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SPOLEČENSKÁ SITUACE A KROKY KSČM V NÍ
Minulý týden byl a je poznamenán pokračující krizí vlády a spory o plnění úkolů v oblasti řešení pandemické krize a vakcinace proti
Covid-19. Mediálně se KSČM dotýkalo zejména
rozhodnutí vlády o přesunu 5 mld Kč do rozpočtu
MO a nesplnění požadavku, který vláda přislíbila
pro prodloužení nouzového stavu. Volení funkcionáři a garanti jednotlivých témat se vyjádřili jak
k tomu, že přesun 5 mld je neadekvátní a přestože
peníze nejsou převedeny na nákup těžké techniky,
ale do provozních nákladů včetně mezd, je to bráno jako nesplnění požadavku KSČM při projednávání státního rozpočtu. Pokud jde o podmínky
podpory nouzového stavu, vláda nesplnila ani
jeden ze dvou základních požadavků, tedy otevření škol pro žáky prvního stupně a otevření
zimních středisek pro organizované návštěvy
bez chaosu.
Tento postup vlády byl obecně občany odsouzen a vedl k dalšímu snížení akceptu nařízených
omezení v nouzovém stavu a vstřícný krok KSČM
byl pozitivně hodnocen většinou lidí. Aby nebyla
snižována vážnost KSČM, se naše stanoviska přikláněla k nedůvěře ke slibům vlády. Osobně jsem
požádal o přijetí u prezidenta republiky a návštěva se uskutečnila ve středu (3. 2.) za účasti
mé a předsedy Poslaneckého klubu Pavla Kováčika. Oznámili jsme M. Zemanovi, že KSČM
pro neseriózní jednání vlády, zejména výroky
J. Hamáčka, který náš postup označil jako handl, neuvažuje dál s tím, že by napříště menšinové vládě vyšla v jejich požadavcích vstříc, když
našim požadavkům vláda také nechce vyhovět.
Pan prezident vědom si možných konsekvencí
vedoucích až k případnému pádu vlády vyslovil
pro náš postup porozumění. Zároveň jsme se
shodli na tom, že pokud se krizová situace prohloubí, další kroky budeme pravidelně konzulto-

vat a to u vědomí toho, že celou situaci ještě více
zkomplikovalo rozhodnutí Ústavního soudu, který zrušil část zákona o volbách do Poslanecké sněmovny. Místopředseda St. Grospič dál aktivně prosazoval naše požadavky při jednání Komise pro
Ústavu ČR, a to jak týkající se referenda, tak dalších našich priorit. Zároveň byl středem pozornosti
při jednání Mandátového a imunitního výboru ve
věci poslance L. Volného. Od včerejšího dne komentujeme rozhodnutí Ústavního soudu s tím, že
jsme připraveni se podílet na přijetí potřebné novely volebního zákona. Naše priority budou zachovat volební kraje, udržet poměrný systém bez
zbytečných deformací a u zůstatku hlasů v krajích
se vrátit k druhému skrutiniu, jak byl znám do roku
2000.
Dosáhli jsme při jednání s hnutím ANO pokroku ve sloučení zdravotních pojišťoven MV a MO
s tím, že je přijat náš návrh z července loňského
roku. Poslanec Zdeněk Ondráček dál usiloval
o prosazení našich požadavků v Ústředním krizovém štábu.
Vojtěch FILIP, předseda ÚV KSČM
(Praha 3. února 2021)

Internetová hitparáda vládních vtipů.

CO BUDE DÁL? II.
Současná situace zapříčiněná koronavirovou
krizí stále neumožňuje, aby se i náš stranický
život vrátil do „starých“ kolejí. Žel, jak současný vývoj pandemii ukazuje, nelze tento návrat
v dohledné době ani očekávat. Stále nelze konat
členské schůze, porady a s výjimkou schůzí výkonného výboru ani zasedání stranických orgánů či jiných hromadných akcí. Nezbývá tedy než
členy strany informovat opět touto cestou.
Jedním z naléhavých úkolů nadcházejícího
období je příprava strany na podzimní volby do
Poslanecké sněmovny PČR. Pomiňme pro tuto
chvíli způsob, jímž budou politické strany a především Poslanecká sněmovna reagovat na rozhodnutí Ústavního soudu ve věci zrušení některých
ustanovení volebního zákona. Výkonný výbor ÚV
i MěV již přijaly příslušné dokumenty týkající se
zaměření volební kampaně, která již byla dnem
vyhlášení voleb fakticky zahájena. K přípravě voleb byla rovněž svolána městská nominační konference. Její jednání se však ze známých důvodů
nemohlo sejít prezenčně. Uskutečnilo se proto,
respektive její hlasování, na konci ledna korespondenčně.
Konference navrhla k zařazení na kandidátní listinu Jihomoravského kraje následující soudružky a soudruhy: Jaromíra Blatného, Jiřího
Fazora, Václava Fišera, Lenku Ingrovou, Vojtěcha Jedličku, Jiřího Králíka, Editu Nečasovou,
Michala Procházku, Martina Říhu, Bohumila
Smutného a Pavla Valacha. Vzhledem k tomu, že
v průběhu hlasování se kandidát na vedoucího
kandidáta KL z vážných zdravotních důvodů vzdal
kandidatury, doporučil výkonný výbor MěV na
tuto funkci s. Martina Říhu. Konečná kandidátní
listina by měla být projednána a schválena na krajské nominační konferenci na konci února.
Lze předpokládat, že i tato konference se uskuteční obdobně jako městská, tedy formou korespondenčního hlasování. Za brněnskou městskou konferenci byli delegáty krajské nominační konference
zvoleni s. Jiří Fazor, Václav Fišer, Jan Korbel, Aleš
Růčka a Martin Říha.
Je nesporné, že konkrétní jména na kandidátní
listině i volební program jsou pro výsledky voleb
důležité, za důležitější však považuji skutečnost,
jak bude KL i program KSČM přijat samotnými
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27. - 28. 3. 2021 nebo

28. - 29. 11. 2021 ?

voliči. Je obecně známo, že dosavadní volební
průzkumy zařazují KSČM na samotný práh volitelnosti. To je jedním z důvodů, aby se nejen stranické orgány, ale opravdu všichni členové aktivně
zapojili do volební kampaně, která bude tentokrát
v důsledku pandemie určitým způsobem omezena. Již teď by však měl každý z nás přemýšlet,
jakým způsobem může na tomto poli osobně přispět.
Již bylo zmíněno, že volby to jsou kádry, volební program a vlastní volební kampaň. S otázkou volebního programu je v současné době úzce
spojena i otázka změny ve vedení strany. Jak víme,
s. Filip se již před časem vyjádřil, a následně několikrát potvrdil, že již nehodlá kandidovat na
předsedu strany. Současně je známo, že ve straně
neustále sílí požadavky, aby byly změny ve vedení strany uskutečněny co nejdříve. Tato záležitost
přísluší sjezdu strany, jehož jednání však bylo již
několikrát odloženo a s vysokou pravděpodobností
se neuskuteční ani v termínu plánovaném na
konec března. Stále reálnějším se tak stává až listopadový termín – tedy termín až po volbách! Změna vedení strany proto bude s největší pravděpodobností zařazena na nejbližší jednání ústředního
výboru, které se uskuteční ihned, jakmile to protiepidemiologická opatření (to znamená stupeň 4)
umožní, předpokládá se zasedání formou videokonference. Cílem tohoto zasedání by mimo jiné
mělo být zvolení nového vedení strany, které by
dostalo za úkol přivést v nových podmínkách stranu k volbám a připravit jednání XI. sjezdu. S oběma úkoly je spojeno především programové ukotvení strany reagující na dění v poslední době,
především v souvislosti s pandemií a výhledem
na další období.
Před stranou je i řada dalších úkolů a rozhodnutí, především v souvislosti s problematikou spojenou s bojem proti pandemii a tolerance vlády.
V těchto záležitostech je třeba sledovat především
aktuální informace ve sdělovacích prostředcích.
Městský výbor se snaží o aktuálních záležitostech
alespoň písemnou formou průběžně informovat
předsedy ZO.
Aleš Růčka

ROZVÁŽNĚ A S VĚDOMÍM PROSPĚŠNOSTI - DO TOHO!
Pravděpodobně se všichni nebo většina z nás
shodneme, že teze V. I. Lenina „Socialismus mohou porazit jen jeho vlastní chyby“ je aktuální
a vhodná k respektování i při odhalování příčin
naší volební porážky „na hlavu“. Místo čekání na
„brzké odpovědi zda neúspěch je výrazem voličského hodnocení naší činnosti, politiky KSČM
a poslanců tolerujících vládu, nebo
pouze doufat ve vytýčení nových
směrů k získání důvěry občanů vedením strany zvoleným XI. sjezdem KSČM“- (viz. ECHO č.10/
2020), bude skutečně prospěšnější
„nezoufat“ a raději se bez otálení
aktivně a uvážlivě pustit do odhalení a poté
do důsledného odstraňování všech těch našich
vlastních chyb!, které považujeme za jedny z příčin našich volebních neúspěchů.
Navrhuji jednoduchý postup, nenáročný na jeho
organizování a provedení, respektující omezené
možnosti konání schůzí, porad a jiných akcí, ale
naopak umožňující efektivněji využít toto období „nečinnosti“ v době pandemie k výše naznačenému a tolik potřebnému úkolu a cíli.

kterému z členů vaší ZO KSČM. (podpis není
třeba).
3. Úkol pro výbor ZOKSČM: názory členů
utřídit ve stanoviska k jednotlivým uvedeným
organizačním stupňům pro možnost jejich
projednání na schůzi ZO, pro sdělení v diskuzi
na poradě předsedů ZO, nebo pro předání MěV
KSČM a především pro přijetí
opatření k odstranění chyb a nedostatků v ZO, případně i jinde.
Mysím si, že tento pokus, který
není žádným převratným vědeckým vynálezem a divem světa, není
a nebude zbytečný či škodlivý, ale
může přispět k probuzení a aktivizaci členů ze
„zimního a covidového spánku“, výsledky mohou
být prospěšné pro předvolební kampaň, členskou
schůzi ZO k závěrům XI. sjezdu strany i k získání
názorů sympatizantů - čtenářů ECHA. Jestli s mým
návrhem souhlasíte,
VYZVĚTE SVÉ ČLENY KE SPLNĚNÍ
UVEDENÝCH POŽADAVKŮ!
Alois Zlatníček

MŮJ
NÁZOR

CO DĚLAT, ČÍM ZAČÍT, JAK POSTUPOVAT?
1. V klidu domácího prostředí popřemýšlet
o odpovědi - proč již dvakrát ve volbách v Brně
(komunální 2018, krajské 2020) nezískala
KSČM alespoň 5% podpory voličů. Jaké chyby a nedostaky v činnosti stranických organizací a orgánů od ZO, OV, KV, až po ÚV a VV
KSČM jsou podle vašeho názoru, příčinou
místních i celkových celostátních volebních
neúspěchů KSČM?
2. Vaše odpovědi, názory - byť i pouze jen dílčí, podle vašich znalostí - (bez zdůvodňování
a komentářů!) napište na list papíru a bez prodlení předejte (nebo zašlete i mailem - jestli
podmínky ZO umožňují) předsedovi nebo ně-

V ROCE 2020 OPUSTILI SVĚT
• politici Luboš Dobrovský, prezidenti Valéry Giscard d´Estang ve Francii 1978-1982, Husni Mubárak v Egyptě 1980-2011, Miloš Jakeš, Zdeněk Jičínský, evangelický farář, kytarista a poslanec Svatopluk
Karásek, Jaroslav Kubera;
• novinář Jiří Hanák a hlasatelka televize Kamila
Moučková;
• režiséři Jiří Menzel, Ivan Passer, Karel Vachek;
• herci Karel Fiala – Limonádový Joe, Robert Hossein – de Peyrac s Angelikou, Ladislav Mrkvička,
Jan Skopeček;
• zpěvačky Juliette Gréco, Eva Pilarová;
• sportovci Diego Maradona, Vladimír Zábrodský,
Dana Zátopková
a mnoho dalších, o nichž podobně jako tu uvedených
v tiskovinách bylo psáno a v televizní stanici Art byla
o nich relace hned, když zemřeli.
Karel Janiš

Když covidový nacionalismus skončí svérázným internacionalismem. Jsem zvědav, jak se tímhle bordelem
prošvejkujeme… Jiří Dolejš
( - vypůjčil jsem si na jeho Facebooku JK)
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ROKU 2021 PŘEDAL ROK 2020 ZÁLEŽITOSTI PLNÉ PŘEKVAPENÍ
Patří k nim nové politické hnutí bývalého
předsedy spolku Milion chvilek Mikuláše Mináře „Lidé PRO“. Chce získat půl milionu podpisů, které jeho aktivisté shánějí po celé České
republice. Chtěl by pracovat v politice s novými
lidmi a ve sněmovních volbách by chtěl získat alespoň deset procent. Pečlivý sledovatel a glosátor
naší politické scény Miroslav Korecký v Mladé
frontě 5. prosince 2020 odhalil Minářovu snahu
dělat s novými lidmi novou politiku a uvedl hotový festival panenské čistoty a nezávislosti kandidátů a podporovatelů Mikuláše Mináře: expremiér české vlády Petr Pithart (byl členem KSČ,
Občanského fóra, Občanského hnutí, dnes KDUČSL – připomínám, že jde asi o našeho největšího
politického turistu a byl i předsedou i místopředsedou Senátu), soudkyně Eliška Wagnerová
(dříve členka ODA, později senátorka za Stranu
zelených), jaderná fyzička Dana Drábová (několikrát kandidovala za Sdružení nezávislých-Evropští demokraté nebo za STAN), aktivista David
Ondráčka (dříve člen a volební kandidát Unie svobody, později Babišův adept na ministra vnitra,
donedávna v čele české pobočky Amnesty International – dodávám častý host v neděli v poledne
u Václava Moravce), náměstek pražského primátora Pavel Vyhnánek (kandidoval za KDU-ČSL,
Praha 7 sobě a Praha sobě), podnikatel Martin
Hausenblas (bývalý člen TOP 09, kandidoval leckams za STAN, Změnu), Mariana Čapková (dříve
členka a kandidátka KDU-ČSL, dnes zastupitelka
za Prahu sobě). Podle Koreckého se zdá, že jediným politikem politikou nepolíbeným je tam sám
Minář; ale je to pochopitelné, kde ty nové lidi
pořád brát, tolik nedostudovaných bohoslovců
teologická fakulta zase ročně nevyplivne.
Miroslav Korecký v uvedeném komentáři též
reagoval na vyjádření předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského v rozhovoru pro ČT 24
29. listopadu 2020 několikrát ve vysílání opakovaném, když Rychetský nečekal, že můžeme mít
třicet let po listopadu jako předsedu vlády takového člověka, jakého máme dnes z hlediska
jeho minulosti. A podle Koreckého má předseda pravdu! Premiér je bývalý komunista a soudí se o to, zda spolupracoval se Státní bezpečností, prezident je bývalý komunista, ještě před pár
měsíci byli i šéf Senátu a šéf Nejvyššího soudu
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bývalí komunisti – a nad vším pohoršeně vrtí
hlavou šéf Ústavního soudu, sám bývalý komunista. Jsme zvláštní země. (Dodávám, že Pavel
Rychetský po nástupu do druhého 10letého mandátu předsedy Ústavního soudu v r. 2013 řekl, že
tak asi po 4 letech z funkce odejde, ale povídali,
že mu hráli, zdá se, že odejde z funkce v roce 2023
spolu s prezidentem republiky Milošem Zemanem.)
V Lidových novinách 3. prosince 2020 předložil odborník na jadernou energii František
Hezoučký několik argumentů do diskuse o výstavbě pátého bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Jde o jadernou bezpečnost, o objem práce
pro český a slovenský průmysl nejen pro období
výstavby, ale i služby a náhradní díly po celou dobu
životnosti bloků 60, možná 80 let – jde i o energetickou bezpečnost republiky, protože tím budeme
soběstační a bude minimalizována závislost na zahraničních dodavatelích. Důležitá bude i pořizovací cena i klady a zápory během celého provozního života. Po těchto třech argumentech autor
úvahy uvádí, že všech šest našich bloků jsme si
postavili sami, koupili jsme si projekt ruského
jaderného ostrova a Energoprojekt Praha ho přizpůsobil pro naše stavební firmy a průmysl. Dnes
máme šanci si podobný postup zopakovat, i když
realizace by byla komplikovanější, protože průmysl značně utrpěl divokou privatizací. Jde o variantu, o které zatím nikdo neuvažuje, protože ti,
kdo hodlají rozhodovat, u výstavby našich jaderných bloků nebyli a náš průmysl podceňují nebo
i hanobí. Představitelé Maďarska a Finska si vybrali rovněž petrohradský projekt z praktických důvodů. Pustit se do práce vlastními silami vyžaduje
sebedůvěru, zodpovědnost i sílu k překonávání
překážek, je pohodlnější přenést zodpovědnost na
zahraničního dodavatele. Částka 160 miliard za
jeden blok je dost velká a mnozí si na ni dělají
zálusk a nebudou šetřit silami, aby se k ní dostali
a vytlačili z trhu i domácí podniky. Najmutí profesionální propagandisté za trochu peněz a pár
senátorů a poslanců, kteří se chtějí zviditelnit před
volbami, budou šířit informace o negativech spolupráce s Ruskem. Stokrát opakovaná lež se stane
pravdou i módou ji bez rozmyslu opakovat.
Protiruská propaganda již probíhá stejně jako
snaha, aby výstavbu prováděla americká firma
(Dokončení na straně 5)

O TOM, CO JIŽ BYLO A CO TEPRVE BUDE
Jednání o odmítnutí 10 miliard korun pro
armádu vyvolalo pochopitelně nesouhlas poslankyně za ODS Jany Černochové. Pečlivý sledovatel a glosátor politického života Miroslav
Korecký v Mladé frontě Dnes 10. prosince 2020
uvedl, že pozici největší parlamentní herdekbaby spolehlivě drží právě tato poslankyně, která
používá nejen ostřejší slova, ale její hlavní zbraní
jsou decibely. Při jednání o rozpočtu křičela tak,
že si její kolegové stěžovali u předsedajícího, že
dočasně přišli o sluch. Předsedající v jednacím
řádu nenašel paragraf, na jehož podkladě mohl
Černochové zakázat tak moc ječet. Bohužel podle
Koreckého jednací řád neobsahuje instrument, který by mohl komunistovi Luzarovi, který vystoupil
hned po Černochové, zakázat, aby citoval ze spisů V. I. Lenina. A proti tomu je ječák Černochové
ještě hotová rajská hudba (antikomunistický výpad
nesmí chybět, jak bývá dnes zvykem). 4. ledna 2021
vláda neuvolnila 10 miliard korun pro armádu.
Celý den v televizi byl pořad o očkování a o pořadí očkovaných – nejprve zdravotníci, pak lidé ve
věku nad 80 let a teprve potom ti ostatní.
A už se objevily názory o možné diskriminaci neočkovaných, dokonce kterási letecká společnost se vyjádřila, že neposkytne neočkovaným možnost letět. Stálí zákazníci dovolených za
hranicemi budou žádat očkovat se, aby mohli vycestovat. Do těchto diskusí vstoupila naše zasloužilá bojovnice za 2 % HDP na obranu v pořadu
Události, komentáře na ČT 24 obvyklou stížností
k vládě, že je ohrožena bezpečnost naší republiky,
musíme plnit závazky ČR, které máme v NATO,

ROKU 2021 PŘEDAL... (

DOKONČENÍ)
Westinghouse, v níž František Hezoučký působil
stejně jako v Mezinárodní agentuře pro atomovou
energii. Nyní přednáší na Západočeské univerzitě
v Plzni a na ČVUT. Uvidíme, jaké strategické státnické rozhodnutí rozhodne a je předem jasné, jaká
vznikne síla prosadit americkou společnost zuby
nehty. Bude někde dost velké náměstí, kam se vejdou proameričtí příznivci USA? Potěš nás všechny někdo, kdo zorganizuje armádu našich pomocníků při této stavbě, poněvadž stavět naši asi
nebudou. Se Spojenými – nebo Rozpojenými –
státy americkými na věčné časy (jak dlouho budou trvat?) a nikdy jinak!!
Karel Janiš

mít naše vojáky v misích bůhvíkde. Ji vůbec počty nakažených a zemřelých, které rostou, volání
nemocnic i domovů, aby přišli právě vojáci pomáhat při boji s epidemií (přes 6 tisíc lékařů a
sester je nakažených) nezajímá. Nebezpečí, které
nám hrozí z Ruska a Číny, je třeba čelit. V tom si
velmi dobře rozumí s předsedou senátního výboru pro bezpečnost Pavlem Fischerem.
Nesouhlas prezidenta Trumpa s výsledky voleb, v nichž byl poražen, vyvrcholil 6. ledna napadením sídla Kongresu jeho příznivci; násilím
překonali všechno, co jim stálo v cestě a pronikli
až do sálu, kde právě probíhalo jednání o potvrzení Joe Bidena za prezidenta USA, došlo ke rvačkám s policisty, k poškození zařízení místnosti
i k lidským obětem. Ke 4 civilistům přibyl i policista, který podlehl zraněním při střetu s osobami,
které pronikly do budovy.
Když se po čtyřech hodinách podařilo bezpečnostním silám demonstranty z budovy Kongresu
vypudit, bylo jednání obnoveno. Joe Biden byl potvrzen jako další prezident USA. Trump řekl, že
uvedení Bidena do úřadu se nezúčastní. Událost,
k níž došlo 6. ledna 2021, vyvolala ohlas po celém světě, pochopitelně odmítavý. A u nás, jak jsem
předpokládal, se vyslovili 8. ledna 2021 v Lidových novinách Roman Joch a Petruška Šustrová.
Nechybělo srovnání Trumpa s naším prezidentem
republiky; podobně se vyjádřil i TOPista Miroslav Kalousek, který dokonce řekl, že oba prezidenty volila lůza. - O těchto komentářích příště,
její autoři představují i sebe.
Ve dnech 27. března do 11. května 2021 se
uskuteční SČÍTÁNÍ LIDU. Na českém území
bylo poprvé v roce 1869, od roku 1918 jich bylo
devět a to letošní bude jubilejní – desáté, třetí
v České republice. Na rozdíl od toho v roce 2011
bude o polovinu méně otázek. Budou dotazy na
jméno, druh a číslo dokladu totožnosti, datum
narození, pohlaví, místo pobytu, národnost, mateřský jazyk, dosažené vzdělání, počet dětí, povolání, bydlení, velikost bytu, připojení na plyn
a vodovod, způsob vytápění, složení domácnosti
– celkem 23 údajů. Vyplnit možno i elektronicky.
Papírovou verzi dotazníku poskytnou sčítací komisaři a po vyplnění bude možné jej odevzdat na
poště. Za neúčast hrozí pokuta. Takže těšme se na
výsledky na přelomu let 2021 a 2022. K. Janiš
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I KDYŽ JSME CESTOU ZAKOPLI...
VSTAŇME A POJĎME DÁL
k uváženému a důslednému odstranění následků
těch zakopnutí - jak v činnosti brněnského Městského výboru KSČM a vyšších stranických řídících
orgánů, tak ale i v našich základních organizacích.
Toto je ten naléhavý neodkladný úkol a správný
první krok, ale pouze jedna z podmínek pro zabránění dalšího volebního neúspěchu a propadu do bezvýznamnosti v postavení a vlivu KSČM ve společnosti.
Vyplývá i ze současného stavu v místním prostředí, kde KSČM není v zastupitelstvu Brna a ani v některých jeho městských částech, ale není již ani
v krajském zastupitelstvu Jihomoravského kraje. Přitom brněnská stranická organizace, která má (měla!)
nejpočetnější členstvo z okresních organizací KSČM
v kraji, „přispěla“ k volebnímu výsledku strany
(4,44%) v krajských volbách zahambujícím a nedůstojným podílem 2,68 % hlasů získaných
v Brně!
Naopak ve všech ostatních okresech (s výjimkou
Brno-venkov 3,91 %), i přes pokles procent hlasů ve
srovnání s volbami 2016, byla podpora KSČM nad
potřebnými 5 % (5,06 % v okresu Hodonín, 5,99 %
Blansko, 6,18 % Břeclav, 6,27 % Vyškov, 6,95 %
Znojmo). Brněnská KSČM měla do těchto voleb solidní zastoupení v zastupitelstvu kraje a také v krajském výboru KSČM - dokonce funkci předsedy
tohoto výboru. Snad při čtení těchto údajů pociťujeme alespoň špetku pokory a studu a uvědomujeme si to naše velké provinění vůči těm soudružkám a soudruhům z vesnic a měst v našem
kraji, ale i vůči těm funkcionářům okresních a výkonných výborů KSČM pracujících ve složitějších
venkovských podmínkách než máme my v Brně?
Také umístění našich brněnských kandidátů
zařazených na předních místech kandidátní listiny,
po sečtení všech hlasů, (i přednostních - tzv. kroužkovaných), je neúspěchem a odleskem „našeho
ostudného podílu“ na celkovém krajském výsledku.
Tito 3 kandidáti (s. Říha, Fišer, Koš) - funkcionáři
MěV KSČM, totiž propadli (z místa 3. na 9., z 8. na
22, z 15. na 16.)! Nebyli by zvoleni do krajského
zastupitelsva ani v případě zisku kolem 6 % hlasů
pro KSČM, protože strana by získala při tomto
volebním výsledku maximálně 4 mandáty. Uvedená
neradostná fakta a výstražná čísla 4,44 % a 2,68 %
- nás musí burcovat k činům!, pro které se však
krátí čas na pouhých několik málo měsíců do říjnových parlamentních voleb.
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„Prohlášení MěV
KSČM v Brně k výsledkům voleb do
ZJMK v roce 2020“
však nepovažuji za
ten tolik potřebný
správný čin, ani realitě
odpovídající hodnocení a krok, který by podnítil aktivitu a činnost našich
organizací správným směrem! Vždyť z tvrzení, že
hlavní příčinou volebního neúspěchu je „selhání
vedení strany... že vedení ÚV nezvládlo pozitivně
ovlivnit názory občanů“ a z dalších některých zkratkovitých „argumentů“ navrhovatelé „Prohlášení...“
vyvodili závěr, že „chyba bezesporu není v krajských
a okresních orgánech“ a další členové VV MěV
KSČM toto jednomyslně schválili!? Nějak při
tom však opomněli, že i ty nižší stranické orgány
(OV, KV, jejich VV a členové), tedy že také i oni,
jsou nedílnou částí toho „vedení strany“!, protože
podle Stanov KSČM mají řídit, organizovat, koordinovat stranickou práci v duchu usnesení sjezdů, ÚV
a VV ÚV KSČM!
Když se nedaří, není chybou hledat viníky.
Každému aktivnímu hledači však sluší začít
takové hledání vždy nejprve „zametením u vlastního prahu“ - t.j. u sebe a v blízkém okolí, poté stejně
nekompromisně a kriticky odhalovat prohřešky a vinu
i na těch patrech nejvyšších a také měřit všem bez
rozdílu - nahoře i dole - stejně tvrdým metrem.
Jednosměrný pohled výhradně vzhůru může být
a jak vidíme, také skutečně je korunován odhalením
hlavního viníka - kde jinde než nahoře. Jestli z „Prohlášení...“ i pro nás, členy a základní organizace,
logicky vyplývá a má platit i po ostudném volebním
výsledku 2,68 % - „já nic - já muzikant“ a „my nic jen muzikanti“, pak se nelze divit nebo odsuzovat,
že mnozí nečinně a bezstarostně čekají na záchranu „s hora“.
I když to je v příkrém rozporu s naléhavou potřebou aktivní činnosti nejen nahoře, ale stejně tak i dole,
včetně působení každého člena KSČM - zejména před
parlamentními volbami! V tomto je přece ten rozhodující předpoklad nápravy a další úspěšné cesty
vpřed.
Spoléhání na spasitele nebylo „komunistické“
dříve a nemůže být ani v současnosti!
Alois Zlatníček

K PŘÍSPĚVKU S. ZLATNÍČKA „I KDYŽ JSME CESTOU ZAKOPLI…“
Městský výbor i redakční rada s otevřenou náručí
vítá příspěvky členů i funkcionářů strany týkající se života strany a její městské organizace zvláště, došlé příspěvky také uveřejňuje. Děje se tak i v příspěvku soudruha Zlatníčka. Redakce Echa několikrát zdůraznila,
že stránky našeho občasníku, právě proto, že jde o občasník, by neměly sloužit polemice. Přiznám však, že
po přečtení příspěvku s. Zlatníčka jsem pocítil neutuchající touhu po odpovědi a redakce mi vyhověla.
S. Zlatníček se ve svém příspěvku zabývá hodnocením loňských krajských voleb, přičemž nešetří kritikou
městského výboru. Ve své argumentaci využívá pouze
účelově vybraná data pro potvrzení svých závěrů a zcela opomíjí data ostatní. Jím uváděná data jsou samozřejmě zcela správná a nezpochybnitelná, jde však o to,
že nejsou jediná, která je třeba k objektivnímu hodnocení výsledků voleb použít. Pokud třeba s. Zlatníček
používá argument, že „brněnská stranická organizace,
„přispěla“ k volebnímu výsledku strany (4,44 %) v krajských volbách zahanbujícím a nedůstojným podílem
2,68 % hlasů získaných v Brně!“, je dle mne slušné uvést
i to, co k tomu říká i jím kritizovaný městský výbor
v dokumentu Hodnocení voleb do ZJMK a Senátu PČR
přijatém na zasedání VV MěV 22. 10. Z tohoto dokumentu, který je jediným zabývajícím se hodnocením
těchto voleb, vyjímám odpověď na otázku „Co mělo
podle vás největší vliv na výsledek voleb do krajských
zastupitelstev?
Jako hlavní faktor lze bezesporu označit skutečnost,
že oproti předcházejícím krajským volbám došlo, a to
napříč celou republikou, k zhruba polovičnímu úbytku
voličů, a to nejen sympatizantů, ale i členů strany. Příčina tohoto jevu je dlouhodobá a pozorujeme ji v podstatě od r. 2012 při každých volbách. Důvodem je pochopitelně přirozený úbytek voličů (úmrtí), který však
rozhodně není tím hlavním. V těchto volbách nešlo ani
jako dříve k přesunu voličů k jiným subjektům, prostě
se voleb nezúčastnili. Příčinu rozhodně není možno
hledat ani ve vedení volební kampaně na úrovni
jednotlivých okresů, i když k ní bylo jistě přistupováno
s různou intenzitou a důrazem. V materiálech projednávaných v souvislosti s hodnocením voleb na zasedáních ÚV v posledních letech je uvedena v závěrečných
částech řada námětů a doporučení pro příští volby,
nebylo k nim však dostatečně přihlíženo v přípravě
nových voleb, a to především ze strany centra. (podtrhl
AR)
Za hlavní důvod příčiny odlivu a především neúčasti voličů lze tak považovat jejich celkové zklamání
ze současné politiky KSČM. Občané nepřijali důvody,
které vedly KSČM k toleranci současné vlády, naopak
převzali tvrzení, že poslanecký klub a vedení strany

k tomuto kroku přistoupili z osobních důvodů. Bohužel, ani poslanecký klub, ani vedení strany nedokázali
na tuto situaci podle očekávání přesvědčivě reagovat.
Navíc, různá prohlášení jednotlivých vedoucích funkcionářů strany o hledání důvodů k přerušení podpory
vlády rozhodně k řešení problému nepřispěla. Nelze se
ztotožnit s tvrzením, že politiku strany mají vysvětlovat
a obhajovat nižší stranické orgány na úrovni krajů
a okresů. Jejich funkcionáři nejsou přes veškerou
snahu schopni adekvátně reagovat na konkrétní dotazy týkající se konkrétních kroků vedení strany a poslaneckého klubu. Zde je role vedoucích představitelů strany nezastupitelná. (podtrhl AR) Občané to tak chápou,
časté dotazy jsou spojeny, proč nejsou ve větší míře využívány např. tiskové konference, zde často argumentují přístupem Okamury. Občané došli k názoru, že
KSČM především prostřednictvím tolerance současné
vlády nahradila svou historickou roli parlamentním
soužitím s představiteli kapitálu a zcela abstrahovala
na svou práci mezi pracujícími.“
Se soudruhem Zlatníčkem je jistě možno souhlasit,
že je třeba, aby každý z nás i jednotlivé stranické organizace a orgány strany hledal svou míru zodpovědnosti
za volební výsledek. Já osobně se však připojuji k závěrům učiněným městským výborem.
V druhé polovině svého příspěvku se s. Zlatníček
opírá o dokument Prohlášení Městského výboru KSČM
v Brně k výsledkům voleb do ZJMK v roce 2020. Z něj
vyvozuje některé závěry, z nichž viní městský výbor.
Nejen s. Zlatníčkovi chci připomenout a zdůraznit,
že tento dokument se vůbec netýká hodnocení voleb.
To ani nebylo jeho cílem, neboť byl přijat na mimořádném jednání VV MěV 5. října (dva dny po ukončení
voleb). Cílem tohoto dokumentu bylo, na základě v něm
uvedených argumentů, vyzvat vedení strany k rezignaci na své funkce. V dokumentu je přímo uvedeno:
„Městský výbor KSČM v Brně z uvedených důvodů
požaduje, aby současné vedení strany včetně celého výkonného výboru ÚV KSČM rezignovalo na své funkce
okamžitě, ještě před konáním XI. sjezdu KSČM.“
Právě tato a pouze tato věta je jádrem celého Prohlášení
MěV… Zbývá dodat, že předseda i místopředsedové
ÚV v následujících dnech tomuto požadavku, který zazněl nejen z Brna, vyhověli. Ostatně v obdobném duchu jsem se předběžně k výsledkům voleb vyjádřil již v
loňském říjnovém čísle Echa.
Nezodpovězenou otázkou zůstává, proč argumenty
výkonného výboru (jednajícího jménem MěV) vedoucí
k rezignaci předsedy a místopředsedů ÚV používá
s. Zlatníček právě dnes proti městskému výboru.
Aleš Růčka,
člen MěV KSČM v Brně
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O XX. SJEZDU KSSS PO 65 LETECH
Jednal ve dnech 14. - 26. února 1956 v Moskvě. Nejprve byla vyslechnuta a projednána zpráva 1. tajemníka ÚV KSSS N. S. Chruščova
o činnosti strany. Byla schválena politická linie
a praktická činnost ÚV KSSS. Sjezd konstatoval hluboké změny v mezinárodním vývoji. Socialismus přerostl rámec jedné země a stal se světovou soustavou. Vzniklo rozsáhlé „pásmo míru“,
zahrnující socialistické i nesocialistické země
Evropy a Asie. Probíhal proces rozpadu koloniální soustavy imperialismu. Byla potvrzena politika
mírového soužití států s různým společenským zřízením, mohutné společenské a politické síly mohou odvrátit nebezpečí války. Otevřely se nové
perspektivy pro přechod zemí od kapitalismu k socialismu.
Jednání sjezdu konstatovalo další upevnění
vnitřní situace v zemi, podstatný růst všech odvětví společenské výroby, hmotného blahobytu
i kulturní úrovně lidu, upevnění morálně politické jednoty sovětské společnosti a růst moci sovětského státu. Sjezd též konstatoval fakt, že ÚV
KSSS působil na úrovni úkolů složité doby po

XIX. sjezdu KSSS v roce 1952 ve straně i ve
společnosti a byly obnoveny zásady kolektivního
vedení strany i společnosti. Sjezd schválil v tomto
duchu změny ve Stanovách KSSS, přípravu nového programu strany, Směrnice k 6. pětiletce
rozvoje národního hospodářství SSSR na léta
1956-1960.
Byli zvoleni členové i kandidáti ÚV KSSS
a členové ÚRK KSSS. 1. tajemníkem ÚV KSSS
byl i dále N. S. Chruščov. Na uzavřeném jednání
sjezdu přednesl N. S. Chruščov zprávu „O kultu osobnosti a jeho důsledcích“. Tato zpráva vyvolala velké překvapení i odpovídající ohlas mezi
delegáty sjezdu, v sovětské veřejnosti i v mezinárodním komunistickém hnutí. Imperialistickým
sdělovacím prostředkům tato Zpráva o kultu osobnosti poskytla možnost uspořádat kampaň proti
KSSS a proti komunistům vůbec. Velký ohlas vyvolala pochopitelně i v mezinárodním komunistickém hnutí. Je jistě užitečné vrátit se k tomuto
ohlasu a zejména pak k důsledkům, které se postupně vyskytly a jak mohly či nemohly být řešeny, napraveny, odstraněny.
Karel Janiš

PŘED 80 LETY PŘEDSTAVIL HEYDRICH SVOJI „VIZI“
2. října 2021 uplyne již 80 let od dne, kdy
Heydrich jako nový protektor Čech a Moravy
předložil na shromáždění představitelů moci nacistů u nás svůj program řešení české otázky.
Svůj úkol rozdělil na dvě velké a jasné etapy
a oblasti činnosti. Jedna je blízká a druhou začíná
dalekosáhlý konečný úkol. První, blízká, je diktována potřebami vedení války. Heydrich potřebuje
v tomto prostoru klid, aby český dělník zde nasadil pro německé válečné úsilí plně svou pracovní
sílu … k tomu patří i to, že se přirozeně musí dát

Příslušníci Waffen SS při střelbě z kulometu vz. 26 (Zbrojovka)
Autor: Kolohou – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36654012
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českým dělníkům tolik žrádla, aby mohli splnit
svou práci … (Cituji podle úplného znění projevu
R. Heydricha ve čtvrtletníku VNK Lípa č. 2/2020.
Je užitečné si tento projev připomínat v době, kdy
se Posselt opět nehorázně ozývá.)
Historik docent Jaroslav Štrait v Haló novinách 4. ledna 2021 uvedl údaje v rozhovoru s titulkem Protektorátní zbraně od Atlantického valu
po Moskvu. Uvádí, že vojenský materiál, který
Němci „převzali“ na podzim 1939 – přes 679 tisíc
pušek a karabin, přes 130 tisíc pistolí, přes 33 tis.
lehkých a těžkých kulometů, 4214 děl a minometů, 307 tanků, 6 obrněných vlaků a mnoho obrněných aut, kasáren muničních skladů a pohonných
hmot – je jen zlomkem toho, co se vyrobilo v letech 1935-45. Naše zbrojovky v Plzni, Brně, Praze, ve Vsetíně pokračovaly ve výrobě našich osvědčených zbraní. Podle neúplných pramenů brněnská
Zbrojovka vyrobila 1 021 511 pušek, 79 214 kulometů a 51 794 leteckých kulometů, vyráběla
stíhač tanků – bylo jich přes 4 tisíce. Plzeňská
(Dokončení na straně 9)

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ V ROCE 2021
• 18. března – 28. května 1871 vznik, existence
a porážka Pařížské Komuny;
• 28. března 1946 byly ústavním zákonem schváleny Dekrety prezidenta Beneše;
• 12. dubna 1961 prvním člověkem ve vesmíru
Jurij Alexejevič Gagarin;
• 14. - 16. května 1921 založení Komunistické strany Československa;
• 3. června 1991 vyšlo 1. číslo novodobých Haló
novin (původní v letech 1933-38);
• 3. června 1931 se narodil Raúl Castro, prezident
Kuby (bratr Fidela Castra);
• 19. června 1946 byl Edvard Beneš manifestačně
zvolen prezidentem republiky;
• 21. června 1621 bylo na Staroměstském náměstí
v Praze popraveno 27 vůdců stavovského povstání;
• 22. června 1941 hitlerovské Německo napadlo
Sovětský svaz, začala Velká vlastenecká válka
sovětského lidu a jeho armády;
• 2. července 1951 byli v Babicích zabiti funkcionáři MNV a KSČ;
• 11. července 1951 – Den pohraniční stráže;
• 17. července 1936 počátek občanské války ve
Španělsku;

PŘED 80 LETY...
Škodovka vyráběla těžká děla atd. Štrait uvádí
použití našich zbraní hitlerovci při budování
Atlantického valu ve Francii, v Sevastopolu, 625
tanků v pěti rychlých tankových divizích jako máslem projelo Belgií a Francií. Při návštěvách muzeí i betonových objektů je pro něho horší dočíst
se, že jde o škodovácké dělo a nemá dobrý pocit.
Soudruzi a soudružky, odebíráte Haló noviny
nebo si je kupujete? Dobře děláte, protože nás informují o dané situaci pravdivě (na rozdíl od naší
„Veřejnoprávní“, kde stále Václav Moravec a další strážci „demokracie“ dál působí) a uveřejňují
zejména v pondělí články o naší minulosti – příkladem budiž rozhovor s Jaroslavem Štraitem
4. ledna 2021. Vítězství protihitlerovské koalice,
v níž sehrála rozhodující úlohu Rudá armáda a vojska USA, Anglie, Jugoslávie a dalších zemí, zabránilo uskutečnit konečný úkol Heydrichova plánu – Čech nemá v tomto prostoru co pohledávat.
Ale ten první úkol se podle údajů v rozhovoru
s Jaroslavem Štraitem 4. ledna 2021 podařilo nacistům splnit na 100 procent.
Karel Janiš

• 18. července 1941 podepsána československosovětská úmluva o válečné spolupráci, vzájemné
podpoře po válce a souhlasu budovat na území
Sovětského svazu čs. vojenské jednotky;
• 8. září 1941 zahájena blokáda Leningradu – trvala až do 18. ledna 1944;
• 27. září 1941 po nástupu Heydrich, jako protektor pro Čechy a Moravu, vyhlásil stanné právo
a v projevu 2. října 1941 vyhlásil svůj plán na
postupné ovládnutí prostoru Němci a likvidaci
českého národa;
• 28. září 1951 byl skupinou bratří Mašínů na stanici SNB Čelákovice zabit Jaroslav Honzátko;
• 30. září 1941 začala bitva o Moskvu, která skončila počátkem prosince 1941 vítěznou protiofenzivou Rudé armády a zatlačením hitlerovských
vojsk desítky kilometrů na západ;
• 31. října 1821 se narodil novinář a básník Karel
Havlíček Borovský (zemřel 20. července 1856);
• 6. listopadu 1836 zemřel básník Karel Hynek
Mácha (narozen 16. 11. 1810);
• 23. listopadu 1896 se narodil Klement Gottwald
(zemřel 14. 3. 1953);
• 1. prosince 1896 se narodil Georgij Konstantinovič Žukov, maršál SSSR a 4násobný Hrdina SSSR,
autor několikadílných vzpomínek (z. 18. 6. 1974);
• 7. prosince 1941 zaútočili Japonci na Pearl Harbor, USA vyhlásily Japonsku válku o den později
v projevu prezidenta F. D. Roosevelta.
Pozn.: Z obsáhlého materiálu Oddělení pro odborné
zázemí a teoreticko-ideovou práci ÚV KSČM uvádím
pouze výročí kulatá se 6 nebo 1 na konci údaje. jk

Internetová hitparáda vládních vtipů.
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PODOTÝKÁNÍ VE STÍNU STOLETÍ
Je titul knihy, kterou připravila sekce regionálních dějin Klubu společenských věd v čele
s Františkem Kovandou k 100. výročí vzniku
Československa. Jde o sborník statí, jejíž autoři vyjádřili své názory a osobní hodnocení událostí, které se ve stoletém vývoji Československa i České republiky udály a je zaujaly.
Kniha je věnována docentce Haně Kráčmarové, která již není mezi námi, její památce a vzpomínkám na ni. Je připomenuto její úsilí při vzniku
několika sborníků „Svoboda zrozená v boji“
a „Spravedlivý svět je možný“ a několika monografií významných osobností i skvělých skript
o dějinách dělnického a komunistického hnutí. Jejím posluchačům stranických vzdělávacích středisek vždy přinášela fakta, citáty a souvislosti dějů
minulosti. Bude chybět při práci nad dějinami
hnutí, kterou bude slušné vydat ke 100. výročí jeho
vzniku.
Zásadní význam má příspěvek, jehož autor
Stanislav Kábele kriticky pohlíží na významné
události a osobnosti, připomíná i trable, jejichž
interpretace v současných médiích bývá tendenční. Svědčí o tom již názvy kapitol příspěvku,
např. Hymnus o zrození Československa, Prvním
občanem je prezident (když vyjmenoval všechny
naše prezidenty, kteří stáli v čele státu různou dobu,
podotkl, že některým byla rozhodnutím parlamentu
připsána oceňující věta „zasloužil se o stát“, ale
podle názoru části občanů se ale stejně všichni
dopustili závažných pochybení – jeden strpěl střílení do stávkujících, druhý kolaboroval s Němci,
třetí otevřel cestu komunistům k moci, další nezabránil soudním ortelům smrti, jiný že poklonkoval Západu a další Východu atp. Jak praví lidové
přísloví, že není na světě člověk ten, aby se zalíbil
lidem všem), Spory o zítřek, Kapitalistický svět
pukal v základech (1929), Hitlerův nacismus hrobař koexistence, Prezidentské dekrety, Sláva a bída
revoluce (50. léta), Babická tragédie, Krizová analýza obrodného procesu 1968 (podcenění vlastních sil vedlo k tragickým následkům), Vítězové
studené války v akci, Zánik Československé federace, Vymítači rudého ďábla, Demokracie a politické čachry v novém hávu, Období socialismu
reálně, Optimismus bez skrupulí jako epilog.
Autor příspěvku v závěru uvádí, že na slavnostních akcích je si připomínat, dopřát si procítit raECHO str. 10

dost ze života, uvědomit si, že patří mezi ty šťastné, kteří se stoletého výročí dožili a záleží jen na
nás, jakým směrem vývoje se v novém století vydáme – a co záleží na tom, že stát je zadlužený, že
nám hrozí islamizace, válka s Ruskem, zamoření
imisemi, tomu všemu možno svornou jednotou
a odhodláním čelit, historie naší země je naléhavou výzvou.
Zdeněk Štefek v kapitole Jak se žilo za první
republiky uvádí údaje o hospodářské situaci,
o školství a kultuře a shrnuje i nejznámější střelby
do pracujících. Ivo Přichystal v kapitole Duchcovský viadukt připomíná jednu tragédii několika
účastníků stávky, při níž při střelbě četníků přišli
o život. O dalších podobných jednáních četnictva
píše další autor sborníku Josef Špalek. Obraz
1. republiky a dalšího vývoje uvádí Jiří Macek
ve vzpomínce Z kroniky naší rodiny.
Václav Průcha ve stati Sto let od zrodu Československa se podrobně zabývá mýty, falzifikacemi a zamlčováním v soudobých sdělovacích
prostředcích. Konstatuje, že Česká televize se
v hlavních zpravodajských relacích změnila v jakési klerikálně antikomunistické médium. Katolická církev se protlačuje do popředí v akcích celospolečenského významu a posvěcuje i nové
objekty občanského charakteru. Zaujímá nekritický postoj k příslušníkům někdejších šlechtických
rodů a nezřídka jsou oslovováni tituly, které byly
zrušeny dodnes platným zákonem z roku 1918.
Opomíjí se zrada a kolaborace nemalé části šlechty v pomnichovském období a za války, šíří mýty
o 1. republice. Vysílá rozhovory s potomky obětí
nacistické perzekuce, osob usmrcených v roce
1968 i popravených v 50. letech. S velkou pompou
byl hned po listopadu 1989 vítán Tomáš Baťa ml.
jako spasitel obuvnického průmyslu. K. Schwarzenberg a další politici útočí na prezidenta Edvarda Beneše za odsun Němců. Období po únoru 1948
je vesměs hodnoceno ve všech oblastech negativně. Větší badatelskou pozornost by si podle Průchy zasloužil vstup zahraničního kapitálu k nám
se snahou ovlivňovat u nás veřejné mínění. Nejdříve byly ovládnuty některé ústřední tituly a poté
i regionální tisk. Byla též pozvána Svobodná
Evropa, která vysílá do jiných zemí. V. Průcha
obsáhle vzpomíná na Beroun v letech 1938 až 47
podle paměti jeho matky.
(Dokončení na str. 11)

PODOTÝKÁNÍ VE STÍNU STOLETÍ
(Dokončení ze strany 10)

V rozhovoru s Jaroslavem Kojzarem docentka Hana Kráčmarová řekla, že při osmičkových
výročích si sice připomínáme hlavně významné
událostí 20. století, ale hlouběji v minulosti
7. dubna 1348 založil český král a římský císař
Karel IV. v Praze nejstarší univerzitu ve střední
Evropě, jedním z nejvýznamnějších rektorů byl
mistr Jan Hus a již 670 let trvající vývoj Karlovy
univerzity je úzce spojen s našimi národními dějinami. V revolučním roce 1848 vývoj v Evropě
i u nás otevřel cestu kapitalismu. A 7. dubna 1878
byla založena Českoslovanská strana sociálně demokratická dělnická jako jedna z prvních sociálních demokracií ve světě.
A v roce 1848 vyšel Manifest komunistické
strany Karla Marxe a Bedřicha Engelse a je též
200. výročí narození Karla Marxe v květnu, který
byl v britské anketě vyhlášen největším myslitelem druhého tisíciletí. Hana Kráčmarová uvedla
okolnosti vzniku Československa v roce 1918
a nemohla se smířit s tím, jak polistopadoví
politici rozbili společný stát a pokrytecky nyní
oslovují jeho vznik. Bylo velké odhodlání bránit
republiku proti fašismu. Svůj poválečný osud si
začali psát příslušníci německé menšiny podporou Hitlera, za kterou jich víc než milion dostalo
od Hitlera záslužnou medaili. Je třeba hodnotit
realistické a prozíravé předpovědi E. Beneše
o politicích, kteří se budou Němcům za odsun od
nás omlouvat. Volba Klementa Gottwalda prezidentem republiky byla logická vzhledem k jeho
autoritě a oblibě, kterou získal v boji proti fašismu, po válce i v únorových dnech, svými politickými schopnostmi a zkušenostmi předčil všechny
vysoce vzdělané buržoazní protivníky. Události
roku 1968 nutno chápat v mezinárodních souvislostech tehdejšího světa rozděleného na dva nesmiřitelné tábory.
V závěru rozhovoru Hana Kráčmarová říká,
že dějiny píší vítězové a ti polistopadoví to vzali
hodně od podlahy všude, nové pojetí naší historie má ospravedlnit a posilovat moc vládnoucí
buržoazie. Zároveň se pokoušejí diskreditovat
předcházející období socialismu. Dozvídáme se,
co hrozného se dělo, jak umělci i ti ostatní trpěli,
bourají se nejen pomníky, ale i některé zcela zdařilé budovy. Ruší se i to, co se osvědčilo. Znepo-

kojující je výuka na školách, kterou ovlivňují
kromě učitelů pochybné instituce jako Ústav pro
studium totalitních režimů, Post Bellum, Člověk
v tísni a další podle zákona z roku 1993 o zločinném nelegitimním režimu. Ale vstanou noví bojovníci a na nich bude dnešní neutěšené poměry
změnit. Jaroslav Kojzar na jiném místě vzpomíná na své dětství v roce 1945.
Ondřej Kašík obsáhle pojednává o historii pokrokového mládežnického hnutí v Československu v jednotlivých obdobích sta let existence ČSR
včetně dat nejvýznamnějších událostí hnutí. Eva
Bartůňková má v hledáčku Sekce regionálních
dějin Osobnosti dějin a podobně píše Václav Bártík o jedné z nich, o Václavu Paškovi, funkcionáři
strany i odborů. Přínosné jsou i stati o založení
a práci KSČ na okrese Kroměříž, o našem zemědělství, o kultuře, o Národním technickém muzeu,
o hutnictví, o automobilce v Mladé Boleslavi
v uplynulých 100 letech.
O přínosu vydaného sborníku pro poznání naší
minulosti nelze pochybovat.
Karel Janiš

ZNAČKA ZETOR
SLAVÍ 75 LET SVÉHO TRVÁNÍ
Zetor, tradiční česká značka zemědělské techniky, vstupuje do již 75. roku existence. Navzdory
faktu, že vývojové práce na „prototypu Z“ začaly
hned po skončení 2. sv. války, za rok vzniku je považován r. 1946 - srpen, kdy byla pro Zetor oficiálně
vydaná ochranná známka. První traktory Z 25 zamířily k zákazníkům už o pět měsíců dříve. Zetor od
počátku své existence vyrobil více než 1,3 mil. kusů
traktorů, přičemž převážná většina z nich šla na vývoz do více než 130 zemí na pěti kontinentech světa.
Traktory této značky se podle výkonného ředitele
a. s. Zetor Tractors Mariána Lipovského, staly obdobou výrazu vhodného pro účelné provedení a provozní efektivitu. „Naše traktory vždy reflektovaly
požadavky doby. Každý, kdo byl nebo je se značkou
nějak spjatý, ať už jako zákazník, fanoušek nebo zaměstnanec naší společnosti, se cítí být její součástí.
Značka Zetor je vystavěna na úsilí a snaze široké
skupiny lidí několika generací. Je pro nás odkaz
a my k ní přistupujeme s úctou a hrdostí“.

Při této příležitosti bylo vytvořeno speciální
logo, které odkazuje na bohatou historii značky.
Další najdete na www.zetor75.cz
(vž)
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 VZNIK ORGANIZOVANÉHO KOMUNISTICKÉHO HNUTÍ - V květnu 2021 si připomeneme 100. výročí založení KSČ, co mu předcházelo a jak se strana vyvíjela, jak působila za
1. republiky, za nacistické okupace a po roce
1945. Vzpomeneme významné představitele, kteří velkou měrou ovlivnili působení KSČ – Bohumíra Šmerala, Klementa Gottwalda, Gustáva Husáka a další. K dějinám KSČ přispěli v minulosti
kolektivy autorů v čele s Václavem Čadou v publikaci pod názvem Dějinami k dnešku (1991),
sborník Devadesátiletá cesta (2011). Jaroslav Kojzar připravil v roce 0211 obsáhlý text k jednotlivým obdobím působení KSČ.
Hana Kráčmarová vydala studijní skripta – úvod do studia
pod názvem K dějinám komunistické strany v Československu (2013). Text je provázen
medailonky představitelů KSČ,
mezinárodního dělnického a komunistického
hnutí, přehledem vybraných událostí v letech
1918 až 1989, doporučenou literaturou, tabulkami a grafy k vývoji Československa. Jmenovaní
autoři v Haló novinách psali o důležitých událostech a osobnostech hnutí větších či menších.
Hana Kráčmarová již bohužel nepřispěje dalšími
bezesporu cennými příspěvky ke 100. výročí založení KSČ.
 VOLBY DO SNĚMOVNY PARLAMETU
ČR - Čekají nás na podzim. Opoziční strany již
uskutečnily generální zkoušku na tyto volby po
krajských volbách. Ve většině krajů se podařilo
zabránit volbě hejtmana z řad vítězného hnutí
ANO. Spojily se k tomu roztodivné koalice bez
ohledu na dvě vzniklá uskupení – jedno v čele
s Piráty, druhé v čele s ODS. Účel posvětil dílo.
Neexistence poměrného zastoupení to umožnila.
Hlavně, že hnutí ANO bylo takto poraženo. Opoziční strany spoléhají, že se jim takto podaří porazit hnutí ANO ve sněmovních volbách.
 O DOPISU ČTENÁŘI - To je titulek úvahy
Ondřeje Neffa v Lidových novinách 23. listopadu
2020. Vzpomněl na zmínku o mimořádné schůzi
sněmovny, kdy vyjádřil svůj skálopevný názor prý
velmi prostý: Byla by osudová chyba svěřit dostavbu Dukovan Rusům nebo Číňanům. Komunisté a nacionalisté z SPD s podporu Hradu na to
tlačí. Neff to vnímá jako největší ohrožení republiky od roku 1938 a 1968. Tenkrát jsme to v obou
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případech prohráli. A Neff ukončil: Nedejme jim
BIS, nedejme jim Dukovany, pošlete je do háje.
Neff neočekával tak velkou bouři, poněvadž již
dostal vynadáno, když v Parlamentních listech
označil Václava Havla za historickou osobnost
srovnatelnou s T. G. Masarykem (dluží odpověď,
v čem je proboha srovnatelný s TGM, ta ubohost).
V hrstce mailů lékaři, inženýři s Neffem nesouhlasili, pokud jde o Dukovany. Všichni vyslovili
zklamání ze stavu Západu, zoufalství z toho, co se
děje v USA, smutek a neklid ze situace ve Francii,
ostražitost před vývojem v Německu. Neff odpověděl, že to není tak, že Rusko a Čína jsou špatné a ostatní
dobré. Jde o to, zdali máme dát
energetiku do ruky mocnosti,
která je ve svém dlouhodobém
historickém principu násilná,
a jestli máme svěřit komunikaci totalitnímu státu Číně s jeho koncentráky
a tisíci popravenými lidmi ročně. To je otázka. Pohled na Západ dělá i Neffovi starosti. Ale tzv. Západ vnímáme mediálně, z lidské každodenní zkušenosti. V médiích vždy někdo dominuje, dnes
jsou to enviromentalisté, identáři, genderisté
a bůhvíjací – isté (podobně argumentuje exprezident Václav Klaus). Ať prý se na Západě děje cokoli, je to výraz a důsledek svobodného myšlení
a projevu. Svoboda na Západě je vnímána jako
cíl, kdežto v Rusku a Číně je to odjakživa terč.
Proto Neff vnímá Rusko a Čínu jako nebezpečí
a rozhodně varuje před podvolením se jim (uslyšel jsem hlasitý potlesk poslankyně Černochové
a hlasité volání senátora Fischera To je vono
i pokyvování hlavou europoslance Pospíšila).
 MEZINÁRODNÍ DNY - V Lidových novinách 19. listopadu 2020 vzpomíná Karel Oliva na
Mezinárodní den žen, Mezinárodní den dětí a Mezinárodní den studentstva – 8. 3., 1. 6. a 17. 11.
Ale 15. 11. byl nyní Mezinárodní den bábovek
podle jedné americké firmy na výrobu forem na
pečení, Mezinárodní den tolerance 16. 11. a 18.
11. byl Den nekuřáků. A 19. listopad vyhlásilo
OSN Mezinárodním dnem záchodů. Je třeba přiznat, že je dobré jednou za rok si přiznat, že většina obyvatel planety nemá možnost používat klozety takového standardu, na jaký jsme zvyklí ve
vyspělém světě. A Oliva nezapře jazykovědné
schopnosti a rozebírá význam toalety. Dámy se při
(Dokončení na straně 13)

Z ÚVAHY BUDIŽ! MICHALA ČERNÍKA
Je titul obsáhlé úvahy Michala Černíka
(1943) v Haló novinách (LUK) ze 6. ledna 2021.
V části Děsím se davu uvádí, že dav není společnost, ale jen společenství bez podoby, valí se
jako balvan záště. Neumí si vládnout, chce být
ovládán, proto se nechává využít a zneužít. Jeho
silou je spojenectví slabých a průměrných. Jeho
energií je nadšení z vlastní nenávisti. Jeho podstatou je ztráta soudnosti, nemá slitování s těmi,
kdo jej odmítají. Jeho odvahou je
ztráta sebezáchovného pudu, sám
sobě je tyranem i mučedníkem.
Dovede zahubit jiné i sebe. Jeho
zběsilost nezná hranice, a proto
nemá slitování. Je vulgární a frivolní, nemá rozvahu, obezřetnost a moudrost.
Neuznává dialektiku. Čeká jen na svůj okamžik,
v němž vybere vůdce sobě rovného, zvedne ho na
ramena, na tribunu, na piedestal, provede zbožštění, nechá se ozářit jeho vůlí. Pudové projevy
davu se zcela podřizují režii svého vůdce, může
s nimi dělat, co chce, může s nimi manipulovat
jako pyrotechnik s výbušninou. Když poručí, dav
to vykoná. Stane se vzpourou, povstáním, zkázou.
Nemění svět, boří ho. Na každodennost života
zajde a bude znovu vykázán na periferii dějin. Při
pohledu na dav mívá Černík mrazení. Jak snadno
se nechá zbavit vlastního myšlení, jak snadno přijme hlásané bludy a lži za vlastní pravdy, tak snadno se stává vykonavatelem cizí vůle, aniž by si

Karel Janiš

vůbec uvědomoval následky. Černík nezná žádnou dobu v dějinách, aby tomu tak nebylo (geniálně charakterizováno hnutí nedostudovaných teologů).
Opět jste málo pochybovali
a opět jste příliš věřili. Opět jste se nechali podvést a ještě si to nechcete přiznat. Opět jste správu
věcí svých přenechali komusi cizímu, opět jste se
nechali nakrmit iluzemi o svobodě a blahobytu.
Opět jste komusi dali důvěru a on
vám teď do tváří prská lži jako sliny. Opět vás ovládla moc, která
střeží nežádoucí pravdy jako vězně odsouzené na doživotí. Opět
vám někdo cizí napovídá, co si
máte myslet, opět jste přijali rozpočítávání na privilegované a na ty ostatní. Opět jste omilostnili
dobu, která neumí přijmout pravdy o sobě. Opět
jste se před pravdou schovali do snadného žití.
Opět jste přijali vůli manipulátorů moci a nechali
si naprogramovat myšlení. Opět jste dobrovolně
přijali poddanskou úlohu psa a budete ji mít navždy jako trest. I váš stín si poslušně lehl do střepů svobody a krvácí. Opět vám zbyly jen vlastní
ruce, když byl rozchvácen majetek země, a opět
budete mlčky prodávat jen svou práci. Opět se ve
vás zabydlel strach, zpokornil vám pohledy, ztlumil hlas, seškrtal slova a nasadil náhubek jediného názoru. Proboha, nenamlouvejte si, že jste svobodní, když jste se dosud neodvážili nahlas myslet
(geniální charakteristika vývoje po listopadu 1989
a působení médií).
Bezpáteřní osočují z bezpáteřnosti čestné,
ješitní nalepují ješitnost prostým, lháři viní ze
lži upřímné, megalomani mluví o velikášství
skromných. To oni ve frázích hromují proti frázím, nekompromisnost cílí k vlastnímu prospěchu
užíraní silou chtivosti, aby se stali mocnými. Nejvíce volají po pravdě, ale bojí se i jejího stínu.
A když je zapotřebí, oslaví nepřítele a zapřou sebe,
zmítáni v senkrovně vlastního těla. Ve jménu demokracie ničí, válčí, obohacují se. Ve jménu svobody zotročují jiné pod kuratelou vlastních běsů.
Ze strachu před vlastní samotou sytí se jasem slunce, až oslepnou. Jsou to nejvděčnější postavy do
románů a tragédií (geniální popis vývoje po listopadu a i v mezinárodním dění). Úvahu - příliš dlouhou pro ECHO - stojí za to vyhledat a přečíst!

BUDIŽ!

STŘÍPKY O ROCE 2021
(Dokončení ze strany 12)

plesech zkrášlovaly na oné místnosti a odejít na
sousední umývárnu. Ve skutečnosti ale šlo o potřebu tělesně zcela vnitřní. A Oliva dodává, že české slovo „záchod“ je odvozeno od „zajití někam
na stranu“ a je z latinského „privatus“ převzato do
staročeštiny v podobách „prevet“ nebo „prevít“,
které byly cizojazyčnými synonymy tehdejšího
výrazu „sráč“, jenž je bohatě doložen ve středověkých stavebních předpisech. Máme být rádi, že
ten dnešní památný den není českého původu.
Mezinárodní den prevítů by nám nedělal asi zrovna dobré jméno (ale říct o někom, že je prevít,
nejde zrovna asi o dobrého člověka).
kj
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DIVÁCKÁ ANKETA KŘÍDLA 2019/2020 ZNÁ SVÉ VÍTĚZE
Tradice divácké ankety o nejoblíbenějšího herce, herečku, inscenaci a tvůrčí počin v Městském
divadle v Brně zažila v sobotu (23. ledna) 24. ročník svého vyhlášení. Předávání výročních cen
Křídla se uskutečnilo v on-line prostoru prostřednictvím jedinečného živého streamu z jeviště Činoherní scény MdB na divadelním YouTube kanále MdB TV, tentokrát v režii Igora Ondříčka.
Po celý rok odevzdávali diváci své hlasy a po
jejich sečtení byl verdikt jasný. První příčku kategorie Nejvýraznější tvůrčí počin obsadila Hana
Kratochvilová za svou choreografii k inscenaci
Mamma Mia! Tomuto legendárnímu muzikálu se

dařilo i dále, protože Nejoblíbenější inscenací sezóny zvolili hlasující právě muzikál Mamma Mia!,
za který cenu převzal režisér Petr Gazdík. V kategorii Nejoblíbenější herečka zvítězila Alena
Antalová a Nejoblíbenějším hercem se stal Aleš
Slanina, kterému tak diváci svým hlasováním nadělili skutečně krásný dárek k jeho 35. narozeninám, jež oslavil právě tohoto dne.
Stejně jako v předchozích letech byly uděleny
také „interní“ ceny, o jejichž držitelích nerozhodují diváci, ale vedení divadla. Cenou kolegia revue Dokořán byl tentokrát poctěn hudební skladatel a autor písňových textů Petr Ulrych za svou
práci na pohádkovém muzikálu O statečném kováři a Cenu ředitele sám ředitel MdB Stanislav
Moša udělil, tentokrát poprvé in memoriam, herci
Martinu Havelkovi.
Na slavnostním večeru byla také pokřtěna již
pětadvacátá Ročenka MdB 2019/2020, která mapuje uplynulou divadelní sezónu. Za její kmotry
ředitel MdB Stanislav Moša letos zvolil své tři
umělecké šéfy – šéfa muzikálového souboru
Petra Gazdíka, šéfa zpěvoherního souboru Igora
Ondříčka a šéfa činoherního souboru Stanislava
Slováka.
(vž) foto - MdB

SVĚTOVÉ ŠAMPIONÁTY AUTOMOTODROM UŽ NECHCE
Masarykův závodní okruh v Brně ohlásil:
Tradiční závodní série, které jsou divácky atraktivní a u motoristických fanoušků oblíbené, v sezóně 2021 zůstávají. Světové šampionáty se Automotodrom Brno rozhodl už nepořádat.
„S pořádáním světových závodů máme mnohaleté zkušenosti a velmi dobře známe ekonomiku takového podniku. Žádnou sportovní ani kulturní akci
světového významu není ekonomicky možné zorganizovat bez patřičné veřejné podpory,“ vysvětlila
rozhodnutí společnosti statutární ředitelka Automotodromu Brno Ivana Ulmanová. Po většinu aktivní
sezóny se tak, vyjma tradičních podniků, soustředí
Automotodrom Brno na komerční pronájem závodní
dráhy klubům a agenturám.
Motoristickou sezónu odstartuje Jarní cena Brna.
První příležitost vyrazit na Masarykův okruh dostane veřejnost 5. dubna, kdy je na programu běžecký
závod Masaryk Run, který se loni na jaře kvůli začínající pandemii koronaviru neuskutečnil.
Motorističtí fanoušci se mohou těšit na druhý
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dubnový víkend, kdy na závodní dráhu vyrazí bojovat o trofeje tuzemská motocyklová špička v rámci
Jarní ceny Brna (9. – 11. dubna). Dále je na programu hned trojice atraktivních závodních víkendů.
Nejprve je to souboj klasických závodních vozů
Histo Cup (24. – 25. dubna) a do kalendáře se vrací
i evropský šampionát Ferrari Challenge (29. – 30.
května), který se na Masarykově okruhu naposledy
představil v sezóně 2018.
Automobilové léto uzavře tradiční závodní podnik Masaryk Racing Days (4. – 5. září), ve kterém se
představí středoevropská okruhová elita. Chybět nebude ani populární formulový šampionát BOSS GP,
kde startují i vozy Formule 1. Sezónu zakončí série
Czech Drift Series (23. – 24. říjen).
Uspořádání závodů závisí na vývoji epidemické
situace. Kalendář pro sezónu 2021 je s ohledem na
současnou situaci provizorní a faktické uskutečnění
podniků bude vždy záležet na aktuálním epidemickém vývoji a s ním souvisejících vládních opatřeních.
(vž)

NAŠIMI DĚJINAMI PROTI SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK
Po listopadu 1989 několikrát přestal platit
mezník 25. února 1948. Jako jeden z prvních dekretů prezidenta republiky přestal platit o znárodnění čs. filmu. Několika šlechticům bylo vráceno nebo uděleno naše občanství, aby jim byl
vrácen jejich zámek, pole a bůhvíco ještě. Oslovení pane hrabě, pane kníže bylo a je používáno,
i když zákon z roku 1919 to nedovoloval.
Hlavně, že „kníže“ Karel Schwarzenberg při zakládání strany či hnutí TOP 09 zdůrazňoval, že tomuto novému na naší politické scéně půjde o vládu
práva – jaksi zapomněl říct, o jaké vlastně půjde. Při
100. výročí založení samostatného Československa
v roce 2018 se objevily úvahy, které zcela zpochybnily tuto událost s odůvodněním, že Československo
se nedočkalo ani 20. výročí existence a dokonce se
objevil názor, že vlastně rakousko-uherská monarchie byla něco na způsob budoucí Evropské unie
a byl takto zpochybněn její zánik po roce 1918 a vznik
několika nových států. Pochopitelně byl a je i nyní
uváděn argument, že zejména Němci se nikdy nesmířili s existencí Československa a dali to najevo především vznikem a činností Henleinovy strany, jak
o tom svědčí události v roce 1938. S jakým jásotem
uvítali rozhodnutí konference v Mnichově o přidělení našeho pohraničí k hitlerovskému Německu. Svou
zlost a nenávist si vylili na vyhnání stovek tisíc našich občanů ze zabraného pohraničí a mnozí pak
v uniformách SS při výsleších našich odbojářů. Bohužel některým z nich už existují v místech jejich
narození pomníčky, které je připomínají, zejména
když bojovali proti bolševismu na východní frontě.
A v obci Příchovice na severu Čech existuje nacistický Železný kříž 1939 II. stupně, odhalený Henleinem 22. října 1944 na památku padlých příslušníků
říšské branné moci a členů SS na frontách 2. světové
války. Dvoutunový pomník existuje přes protesty
občanů, pozůstalých obětí války a vlasteneckých
organizací. Jak je vidět, vlády od roku 1945 existující se tím nezabývají.
Po diskusích byl obnoven Mariánský pomník na
Staroměstském náměstí a byly vedeny diskuse, zda
jde o smíření, zda je či není správné jeho vybudování
a odhalení v dnešní době. Kardinál Dominik Duka si
nenechal ujít možnost se ukázat.
Byla též odhalena socha císařovny Marie Terezie. V diskusích sice byla oceněna její činnost v zavedení mnoha potřebných reforem ve školství, ale ty
ve státní správě vedly k posílení režimu monarchie
a prodloužení jejich existence.
Má být též vrácena na své místo socha maršála

Radeckého, který podle Karla Schwarzenberga, který se rád v televizním vysílání vydává za znalce naší
minulosti, připravil plán na porážku Napoleona
v bitvě národů proti němu u Waterloo v roce 1815.
A tak se po cestě naší minulostí proti směru hodinových ručiček dostáváme k Bílé hoře, od jejíhož
výročí uplynulo vloni 400 let. 7. a 8. listopadu 2020
se v naší veřejnoprávní televizi vystřídaly desítky historiků, publicistů a dalších, aby se dostatečně vymluvili. Na místě byl odhalen památník opět smíření.
Ale i tak bylo uvedeno, že bitva na bělohorské pláni
8. listopadu 1620 se v naší paměti stala symbolem
národní katastrofy a pak i významným bojem na počátku 30leté války. Tehdejší císař potvrdil popravu
27 povstalců, tří členů panského stavu, sedm rytířského a sedmnáct měšťanů. Bylo konfiskováno panství, statky, domy a nemovitosti téměř 680 rodin
v Čechách a 250 na Moravě. Šlo o dosud největší
majetkový přesun u nás. Katolické náboženství bylo
prohlášeno za jedině možné náboženství a pánům
a rytířům se přikázalo buď přestoupit ke katolické
víře nebo ze země odejít. Počet těch, kteří museli
opustit zemi, se odhaduje na 36 tisíc rodin, tedy asi
200 tisíc osob. Mezi nejslavnější a nejznámější
vyhnance patřili Jan Amos Komenský, Jindřich Matyáš Thurn, Pavel Skála ze Zhoře.
Takže naším novým mezníkem ve vývoji a v naší
minulosti se stala Bílá hora. Následující české generace ji chápaly jako počátek protireformace a snažily se zmírnit její dopady. Souvisel s ní i další osud
českého jazyka, který se udržel na vesnicích společně s evangelickou náboženskou vírou. Velké úsilí se
projevilo v podobě národního obrození koncem
18. a hlavně v 19. stol. s pokračováním ve 20. stol.
a vyvrcholilo vznikem samostatného Československa. Vývoj se podařilo vést a přivést k výsledku
ve směru pohybu hodinových ručiček.
Podaří se nám a dalším generacím udržet toto
směřování? O národním obrození se téměř nemluví
a nepíše. Vývoj ve 20. století a zejména období let
1948-89 je antikomunisticky, antisovětsky přepisováno a český jazyk je stále víc zahrnován anglickými názvy firem, jídel, nápojů i běžnými událostmi
v životě lidí.
Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR pouze
tyto jevy registruje, spíše vymýšlí změny v psaní
velkých písmen v názvech osad, částí měst tak, že se
v tom lze jen těžko orientovat. Naši pravnuci se už
nyní domlouvají anglicky, poněvadž český jazyk jim
dělá potíže. Hlavně, že jsou IN.
Karel Janiš
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POČÚVAJ SÚDRUH…
Venujem 100. výročiu založenia KSČ

NAŠI ÚNOROVÍ JUBILANTI
V měsící únoru slaví svá životní jubilea následující členky a členové naší MěO:
Libuše GOTTWALDOVÁ, Vladimír GEISSEL, František ČÍP, Miroslav HAMERNÍK, Svatopluk KÁŇA, Jana FOJTOVÁ, Pavel HALUZA,
Jaroslav NEVĚDĚL, Eduard NEŠPŮREK, Zdeňka STREJČKOVÁ, Karel KŘIVÝ, František POKORNÝ, Jan ČERVINKA, Věra HRDLIČKOVÁ,
Milada KRÁLOVÁ.
Všem našim oslavencům děkujeme za celoživotní práci pro sociálně spravedlivější společnost
a do mnoha dalších let přejeme pevné zdraví, spokojenost a pohodu! ZO (MO) KSČM, LKŽ DOBROMYSL a redakce ECHO.
did

Vlado Sládek
Počúvaj súdruh v spomienkach
svojich o pravde v žití otcove slová,
hladové pochody s krvavou hruďou
v bolestiach prichádza doba nová.
Prvá vždy v radoch pri hrozbe vlasti kráčala strana
myšlienkou čistá,
v studených celách bez mena s číslom rodil sa
človek – komunista.
U srdca s knížočkou červenou vyhnali mor čierny
v tie vojny hodiny,
pomníčky s hviezdou skropené matiek slzami
ticho strážia mestá a dediny.
Tyranom do cesty v tej búrke vražednej s päsťou
zaťatou stavali sa i ženy,
orgován májový výbuchom kvetov oznámil svetu –
dozrel čas zmeny.
Zástavy vo vetre, zástupy zomknuté s kladivom,
kosákom tvrdé držia ruky,
za zrady spáchané, sny v bahno vtláčané nebude
proletár trpieť už muky.
Polia klasmi zlatejú, od rána mierom šumia lesy
pieseň ľudu bez biedy,
domy svietia belosťou, do školy vkročí prvé dieťa
a ušpiní sa od kriedy.
Život plynie tokom rieky a list posledný z kalendára ďalšie píše roky,
buduje sa, preoráva, už mladší súdruh zaúča sa
robiť pevné kroky.
Za hranicou od západu pasca dolárová na kraj
rodný náš sa chystá,
na prežité spomeňte si, ľudia zradení – prečo
obeťou je zasa komunista.

Jen pro pořádek dodávám, že zcela jasným vítězem je nekompetentní ministr - spíše mimoň Petříček!
(Jan Korbel)
Internetová hitparáda vládních vtipů.

Na šialený pohon ako z reťaze pes pustený demokrat ničiť cudzie začal,
netrasme sa strachom, nestane sa nikdy, aby súdruh
na kolenách kľačal.
Neklopme zrak do zeme, bo otec by sa musel
hanbiť, veď sme strana hrdá,
poďme zasa do boja, za ľud náš a k tomu svieť
nám hviezda naša rudá.
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