
19 986
22 000 – 22 999
11 725
23 000 – 23 999
8 021
24 000 – 24 999
5 743
25 000 – 25 999
4 332
26 000 – 26 999
3 239
27 000 – 27 999
2 541
28 000 – 28 999
1 955
29 000 – 29 999
1 629
30 000 – 30 999
5 938
40 000 – 49 999
420
50 000 – 59 999
83
60 000 – 69 999
19
70 000 +
8
Jde o souhrn starobních i souběh starobních a pozůstalostních důchodů k 31. 3. 2020. Průměrná výše
důchodů u mužů je 14427 Kč, u žen 13169 Kč. Výdaje na starobní důchody jsou 203,49 mld. Kč, na
invalidní důchody 25,34 mld. Kč, na pozůstalostní
15,09 mld. Kč. Počet důchodů v r. 2000 – 1906759,
v červnu 2020 – 2409904. Pokud důchodci dostanou
koncem roku 2020 5000 Kč, šlo by o 14,5 mld. Kč
ze státního rozpočtu (poslanci Kalousek, Adamová
a další jsou proti. Rektorka Mendelovy univerzity
řekla, že by šlo o nesystémovou akci – paní rektorko, zvyšování cen potravin, služeb je systémové?).
Podle článku v LN je nutná důchodová reforma, jinak systém důchodů začne během 30. let kolabovat.
Mladí si musí spořit na důchod. (Tak se vyjádřila
i uvedená rektorka, která je předsedkyní komise pro
spravedlivé důchody – jak pro koho, hlavně neopomenout zásluhovost budovatelů kapitalismu a „učitelů“ správného myšlení a jednání v televizi.)
ECHO str. 12

 KROK A SKOK. To je název článku Jana Kellera v Právu 8. září 2020. Jestliže podle Miloše Vystrčila je Senát nejdemokratičtější a nejsvobodnější
instituce v ČR, jsou jiné naše ústavní instituce méně
svobodné a demokratické než Senát? Měl by vysvětlit, v čem jsou krajské samosprávy méně demokratické a svobodné než Senát. A šlo-li Vystrčilovi o narovnání páteře ČR při cestě na Tchaj-wan, měl se
v Bruselu pokusit narovnat páteř evropským institucím. A Keller doufá, že i cesta Vystrčila do Bruselu
bude zaznamenána v přímém přenosu.
 NEZÁKONNÉ ZAVŘENÍ VYSOKÝCH
ŠKOL. V Právu 21. září 2020
se ozval opět Jan Wintr. Možná
prý je zákaz kontaktní výuky
rozumný, ale v právním státě
musí být i zákonný (než to soudy zjistí, uplyne několik let).
 PLÁN VŮDCE OPOZICE. Sociolog Antonín Rašek v Právu
22. září 2020 uvedl, že předseda ODS se v pořadu
Partie 20. září postavil do čela opozice, ale na dotaz
moderátorky po obecné kritice vlády od předsedy
ODS, jak si on představuje další postup, nastalo
prázdno. A Rašek dodává, že v jednom článku
předseda ODS řekl, že by se nikdy do situace premiéra nedostal. Takže buď je domýšlivý nebo tuší,
že se premiérem nikdy nestane. (ODS propásla možnost stát se vládní stranou po volbách v roce 2017
a nyní všechny vládní kroky, opatření ze vzteku
kritizuje, stále požaduje plány vlády na další postup.)
 OPĚT O SRPNU 1968. Bylo dost napsáno
v denním tisku i řečeno v televizi, i když letos nebylo kulaté nebo půlkulaté výročí. Šlo prý o pokus jisté
změny tehdejšího režimu, který byl zmařen vstupem
vojsk hlavně SSSR a nástupem tzv. normalizace
poměrů. Demokracii a svobodu nemůžeme považovat za samozřejmost, píše právník a publicista Jiří
Němec v Mladé frontě Dnes 22. srpna 2020. Tím ve
skutečnosti on a další autoři článků a pořadů v televizi přiznali, že ve skutečnosti šlo o Anti-Únor,
který tehdy nevyšel a teprve v rámci celkové změny
poměrů ve světě a v Evropě zejména se uskutečnila
zásadní změna.
 O KANDIDÁTKÁCH DO ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. Mladá
fronta Dnes 22. srpna 2020 uvedla údaje, že jde
o PÁNSKÉ volby 2020. Celkem kandiduje 591 mužů
a 193 žen, v prví desítce 101 mužů a 19 (84 %
a 19 %). Nejvíc žen KSČM 25, Rozumní 24 a SPD
a lidovci 21, nejméně Moravané 5 a Trikolóra 8.
kj

Pracovníci divadel, knihoven i koncertních sálů pracují nejen v sociálních službách
Nouzový stav a s ním související vládní nařízení kromě gastropodniků uzavřely kulturní a vzdělávací instituce, včetně těch městských. Na jejich zaměstnance se obrátila
primátorka města Brna s žádostí o dobrovolnickou pomoc v domech pro seniory či ostatních sociálních službách, které zřizuje město
či kraj. Všechny oslovené instituce se do této
činnosti zapojily.
„Obrátila jsem se na zaměstnance městských
příspěvkových organizací s žádostí o pomoc v této
kritické situaci. Spousta z nich kvůli aktuálním
nařízením nemůže vykonávat své povolání a naopak ti, kteří se starají o seniory, jsou na pokraji
svých sil. Chtěla bych velmi poděkovat všem, kteří se do této formy dobrovolnictví zapojili a přispěli tak k velmi důležité věci – ochraně těch, kteří se bez naší pomoci neobejdou,“ uvedla
primátorka města Brna Markéta Vaňková.
Nejčastěji se oslovení zaměstnanci stali dobrovolníky v domovech pro seniory. Město Brno
jich provozuje 11 s kapacitou 2000 lůžek.
„Prosbu jsme odeslali do městských divadel,
knihovny či filharmonie. Mnozí z nich se do pomoci zapojili už dříve, někteří po odeslané výzvě,
vše samozřejmě v návaznosti na to, zda je jejich
činnost nyní pozastavena a dovoluje to jejich
rodinný a zdravotní stav. Jsem rád, že těmto lidem není lhostejný osud ostatních a aktivně pomáhají,“ vyzdvihl městský radní pro kulturu
Marek Fišer, do jehož gesce většina oslovených
příspěvkových organizací spadá.
Centrum experimentálního divadla, konkrétně
umělci z HaDivadla, se do pomoci zapojili už
v půli října skrze aplikaci Masarykovy univerzity
pomáhá. Ta organizuje pomoc v pečovatelských
domech či při hlídání a doučování dětí. Ze souboru se do pomoci v Domově pokojného stáří v Kamenné ulici zapojilo 15 zaměstnanců, kteří nepatří do rizikové skupiny a sami se nemusejí starat
o své blízké. Jedna z jejich kolegyň pomáhá v sociálním zařízení v Černé Hoře.
Z Divadla Husa na provázku se na dobrovolnických aktivitách podílejí dvě technické pracovnice, neboť umělecký soubor doteď plně zkouší.
Po ukončení generálních zkoušek se i oni plánují

zapojit. Pomoc nabídli také tři zaměstnanci platformy Terén.
Desítka zaměstnanců Národního divadla Brno
pomáhá v domovech pro seniory na Věstonické či
na Mikuláškově náměstí. Do pomoci seniorům se
zapojili také herci Městského divadla Brno formou denní služby, či zajištěním nákupů. Další se
podílejí na projektech i ve spolupráci s nemocnicemi či Masarykovou univerzitou. Ostatní darovali školní pomůcky žákům, oblečení nebo třeba
v transfúzní stanici darovali krevní plazmu. Mezi
jejich aktivitami nechybí charitativní koncerty či
podpůrná videa.
Nastoupit do městského sociálního zařízení se
chystá jedna členka hereckého souboru Divadla
Radost. Osloveni byli také hudebníci a zaměstnanci Filharmonie Brno. Z nich už tři vypomáhali ještě
před výzvou primátorky ve Společnosti Podané
ruce, charitě či v městské Nemocnici Milosrdných
bratří. Aktuálně se dalších sedm zájemců přihlásilo a počítají s pomocí v domovech pro seniory či
při hlídání dětí.
Dům umění pomáhá řešit současnou krizi i jinde, než v Brně. Dvě zaměstnankyně se věnují seniorům v Olomouci a Litomyšli, tedy v místě svého bydliště. Další dva kolegové počítají s pomocí
v Brně.
Knihovna Jiřího Mahena zapojila 75 svých zaměstnanců do trasování ve spolupráci s Krajskou
hygienickou stanicí Jihomoravského kraje. Během
týdne si zapojení dobrovolníci vyřídili všechny
náležitosti a měli by navázat první kontakty.
Dobrovolníci navíc počítají s trasováním i během
sobot.
Uzavření se nevyhnulo ani Hvězdárně a planetáriu Brno. Tamní moderátoři vypomáhají při distanční výuce dětí rodičů pracujících v první linii,
vyučují ve VIDA! science centru. Z hvězdárny se
zapojilo šest lidí. Další pracovnice pomáhá v neziskových organizacích. Hvězdárna také nabídla
pro případy nouze dodávku se dvěma řidiči. (vž)
Jsme rádi, že v našem městě jsou umělci a pracovníci kultury, kteří jen nečekají s nataženou rukou,
jako třeba principál Jan Hrušínský. Nebo výtečný
herec a jak se ukazuje i stejně dobrý kšeftman Martin Dejdar!
Jan Korbel
ECHO str. 13

TRADIČNÍ DEN TISKU SE LETOS NEKONAL
Zabránil tomu koronavirus. Bylo vždy připomenuto vydání 1. čísla Rudého práva 21. září
1920. Šlo o tiskový orgán marxistické levice tehdejší sociálně demokratické strany.
Její představitelé v čele s Bohumírem Šmeralem
byli prvními členy redakce Práva a uveřejňovali velkou část článků, úvah a rozborů problémů ve straně.
Spolu s dalšími autory z řad poslanců, spisovatelů,
vědců, dopisovatelů z měst a venkova. 1. srpna 1937
se v Krčském lese u Prahy shromáždilo přes 20000
lidí k podpoře vydávání Rudého práva. Toto setkání
lidí založilo tradici poválečných Slavností a Běhů
Rudého práva, besed vedení strany a redaktorů deníku se čtenáři.
KSČM na tuto tradici navazuje a plní poslání tisku strany – být kolektivním organizátorem, propagandistou, agitátorem. Haló noviny informují o dění
u nás a ve světě z hlediska pravdivého postoje k událostem, jako jediné přinášejí zprávy o zasedání ÚV
KSČM, o působení poslanců a zastupitelů. V pondělí vychází příloha Naše pravda, ve středu týdeník Unie
českých spisovatelů Literatura, Umění, Kultura. Vý-

znam Haló novin je dán současnou situací v médiích. Mnoho lidí uvažuje pod vlivem každodenních
relací, jejichž zaměření bývá často daleko od skutečnosti v současnosti a zejména pokud jde o hodnocení minulosti. Haló noviny se snaží uvést na pravou
míru pokusy více či méně přepisovat minulé děje ve
prospěch globálního kapitálu. Antikomunisté, bojovníci proti všemu ruskému, čínskému, mají dnes
v médiích všeho druhu zelenou. V organizacích
KSČM na místní úrovni by měla být věnována pozornost, zda všichni odebírají a čtou HaNo, aby byli
schopni čelit překrucování skutečnosti dneška a padělání minulosti. Každodenní četba HaNo by měla
být součástí života každého člena a členky KSČM.
Letos se Den tisku nemohl uskutečnit. Nekonalo se setkání vedoucích představitelů strany a redaktorů Haló novin se zájemci o Haló noviny, publikace z nakladatelství Futura i z dalších vydavatelství
knih, časopisů a dalších materiálů i vlasteneckých
organizací. V předvolebním období by se představili
i kandidáti do zastupitelstev a do Senátu. Tuto příležitost snad budeme mít příště.
Karel Janiš

OSLAVÍME SLAVNÁ VÝROČÍ
100 let uplyne od revolučních událostí roku 1920, kdy pod vlivem VŘSR v Rusku se radikalizovala dělnická třída a pokroková inteligence i u nás.
Zanedlouho to bude 100. výročí slavného revolučního pokusu o změnu charakteru teprve dva roky
staré Československé republiky. Republiky, která
nesplnila očekávání spravedlivějšího sociálního uspořádání.
Prosincová generální stávka
byla nejradikálnějším pokusem
o změnu kurzu v nové republice. Bohužel vládnoucí třídou
byli stávkující poraženi i demagogickým označením stávkujících jako bořitelů vytoužené samostatnosti.
Vyvrcholil boj o charakter soc. demokratické strany a její faktické rozštěpení a ustavení Komunistické strany 14. - 16. května roku 1921, jako součásti
Komunistické internacionály.
Čeká nás sjezd - doufám, že určí správný směr
a že si přestaneme hrát na státotvornou "parlamentní" stranu a zkusíme návrat k podstatě činnosti
komunistické strany.
Tedy zkusí to ti, co rozfoukají ty jiskřičky z popela. Hodně štěstí budoucím... stále věřím, že „Vstanou noví bojovníci a rudý prapor zavlaje!“ Začněme nových sto let s elánem mladých! Jan Korbel
ECHO str. 14

Vyšel čtvrtletník VNK
Lípa č. 2/2020
Jsou v něm uvedeny mimořádně závažné dokumenty. Jde o Program NSDAP z 24. února
1920, v němž v 25 bodech je veřejnosti předloženo sjednocení všech Němců a vznik Velkého Německa, zrušení Versailleské a Saint-Germainské
mírové smlouvy, zem a půdu pro obživu našeho
obyvatelstva, soukmenovcem je pouze ten, který
má německou krev bez ohledu na vyznání, žádný
žid nemůže proto být soukmenovcem, kdo není
státním občanem, může žít v Německu pouze jako
host a musí podléhat cizineckým zákonům, právo
rozhodovat o řízení státu, o jeho zákonech může
příslušet pouze státním občanům, první povinností
každého občana státu je duševní nebo tělesná práce, zrušení bezpracných příjmů, znárodnění všech
podniků, vytvoření velkorysého systému péče
o staré občany, pozemkovou reformu, potrestat
smrtí sprosté zločince, šmelináře, lichváře atd. atd.
Pro splnění všech požadavků je třeba vytvořit silnou centrální moc Říše. Vůdcové strany budou
bezohledně postupovat s cílem realizace uvedených bodů a v případě nutnosti i s nasazením vlastních životů.
Dalším dokumentem je Sudetoněmecká strana Konráda Henleina a řešení české otázky. Říše
musí začlenit Čechy, Moravu a zbytek Slezska beze
zbytku až po staré říšské hranice platné do roku
1866. Je třeba vyzdvihovat skutečnost, že Češi
svým spojením s Moskvou čím dál tím víc vytvářejí ve střední Evropě bolševické ohnisko požáru
a nákazy prvního stupně, jehož působení je především namířeno proti Německé říši a jeho odstranění poslouží konsolidaci evropského míru
(s obměnou hovoří dnes ti, kteří varují před ruským a čínským ohrožením naší bezpečnosti a suverenity). Nikdy v dějinách už nesmí dojít k českému obrození. Proto je třeba potlačit český jazyk
a je v německém zájmu, aby úplně zmizel. Plán
řešení české otázky je rozdělen do několika částí
dalšími konkrétními opatřeními. Lépe se v tomto
smyslu vyjádřil Reinhard Heydrich v projevu
2. října 1941 při nástupu do funkce říšského protektora v Praze. Svůj úkol rozdělil na dvě velké
a jasné etapy a oblasti činnosti. Jedna je blízká
– zaměřená na válku a druhou začíná dalekosáhlý
konečný úkol. První je diktována potřebami vál-

ky. Potřeboval v tomto prostoru klid, aby dělník
zde mohl plně nasadit svou pracovní sílu. Aby
mohl svou práci ve zbrojním průmyslu plnit, musí
se mu dát tolik žrádla. Bylo by škodlivé, kdyby
chtěl vyvolat povstání nebo kladl odpor. A pokud
jde o konečné řešení, Heydrich zdůraznil, že tento
prostor musí být jednou definitivně osídlen Němci. Je potřeba provést soupis v rasově národnostním smyslu. Rasově dobré rasy a dobře smýšlející
je možno poněmčit. Jsou i lidé špatné rasy a špatně smýšlející a ty je třeba dostat ven, na východě
je dost místa. A pak je tu střední vrstva. Jsou v ní
lidé dobře smýšlející, ale špatné rasy – ty třeba
nasadit do práce někde v říši a postarat se, aby už
neměli děti. A špatně smýšlející dobré rasy – ti
jsou nejnebezpečnější, poněvadž je to rasově vůdcovská vrstva. U jedné části špatně smýšlejících
se pokusit je usídlit někde v říši v čistě německém
prostředí, poněmčit je a převychovat jejich smýšlení. A pokud to nepůjde, postavit je ke zdi. Vystěhovat je nelze, tam na východě by vytvořili vedoucí vrstvu, která by se postavila proti říši.
Heydrich zdůraznil, že jde o vodítko a kdy se
stane, je otázka, kterou musí rozhodnout vůdce.
Ale shromažďovat materiál je možno začít. Mnoho může poskytnout Pozemkový úřad. Ale primární je ovládnutí tohoto prostoru, na pozdější dělení
je dost času. A krajským župním vedoucím připomněl, že bude vycházet vstříc jejich přáním a potřebám žup, ale nacista ví, že celkový zájem říše
je primární a teprve pak přicházejí zájmy vlastní.
V dnešní době je velmi potřebné připomenout
si plány Henleinovy strany a zejména Heydricha
na osudy každého z nás, pokud by nacistické
Německo zvítězilo ve válce. Zejména by to patřilo říci těm, pro které novodobé dějiny našeho
národa začínají odsunem Němců z naší vlasti, hovoří o odsunu jako o vyhnání, dokonce prý šlo
o válečný zločin, mluví a píší o kolektivní vině
Němců. Neznají usnesení Postupimské konference z léta roku 1945? Neznají, kdo byl určen a kdo
nebyl určen do odsunu – ti, kteří se nepodíleli na
rozbití ČSR a na počínání vůči Čechům za války?
Nebo snad český národ začal světovou válku?
Karel Janiš
ECHO str. 15

OPUSTIL NAŠE ŘADY…
Naši listopadoví jubilanti
ZO (MO) KSČM, LKŽ Dobromysl a redakce
Echo blahopřejí k narozeninám a přejí zdraví
a dlouhá léta následujícím členkám a členům naší
MěO. Děkujeme za práci pro sociálně spravedlivější společnost.

Milada VÁŇOVÁ, Jana BRODECKÁ, Jaroslava URBÁNKOVÁ, Marie SÁMKOVÁ, Jaroslav
KOPECKÝ, František BRŮŽEK, Zdeňka HORŇÁKOVÁ, Marta PAWLASOVÁ, Jitka VESELÁ,
Nina JAHODOVÁ, Emil SVATOŠ, Božena ROŽCOVÁ, Marie CIGÁNKOVÁ, Josef KOCMAN,
Anna MARŠÁLKOVÁ, Tibor DÁVID, Františka
STŘÍŽOVÁ, Anna ŠTOFANOVÁ, Iva KRIŠOVÁ, Karla MOUCHOVÁ, Stanislav NAVRÁTIL
did

Vypukne v USA kvůli volbám
občanská válka?
Leda tak válka o to, který
bankéř bude inkasovat zisky!

Základní organizace KSČM
v Brně-Bystrci sděluje, že 4. listopadu 2020 opustil naše řady
v nedožitých 77 letech
soudruh RSDr. Pavel Novotný,
dlouholetý předseda ZO a MíV
KSČM v Bystrci.
Pracoval od mládí ve svazáckých a stranických
funkcích v okrese Třebíč, později v Brně. Po převratu v nové městské organizaci KSČM, v řadě
společenských organizací, mj. jako dlouholetý člen
MěR KČP v Brně
Čest jeho památce!
(red)

Ve vzpomínkách žijí
Od listopadu 1995 s. prof. MVDr. Václav Dyk,
DrSc., pedagog na Vysoké škole veterinární,
autor publikací o veterinární parazitologii, o biologii a patologii ryb.
Od listopadu 2000 s. RSDr. Václav Budina,
tajemník MěV KSČ v Brně.
Od listopadu 2005 dlouholetý předseda ZO
KSČM 0102 a předseda bytového družstva Družba s. Rudolf Beneš. Vzkázal nám: „Loučím se
s vámi, přátelé milí, ruky stisk dnes už vám nemohu dát, srdce mi dotlouklo, odešly síly, loučím se
se všemi, kdo mě měl rád“.
Od listopadu 2005 dlouholetý předseda Místního výboru v Králově Poli s. Jaromír Talafa.
Od listopadu 2015 fotoreportérka a funkcionářka Syndikátu novinářů ČR v Brně Helena Kupčíková, jejíž fotografie byly uvedeny v Rovnosti.
Žijí v paměti těch, kteří je znali a poznali
jako poctivé komunisty, dobré lidi, kteří přispěli
k tvorbě sociálně spravedlivé společnosti.
Karel Janiš

Vážení členové a přátelé VNK Brno,
oslovujeme vás v této nelehké době, abychom vám oznámili, že nemůžeme za těchto přísných zdravotních opatření uskutečnit námi i vámi tolik oblíbený Vánoční koncert, který se měl konat 3. prosince 2020.
Koncert s paní prof. Krátkou uskutečníme v náhradním termínu. Paní profesorka i my vás zdravíme
a děkujeme za pochopení. Těšíme se na brzké shledání. Přejeme všem dobré zdraví.
Marie Veselá, předsedkyně - Výbor národní kultury Pobočný spolek v Brně
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