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POSLEDNÍ DNY DO VOLEB

(Pokračování na str. 2)

S ohledem na skutečnost, že příští číslo Echa
vyjde až po volbách, nemůže být pro nikoho pře-
kvapením, že číslo, které právě drží v ruce, je pri-
márně věnováno právě těmto volbám.

V našem občasníku s delší výrobní dobou nelze
pochopitelně aktuálně reagovat na konkrétní názory,
kterými jsou voliči denně za-
plavováni, a lze očekávat, že
toto dění s blížícím se termí-
nem voleb bude zesilovat.
Prostě nastal čas předvolebních
slibů. Čtenáři Echa, jako všich-
ni ostatní, to ostatně mohou
sledovat v jiných médiích, ať
už stranických či ostatních. V tomto čísle - a tedy
v tomto čase - je důležité, abychom si my všichni,
kterým záleží na získání co nejpříznivějšího výsled-
ku kandidátky KSČM ujasnili, co vše pro tento úspěch
můžeme – každý z nás udělat.

Jak je známo, do letošních parlamentních voleb
se v našem kraji přihlásilo více než 20 politických
subjektů. Pro připomenutí při minulých volbách
v roce 2017 jich bylo 26. Tyto údaje však pro naši

stranu nejsou v zásadě vůbec důležité především pro-
to, že nám musí jít, a jde o co nejlepší volební výsle-
dek bez ohledu na počet kandidujících. Co nejlepší
volební výsledek především znamená, jak je každé-
mu zřejmé na základě současných preferencí, nejen
dostat se do sněmovny, ale pokud možno dosáhnout

alespoň shodného výsledku
jako v roce 2017, kdy jsme
v našem kraji dosáhli na 2 po-
slance.

Dosáhnout co nejlepšího
volební výsledek znamená,
aby strana svou činností,
nikoliv předvolebními sliby,

dokázala přesvědčit voliče, že jí mohou důvěřovat
a dali jí mandát ke svému zastupování. Kandidátní
listinu KSČM pro Jihomoravský kraj sestavila na
základě návrhů z okresů krajská konference, která
rovněž stanovila pořadí navržených kandidátů. Me-
dailónky prvních sedmi kandidátů uvádíme na jiném
místě. Pro nás, brňáky, uvádím kandidáty z Brna:
4. – Martin Říha, 11. – Jaromír Blatný, 18. – Václav
Fišer, 25. – Jiří Fazor, 32. Michal Procházka.

Městský výbor stojí za schválenou kandidátkou.
Současně si však je vědom, že volič má možnost vy-
užít svého práva přidělit celkem 4 preferenční hlasy.
Pokud se rozhodne tohoto práva využít, mělo by to
být pouze v případě s. Říhy. Jakýkoliv další kroužek
udělený v dobrém úmyslu dalšímu kandidátovi může
totiž paradoxně vést k oslabení pořadí s. Říhy na KL.

Není třeba zdůrazňovat, že MěV se od jara inten-
zivně věnuje přípravě volební kampaně. Snad jen
stručně: fungují volební stránky na oficiálním webu
MěV, stále větší návštěvnost má náš facebook. Jsou
připraveny bannery i plakáty pro vyvěšení ve veřej-
ném prostoru (mimochodem, letos využijeme i 3 vel-
koplošné billboardy). Intenzivně se pracuje na pří-
pravě provozu volebních stánků, jsou připraveny
letáky a propagační předměty pro kontaktní kampaň.
Byli delegováni zástupci KSČM do okrskových
volebních komisí.

Volte č. 18
Volte KSČM
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ECHO str. 2

POSLEDNÍ DNY DO VOLEB
(Pokračování ze strany 1)

(Pokračování na str. 3)

Je však třeba si přiznat, že to vše je jen běžná
rutina všech subjektů, které se voleb zúčastňují. Aby
volební kampaň byla skutečně úspěšná, je žádoucí
aby se do ní zapojil co největší počet členů strany
a sympatizantů, neboť její účinnost bude vyjádřena
právě volebním výsledkem. O ten nám přece jde pře-
devším.

MěV proto očekává od každého člena strany, že
se v rámci svých možností do průběhu volební kam-
paně aktivně zapojí. Jde o to, že MěV není objektiv-
ně schopen některé úkoly zajistit sám. Na jedné stra-
ně půjde o zajištění roznosu volebních letáků do
schránek. Současně půjde i o zajištění provozu vo-
lebního stánku na Náměstí svobody. Tady očekává-
me pomoc především od relativně mladých vitálních
členů, ale i sympatizantů. Na druhé straně jde
o úkol snad ještě závažnější: Ve svém okolí agito-
vat pro KSČM a její kandidáty. V praxi to znamená
v běžném rozhovoru umět zaujmout stanovisko, uká-
zat, jak na řešení konkrétního problému reaguje náš
volební program. Už proto by se s jeho, alespoň struč-
nou verzí vyjádřenou formou 5P, měl každý sezná-
mit. V souvislosti se zmíněným velkým počtem vo-
lebních subjektů je vhodné umět přesně označit,
o jakou stranu či hnutí jde, to znamená, proč se do

voleb přihlásily. Jako zásadní argument se jeví jako
vhodné zdůrazňovat, že případným nezvolením kan-
didátů KSČM, ale i ČSSD do Poslanecké sněmovny,
ovládne tuto komoru obdobně jako Senát pravice, což
bude v praxi znamenat konec sociálního státu, konec
i toho mála, co se dosud dařilo udržet. Mimo již
z minulých voleb známého fenoménu stran na jedno
použití, se setkáváme s tím, že mnohým stranám
a hnutí jde o jediné – nikoliv snahu hájit v parlamen-
tu zájmy svých voličů, ale získat dostatečný počet
hlasů, který jim zajistí státní příspěvek na svou čin-
nost (čti platy vedoucích funkcionářů) v průběhu vo-
lebního období. Řadí se tak na úroveň předlouhé řady
zbytečných neziskových organizací.

I z tohoto pohledu je tentokrát nezbytné zdůraz-
ňovat i nutnost zúčastnit se nadcházejících parlament-
ních voleb. Je na našich členech, zda budou nápo-
mocni těm voličům KSČM, kteří se ze zdravotních
důvodů nemohou dostavit do volebních místností,
a přesto chtějí volit. Pomozme jim podat příslušnou
žádost o návštěvu členů volebních komisí s volební
urnou v jejich domovech. Jde o každý hlas.

Jak již bylo uvedeno, účinnost naší předvoleb-
ní práce bude změřena volebním výsledkem. Jaký
bude, záleží i na každém z nás!

Aleš Růčka

Jak volit – návod pro voliče kandidátů KSČM
Po čtyřech letech jsou před námi opět volby

do Poslanecké sněmovny Parlamentu České re-
publiky.

Připomeňme si postup při těchto volbách:
Pro usnadnění vlastního způsobu volby předklá-

dám voličům následující, jak se dnes s oblibou říká,
manuál.

Předem upozorňuji, že je psán pro voliče KSČM,
což však samozřejmě nevylučuje jeho plné využití
z řad ostatních voličů. Nejde zde o to přesvědčovat
a zdůrazňovat, kterého hráče na volební šachovnici
podpořit, k tomu slouží jiné prostředky.

Tedy:
1. Jako odhodlaný volič KSČM si musím včas uvě-
domit, že volby se uskuteční 8. a 9. října (v pátek od
14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin). To zna-
mená, že si na tuto dobu nebudu plánovat žádné
aktivity, které by mohly mou volbu zkomplikovat.

V případě, že bych přece jen musel například vy-
jet mimo Brno, musím si vyřídit voličský průkaz, na
jehož základě se mohu voleb zúčastnit i mimo byd-
liště. Požádat o jeho vydání musím na Úřadě měst-

ské části ve svém bydlišti. Počátek lhůty pro předání
voličských průkazů je 23. září, konec lhůty pro doru-
čení žádostí o vydání voličského průkazu je 1. října.

Pokud mám závažné důvody (především zdravot-
ní), které mi brání osobně se dostavit do volební míst-
nosti, určitě požádám o návštěvu členů okrskové vo-
lební komise, aby mne navštívili doma s přenosnou
volební schránkou. Není to nic složitého, netřeba
žádného formuláře (i když je to jistější a zabraňuje
to chybám např. ve správnosti adresy), stačí telefo-
nicky požádat na úřadu příslušné městské části, v den
voleb přímo příslušnou okrskovou volební komisi.

V této chvíli tedy už vím, koho budu volit, orga-
nizačně jsem si zajistil svou účast na vlastním vo-
lebním aktu a splňuji zákonné podmínky pro účast
na volbách (mám trvalé bydliště v příslušné městské
části a nejpozději 9. října budu mít 18. narozeniny).
2. Dostavím se do volební místnosti, kde prokážu
členům okrskové volební místnosti svou totožnost
a skutečnost, že bydlím v příslušné městské části.
Za to obdržím úřední obálku (zřejmě bude šedá)
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s otiskem úředního razítka. Na požádání dostanu
i příslušné volební lístky. Ty bych ale již měl mít nej-
později do 5. října doma.

Ve volební místnosti se mohu ještě před vlastní
volbou seznámit se vzorem hlasovacího lístku, či zda
se někdo vzdal kandidatury či byl z kandidátky od-
volán. Bude zde také k dispozici příslušný volební
zákon pro volby do PS PČR.
3. Teď mohu přistoupit k vlastním volbám. Nejprve
se však musím „odebrat za plentu“.
Tam musím být sám! Pokud mám však problémy,
které mi neumožňují samostatně upravit hlasovací lís-
tek (tělesná vada, neschopnost číst či psát apod.),
může mi za plentou pomoct jiný volič, nikoli však
člen okrskové volební komise.
4. Vlastní úprava hlasovacího lístku je pro nás jed-

noduchá a mohu ji provést již doma (doporučuji).
Vezmu hlasovací lístek s číslem 18 označený Komu-
nistická strana Čech a Moravy. Doporučuji pro jisto-
tu ostatní hlasovací lístky jiných subjektů rovnou
vyhodit a nenosit je do volební místnosti. Pokud mám
potřebu, využiji svého práva přidělit některým kan-
didátům preferenční hlasy. Zakroužkovat mohu nej-
výše 4 kandidáty, pokud by to byl větší počet, hlas
bude platný, ale k preferencím nebude přihlíženo.

Hlasovací lístek pak za plentou vložím do úřední
obálky a již mohu směle odvolit. Pro případ, že jsem
nedostal hlasovací lístky domů, nebo jsem si je
k volbám zapomněl vzít, vyžádám si celou sadu při
prezenci ve volební místnosti.
5. Zbytek už je jednoduchý – obálku s hlasovacím
lístkem č. 18 vhodím do hlasovací schránky (urny).

Aleš Růčka

I. ÚRoK konstatuje, že:
• ÚV KSČM porušil článek 67 Stanov KSČM tím,

že ve lhůtě 2 měsíců nesvolal mimořádný sjezd
KSČM na základě žádosti 1/3 OV KSČM.

• Nápravné opatření bylo přijato ÚV KSČM dne
17. 7. 2021, kdy svolal mimořádný sjezd.

• Stanovy KSČM jsou závazné pro všechny členy
i orgány KSČM na všech stupních a hlasování
v rozporu se Stanovami KSČM není možné.

II. ÚRoK doporučuje:
• Věnovat větší pozornost přípravě materiálů pro

jednání a přípravě usnesení ÚV KSČM.
• ÚV KSČM zvážit možnost jmenovitého hlasování

o zásadních otázkách.
• VV ÚV KSČM a ÚV KSČM maximálně urychlit

přípravu a schválení POZ mimořádného sjezdu
ve vztahu k okresním organizacím.

III. ÚRoK zdůrazňuje povinnost všech členů a ze-
jména funkcionářů KSČM znát, respektovat
a dodržovat Stanovy KSČM.
Za zmínku stojí i skutečnost, že i když ÚV na

svém 12. zasedání mimořádný sjezd svolal, dopustil
se opět pochybení, když tento sjezd nazval volebním
– něco takového Stanovy KSČM neznají. Toto další
pochybení bylo napraveno na schůzi výkonného vý-
boru ÚV v rámci bodu týkajícího se přípravy 13. za-

sedání ÚV, které se uskuteční 18. září.
Mimořádného sjezdu se z Brna zúčastní celkem

7 delegátů. Ti budou zvoleni z návrhů, které projed-
nal MěV a ZO na mimořádných členských schůzích.
Volba proběhne na mimořádném zasedání MěV roz-
šířeného o předsedy (či jejich zástupců) základních
organizací na počátku října.

12. zasedání ÚV mimo svolání mimořádného sjez-
du projednalo rovněž stanovisko k aktuální politické
situaci, schválilo zbývající kandidátní listiny a zmoc-
něnce, dále rámcový plán práce na 2. pololetí r. 2021.
Doporučilo Poslaneckému klubu KSČM vyjádřit na
půdě Poslanecké sněmovny PČR stanovisko KSČM
k otázce konání sjezdu Sudetoněmeckého Land-
smannschaftu na území České republiky.

A jak to bude s jednáním již tolikrát odložené-
ho XI. sjezdu KSČM?

Bylo by zřejmě nerozumné uskutečnit jeho jed-
nání 2 měsíce po konání mimořádného sjezdu. Třeba
i proto, že za obsahovou přípravu zodpovídá vedení
strany, a to zřejmě vzejde z jednání mimořádného
sjezdu. Bude proto žádoucí, aby mělo dostatek času
na jeho zodpovědnou přípravu.

I z toho důvodu bude zářijovému zasedání ÚV
předložen návrh na další odložení termínu XI. sjez-
du, tentokrát na květen 2022.

Jak volit – návod pro voliče kandidátů KSČM
(Dokončení ze strany 2)

UŽ VÍME, CO BUDE DÁL Aleš Růčka
V minulém čísle Echa jsme informovali o jednání mimořádného zasedání ÚV KSČM 25. 5. 2021, svola-

ného na základě žádosti 31 okresních výborů strany. Zasedání mělo za úkol svolat mimořádný sjezd, jak mu
ukládají stanovy. I když se o tom jednalo, sjezd svolán nebyl – hlasovalo se pouze o návrhu, zda sjezd svolat
či nikoliv. Náš městský výbor proto již 4. 6., podobně jako 7 dalších okresních výborů, na tuto skutečnost
reagoval podáním k Ústřední rozhodčí komisi. Ta se v této záležitosti sešla na dvou jednáních - 26. 6. a 24. 7.

Komise dospěla k jednomyslnému závěru:
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PŘEDSTAVENÍ KANDIDÁTŮ KSČM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

Ivo Pojezný, lídr kandidátky
Vystudoval obor učitelství pro školy pro mládež

vyžadující zvláštní péči na Univerzitě Palackého
v Olomouci a specializoval se na obory psychope-
die, logopedie, somatopedie a etopedie. Po ukončení
studia působil jako pedagog a od roku 1986 do roku
1990 jako zástupce ředitele školy. Učil takřka třicet
let do doby, kdy byl uvolněn do funkce předsedy
Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Jihomoravského kraje. V roce 2013
byl zvolen do PS PČR a stal se poslancem za KSČM,
kde působí dodnes. Třicet jedna let působil v Zastu-
pitelstvu města Kyjova a dvacet let
v Zastupitelstvu Jihomoravského
kraje, kde pracoval v mnoha funk-
cích zaměřených především na
školství a sport. Dlouhá léta půso-
bil jako trenér, rozhodčí i organi-
zátor sportovních soutěží, zároveň
pracoval s mládeží v oddílech zaměřených na sport
a turistiku. Druhé období je členem Národní rady pro
sport. Mezi jeho koníčky patří sport, turistika, histo-
rie, genealogie a práce na zahradě. V Poslanecké sně-
movně by se chtěl opět zapojit do práce ve školském
výboru a v jeho podvýborech zaměřených na sport,
heraldiku a vexilologii. Chce pomoci vyřešení dálnič-
ního propojení mezi Brnem a Vídní, zvýšení finanč-
ních prostředků přímo do sportovních klubů včetně
odměňování mládežnických trenérů, také návratu
a udržení Slovanské epopeje na jižní Moravě.

Ivu Pojeznému je 60 let, je ženatý,  má dvě dcery
a jednoho vnuka.

Bohumil Smutný
2. na kandidátce Jihomoravského kraje

Vystudoval podnikové finance a obchod na pod-
nikatelské fakultě Vysokého učení technického
v Brně. V průběhu studia se specializoval na elektro-
nický obchod a strategické řízení. Po ukončení stu-
dia začal pracovat na Městském úřadě v Ivančicích,
kde působil jako projektový manažer města. Na sta-
rosti měl administraci a realizaci projektů financo-
vaných z dotací, grantů. Částečně pracoval také jako
webmaster a tajemník Mikroregionu Ivančicko. Po
narození dvojčat nastoupil v roce 2014 na rodičov-
skou dovolenou. V roce 2016 se vrátil do profesního
života a začal pracovat pro dobrovolný svazek obcí
Mikroregion Ivančicko jako manažer centra společ-
ných služeb. Dlouhodobě usiluje o rozvoj obcí, regi-

onu, propagaci tradic a turismu. V roce 2016 byl na
kandidátce KSČM zvolen do Zastupitelstva Jihomo-
ravského kraje, kde do roku 2020 působil jako mís-
topředseda sociálně zdravotního výboru, člen komi-
se pro informační otevřenost a komise pro cestovní
ruch. V Poslanecké sněmovně by se chtěl především
věnovat tématům regionálního rozvoje. Zastává ná-
zor, že obcím by měly být ponechány jejich finance,
které potřebují ke svému rozvoji. Prosazuje výraz-
nější podporu měst, obcí a mikroregionů, změnu roz-
počtového určení daní tak, aby o zdrojích bylo

rozhodováno především tam, kde
byly vytvořeny, a nebyly složitě
(a mnohdy nespravedlivě) přeroz-
dělovány formou dotací. V regio-
nu, kde žije, považuje za zásadní
prioritu výstavbu nového bloku
JE Dukovany a obnovu souvisejí-

cí infrastruktury. Za důležité považuje také hájit
zájmy Moravy a Moravanů s ohledem na jejich rov-
noprávné postavení a rozvoj v rámci ČR. Nechce,
aby „o nich bez nich“ rozhodovali pouze v Praze.
Ve volném čase se věnuje své rodině, rád vaří a je
milovník gastronomie. Věnuje se zahrádkaření a cho-
vu drůbeže, focení, grafice a tvorbě webových strá-
nek (i Jm KSČM a MěV KSČM). Bohumilu Smutné-
mu je 42 let, žije s partnerkou a má dvě děti, syna
Jakuba a dceru Elišku.

Miloslava Zachová
3. na kandidátce Jihomoravského kraje

Vystudovala střední zdravotnickou školu ve
Znojmě, obor všeobecná zdravotní sestra. Práci
zdravotní sestry se věnovala celý život, vyjma ma-
teřské dovolené a období, kdy pracovala ve funkci
starostky obce. Na venkově žije od narození, proto
má vztah k přírodě a životu na venkově vůbec.

Je známá svými aktivitami souvisejícími s roz-
vojem obce a společenským životem v obci. Je také
aktivní členkou Sboru dobrovolných hasičů. Ve
funkci starostky obce Vracovice působí i toto vo-
lební období.

V Poslanecké sněmovně by se chtěla věnovat
otázkám zdravotnictví, rozvoji venkova a především
zachování tradic na venkově. Mezi její koníčky pa-
tří četba, rodina a pobyt v přírodě.

Miloslavě Zachové je 53 let, je vdaná, má dvě
děti a tři vnoučata.

Volte č. 18
Volte KSČM

(Pokračování na str. 5)
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Martin Říha
4. na kandidátce Jihomoravského kraje

Vystudoval Střední průmyslovou školu stavební
se zaměřením doprava – silniční stavitelství. V prů-
běhu studia se specializoval i na pozemní stavitel-
ství a občanskou výstavbu. Po ukončení studia na-
stoupil jako mistr hlavní stavební výroby do
společnosti Pozemní stavby Brno stavební závod 1.
Po transformaci ekonomiky působil jako stavební
technik a po celé období se specializoval na pozem-
ní stavitelství. V současné době pracuje jako specia-
lista rozpočtář u firmy Brněnské komunikace a. s.
Celý život se zajímá o ochranu přírody a svůj vztah
k životnímu prostředí uplatnil jako zastupitel Města
Brna a MČ Brno-střed i jako člen komise životního
prostředí při MÚ Horažďovice. Byl aktivním členem
Českého zahrádkářského svazu ve funkci předsedy
ÚS ČZS Brno-město a veřejnost jej zná především
jako nadšeného organizátora mnoha akcí, např. za-
hrádkářské výstavy. Je předsedou brněnské městské
organizace KSČM. V Poslanecké sněmovně by se
chtěl především věnovat ekologickým tématům a do-
pravě, kde za zásadní považuje nutnost dostavby dal-
ších bloků JE Dukovany a stavbu důležité dopravní
infrastruktury. Nemalou výzvou je pro něj i výstavba
bytů dostupných pro každého či nastartování druž-
stevní výstavby za účasti státu. Martinu Říhovi je
52 let, je ženatý.

Další kandidáti z Brna:
11. Jaromír Blatný

40 let, referent Odboru výstavby a územního plá-
nování Úřadu městské části Brno-Kohoutovice.

18. Václav Fišer
59 let, technickohospodářský pracovník Zdravot-

nické záchranné služby.

25. Jiří Fazor
51 let, invalidní důchodce.

32. Michal Procházka
43 let, servisní technik vzduchotechniky.

PŘEDSTAVENÍ KANDIDÁTŮ KSČM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

Emil Pernica
5. na kandidátce Jihomoravského kraje

Vystudoval vyšší odbornou školu v oboru dopravní
logistika a Vysokou školu obchodní v Praze, obor
cestovní ruch. Pracoval jako dopravní specialista,
nyní je předsedou Okresního výboru KSČM Blan-
sko. Již druhé volební období vykonává funkci za-
stupitele města Blansko. Donedávna působil také
v dopravních komisích města Blansko i Jihomorav-
ského kraje. Kontakt se svou odborností, problema-
tikou dopravy, se mu tak daří udržovat. Pomáhal
i s vylepšením dopravního značení v Blansku. Emil
Pernica se také věnuje práci ve Sboru dobrovolných
hasičů. Ve svém bydlišti je členem místní organizace
dobrovolných hasičů, která je kromě plnění hlavní-
ho úkolu, spolupráce s profesionálními hasičskými
jednotkami v případě potřeby, také významným or-
ganizátorem společenských akcí. V Poslanecké sně-
movně by se chtěl Emil Pernica zaměřit na proble-
matiku dopravy a dopravních staveb, tedy na
urychlení výstavby dálnic a realizace výstavby vy-
sokorychlostních železničních tratí na území České
republiky s napojením na zahraničí. Většinu svého
volného času věnuje své rodině a 2 letému synovi
Martinovi. Rádi spolu chodí na procházky. Emilu Per-
nicovi je 31 let, je ženatý a má jedno dítě.

Zdeněk KOUDELKA
6. na kandidátce Jihomoravského kraje

65 let, bydliště Bučovice, architekt.

Dagmar ŠVENDOVÁ
7. na kandidátce Jihomoravského kraje

43 let, bydliště Břeclav, koordinátorka evropské
levicové nadace.

Místní výbor KSČM Brno-sever
Vás srdečně zve na

DĚTSKÝ DEN
který se uskuteční

v sobotu 18. září 2021 od 14 hodin
na louce za Domem seniorů

u konečné autobusů Lesná - Haškova

JÍZDA NA PONÍCÍCH

*
UKÁZKA VÝCVIKU POLICEJNÍCH PSŮ

*
SKÁKACÍ HRAD

*
OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ
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• Minimální mzda alespoň 20 000 Kč.
• Za poctivou práci poctivá mzda i důchod.
• Za srovnatelnou práci stejná mzda pro muže i ženy.
• 35 hodinový pracovní týden při zachování mzdy.
• Ochrana zdraví, rovný přístup pacientů k moderní léčbě bez ponižujících sbírek a spoluúčasti

pacientů.
• Novomanželské bezúročné půjčky.
• Konec soukromých exekutorů.
• Zrušení pracovních agentur.
• Obecní a družstevní byty dostupné pro každého.
• Konec nezdaněného kšeftování s byty.
• Zachování koruny.

VOLBY 2021

5 PRIORIT KSČM

• Referendum o pokračujícím členství ČR v EU.
• STOP ilegální migraci.
• Stažení všech příslušníků AČR z vojenských misí.
• Vystoupení České republiky z paktu NATO.
• Obnova všestranných vztahů s Ruskem a Čínou.
• Konec informační cenzury internetu.
• Obnova systému civilní ochrany obyvatel.

• Zvýšení daňových úlev pro rodiny s dětmi.
• Zavedení bankovní a digitální daně.
• STOP další privatizaci, posílení vlivu státu, krajů a obcí.
• Výrazné zdanění nadnárodních firem.
• Zdanění komerčních internetových gigantů.
• Konec vyvádění zisku vytvořeného v ČR.
• Miliardářská daň.
• Zachování současného zdanění u podprůměrných mezd.
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• Učebnice a školní pomůcky zdarma.
• Internet zdarma pro školy a rodiny s dětmi.
• Kyberšikana jako trestný čin.
• Jízdné pro žáky základních a středních škol zdarma.
• Přísný postih všech forem agrese vůči dětem.
• Obědy v MŠ a na prvním stupni ZŠ zdarma.
• Digitalizace školství.
• Kvalita a dostupnost vzdělávání, kulturních a sportovních aktivit pro všechny děti.

• Zpřísnění norem kvality potravin.
• Směřování k soběstačnosti v potravinách.
• Podpora organického obhospodařování půdy.
• Zastavení záboru zemědělské půdy.
• Vrácení správy vodních zdrojů do rukou krajů a obcí.
• Konec šuntů v obchodech.
• Dostavba jaderných elektráren za podmínky řádného tendru bez záměrného strašení bezpeč-

nostními hrozbami.
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Tuto událost připomněl 1. července 2021
čínský velvyslanec u nás v rozhovoru pro Haló
noviny. KS Číny sjednotila a vedla čínský lid ex-
trémně těžkým bojem, kdy se usilovalo o prosa-
zování revoluce, budování, reformy a obrození.

Vytvořila tak zázrak v historii vývoje čínského
lidu a v historii pokroku lidského společenství. Bě-
hem 30 let sjednotila a vedla čínský lid k tomu,
aby se uskutečnila nová demokratic-
ká revoluce, založila se Čínská lido-
vá republika a čínský lid se od té
doby znovu vzchopil. KS Číny ved-
la během 30 let lid vstříc uskutečně-
ní socialistické transformace, nasta-
vení základního socialistického
systému a provedení socialistického
budování s širokým záběrem, což
poskytlo vzácné zkušenosti, teore-
tickou přípravu a materiální základ
pro budování socialismu s čínskými charakteristi-
kami v nové historické době. Po více než 40 let se
prováděly reformy a otevírání světu.

Čínský lid uskutečnil velký pokrok od vzcho-
pení přes hospodářský rozvoj až po budování sil-
né země. V rámci dalšího kroku se chystá KS Číny
sjednotit a vést čínský lid do roku 2035 k všeo-
becné realizaci socialistické modernizace a pra-
covat na tomto základě dalších 15 let, které pove-
dou k vybudování silné a moderní socialistické
země ve všech ohledech, čehož by se mělo dosáh-
nout v polovině tohoto století. KS Číny je od své-
ho počátku vždy marxistickou stranou a vždy se
řídí touto vědeckou teorií. Generální tajemník
Si Ťin-pching zdůraznil, že marxismus je základ-
ní a vedoucí idejí strany a Číny a pokud se vzdálí
nebo opustí marxismus, pozbude své podstaty
a ztratí svůj směr. Si mluví o přizpůsobení mar-
xismu k čínské reálii jako myšlení o socialismu
s čínskými rysy v nové éře. Si to považuje za je-
den z nejrealističtějších a nejaktuálnějších uplat-
ňování marxismu v současnosti, pozdvihl vysoko
slavnou vlajku marxismu v současné Číně i v ce-
lém 21. století. Generální tajemník Si zdůrazňuje,
že s tím, jak všechno postupuje vpřed, nelze zapo-
menout na cestu, kterou bylo nutno ujít, proč se
na tu cestu vydali. Dějiny KS Číny jsou kapitolou
dějin moderní doby, které si zaslouží největší slá-
vu a jsou nejpřesvědčivější učebnicí. V průběhu

sta let se KS Číny podařilo rozrůst z malé strany
s 50 členy na největší vládnoucí marxistickou stra-
nu světa s více než 91 miliony členů. Nejdůleži-
tější je fakt, že KS Číny vždy trvala na tom, aby se
celým srdcem sloužilo lidu a aby sdílela stejné osu-
dy se svým lidem. KS Číny vedla lid k úspěšné
formulaci 13 pětiletých plánů a programů, v sou-
časné době úspěšně provádí 14. pětiletý plán.

Rozhovor s čínským velvyslan-
cem je příkladem hodnocení vzni-
ku, vývoje komunistické strany
v dobách jejího působení i pro naši
stranu. Měl by v tomto smyslu být
připomenut a uveden na našich člen-
ských schůzích.

Náš denní tisk věnoval 100. vý-
ročí KS Číny velkou pozornost.
V Lidových novinách 2. července
2021 byly výňatky z hodinu trvají-

cího projevu čínského vůdce. Zdůraznil, že bez
zachování absolutní vůdčí role komunistické stra-
ny ve všech oblastech života není možné znovu-
zrození národa. Jeho země nemá vůči nikomu agre-
sivní záměry, ale nikdy nedopustí, aby cizí
mocnosti čínský národ tyranizovaly, potlačovaly
nebo zotročovaly. Každý, kdo se o to pokusí, si
rozbije hlavu do krve o Velkou zeď, již ukovalo
více než 1,4 miliardy Číňanů. Vyřešení tchajwan-
ské otázky a úplné sjednocení s mateřskou zemí
jsou nezvratitelné historické úkoly strany a spo-
lečný cíl všech Číňanů. Jakékoli úsilí o nezávis-
lost Tchajwanu musí být rozbito. Asi 70 tisíc lidí
na náměstí Nebeského klidu se zúčastnilo oslavy
jubilea strany se 100 vlajkami, bojové letouny
a vrtulníky vytvořily na obloze stovku, 56 děl vy-
pálilo 100 salv. Na balkoně Nebeské brány vedoucí
představitelé strany a státu zaujali místo nad por-
trétem Mao Ce-tunga a prezident Si měl na sobě
podobnou šedou uniformu, jakou nosil Mao. Mělo
to připomenout založení ČLR 1. října 1949.

Sinoložka Kateřina Procházková uvedla v Li-
dových novinách 1. července 2021, že v Šanghaji
se sešlo 23. července 1921 několik členů - mezi
nimi Mao – a KS založili. Po 15 letech bylo roz-
hodnuto slavit 1. červenec jako datum založení KS
Číny. Proti korupci, která pravděpodobně z velké
části pomohla položit po 74 letech komunistické

PŘED 100 LETY BYLA ZALOŽENA TAKÉ KS ČÍNY

(Pokračování na str. 9)
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vedení v SSSR, vůdce Si s tímto nešvarem bojuje.
KS Číny je stále organizace, do níž vstupují lidé
především ze zištných důvodů. KS sdružuje nej-
více technokratů a byznysových elit země. Větši-
na z 5,8 milionu čínských milionářů jsou straníci
či jsou nějak na stranu napojeni. Před 3 lety bylo
do strany přijato jen 12 procent ze všech uchaze-
čů, kteří prošli přísným sítem trvajícím několik let.

Marek Hudema na jiné straně Lidových novin
uvádí, že podle některých je v Číně jen jiný kapi-
talismus, podle dalších smíšené hospodářství
a podle posledních komunistický režim. Mao ex-
perimentoval s různým uspořádáním včetně ko-
mun a anarchie, jeho následovníci neváhali zavést
prvky kapitalismu, střídat období uvolňování
a utvrzování režimu. Sní o totální kontrole už sto
let. A v Právu 2. července 2021 je uvedeno, že po
extrémech éry Velkého kormidelníka Mao Ce-tun-
ga se Čína vydala cestou ekonomických reforem,
které ji otevřely světu a nastartovaly její raketový
růst. Experti odhadují, že země do konce desetile-
tí vystřídá USA na pozici největší ekonomiky pla-
nety. Straně se ale hlavně daří neustále zlepšovat
životní standardy obyvatel. Jejich spokojenost
s centrální vládou je proto podle průzkumů dlou-
hodobě velmi vysoká. Autoři článků o Číně se asi
museli velice přemáhat, aby přiznali rostoucí po-
litický i hospodářský rozvoj země, která už dnes
je důstojným soupeřem USA a když si uvědomili,
že důsledně uplatňuje zásady marxismu.

LN uveřejnily 5dílný seriál v sobotních přílo-

hách Orientace od 10. července do 7. srpna 2021.
Historik Jan Adamec psal podrobně o založení KS
Číny, o jejím působení před, za i po druhé světové
válce, o vztazích s čínskými nacionalisty, o vlivu
Kominterny na politiku KS Číny. Věnuje pozor-
nost 6. sjezdu strany, který se konal v roce 1928
a rozhodnutí sjezdu založit vlastní ozbrojené jed-
notky a sověty na vesnicích, které již byly pod
kontrolou strany. Značnou část seriálu věnoval
autor Mao Ce-tungovi, v němž si KS Číny našla
svého „Lenina i Stalina v jednom“. Na vrchol stra-
ny ho vynesly jeho politický talent i mimořádná
vůle k moci. Intenzivně se věnoval studiu marxis-
tické teorie a postupně zpracoval závaznou ideo-
logii čínského komunismu, což byla syntéze mar-
xismu v myšlenkách Lenina a Stalina i Maových
zkušeností. Mao se stal praktickým zakladatelem
i teoretickým vykladačem čínské cesty k socialis-
mu. Z Dějin VKS/b/ vydaných pod přímým
vlivem Stalina si Mao vzal několik poučení pro
vlastní politiku – historie strany je plná vnitrostra-
nických bojů a střetů „správných“ a „nesprávných“
ideových linií, třídní boj musí pokračovat i po ví-
tězství socialismu, neboť kapitalisté jsou schopni
ovlivnit i straníky, a proto musí být podezřelí čle-
nové strany neustále prověřováni, odhalováni
a trestáni. Seriál končí Maovým Velkým skokem
v 60. letech, činností Liu Šao-čchiho, Teng Siao-
pchinga a vydáním Maových citátů v Malé červe-
né knížce, která se měla stát „modlitební knížkou
i Biblí“ komunistů.        Karel Janiš

PŘED 100 LETY BYLA ZALOŽENA TAKÉ KS ČÍNY

František Bendl – 135. výročí narození

Narodil se 13. srpna 1886 v Zastávce v hornické
rodině. Ve 14 letech nastoupil do práce na dole Juli-
us v rodném městě, ve 20 letech vstoupil do sociální
demokracie a odborové organizace horníků. Z fronty
1. světové války byl vyžádán zpět na důl Julius, kte-
rý byl veden jako důl vojensky důležitý. Uvítal zalo-
žení ČSR a spolu s ostatními usiloval i o sociální
osvobození. Jako předseda závodní rady na dole
Julius a jako důvěrník okresu sociální demokracie
se zúčastňoval porad levice v této straně v Praze
a v Brně a byl delegátem sjezdu sociální demokracie
v září 1920. Jako jeden z předních organizátorů pro-
sincové generální stávky 1920 na Rosicko-Oslavan-

ŠLI PŘED NÁMI
sku byl až do června 1922 vězněn v Brně na Cejlu
a na Špilberku i v Borech u Plzně. Po návratu domů
byl funkcionářem KSČ, tajemníkem Mezinárodního
všeodborového svazu sekce horníků, vedl stávky
v letech 1923, 1928 a 1932-1933 v rosicko-oslavan-
ském revíru. Psal do Rovnosti, do mnoha dalších tis-
kovin i brožuru Kus historie socialismu na Rosicko-
Oslavansku. Za nacistické okupace spolupracoval
s ilegálním krajským vedením KSČ.

Po osvobození byl předsedou Revolučního národ-
ního výboru v Zastávce a později místopředsedou
ONV Brno-venkov. Po odchodu do důchodu psal
vzpomínky na rozvoj dělnického hnutí, hornictví
i na svůj nelehký život v rodném okrese.

Zemřel 19. dubna 1955.          Karel Janiš
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 Bylo jich několik při první zahraniční cestě ame-
rického prezidenta vůbec. Zúčastnil se 13. června
2021 zasedání zemí G7 – USA, Německo, Francie,
Itálie, Japonsko, Kanada, Spojené království,
14. června zasedání zemí NATO, 15. června zemí
Evropské unie a konečně 16. června jednání s rus-
kým prezidentem. Byly diskutovány klimatické změ-
ny, rozvoj ekonomik, kybernetická bezpečnost, vzá-
jemné vztahy. Ale také a na zasedání zemí NATO
politika vůči Rusku a Číně. Co si vůbec to Rusko
dovoluje konat na svém území vojenské cvičení po-
blíž hranic se zeměmi, v nichž zejména v Pobaltí jsou
rozmístěny jednotky zemí NATO? Generální tajem-
ník NATO i americký prezident opět požadovali
2 % DPH na obranu a rukou na-
pomínali Rusko tak, jako když
učitel nebo rodiče napomínají
neposedného a neposlušného
žáka nebo svého potomka. Ale
ani jediná výzva zemím NATO,
aby jejich vojáci pomáhali při
odstraňování následků epidemie
koronaviru. Nakonec se americký prezident odhod-
lal k jednání s ruským prezidentem i přes domácí kri-
tiku, aby tak nečinil. Je si velmi dobře vědom obrov-
ského růstu Číny a pokouší se jednáním s Ruskem
poněkud oslabit spojenectví Ruska s Čínou. Jednání
obou prezidentů probíhalo neobvyklým způsobem –
za přísných bezpečnostních opatření při policejních
manévrech, oba jeli na jednání v koloně aut, obědva-
li a tiskové konference měli každý zvlášť, vynikl ze-
jména ruský prezident, který klidně odpovídal i na
dotěrné otázky. Americký se oháněl lidskými právy,
zatímco v USA není vše v pořádku. Po našem vzoru
bourají a ničí pomníky svých předků, kteří vraždili
své odpůrce. Naši bývalí velvyslanci v USA Žantov-
ský, Vondra, Kolář říkají, že dnešní Spojené státy
americké nejsou Spojenými, jsou Rozdělenými
v názorech na minulost i současnost. Ale pro nás jsou
i nadále vzorem, písknou-li, mohou se někteří politi-
ky přetrhnout, aby nevybočili a zůstali v zákrytu.
Podle prohlášení nedávno zesnulé Jiřiny Šiklové, že
se raději mýlí s USA, než mít pravdu s Ruskem. Sice
spolu oba prezidenti jednali, dokonce déle, než se
očekávalo, ale jde jen o skromný počátek, a co bude
dále – nepozvali se k návštěvě hlavního města. Ko-
mentáře v denním tisku, v časopisech a hlavně ve
veřejnoprávním televizním učiteli jedině správného
posuzování a jednání v dnešní době byla celá řada
komentářů především k jednání obou prezidentů,
pochopitelně kritických – Navalnyj a pokud jde
o Čínu, tak ta je považována za zemi, kde se porušují
lidská práva asi nejvíc na světě. Americký prezident

řekl, že bez obhajoby lidských práv by vlastně
nebyl a nemohl být prezidentem. Svoboda, svoboda
občanů.
 Vrcholem komentářů k jednání obou prezidentů a
ke vztahům k Rusku je článek častého hosta veřejno-
právní televize a překladatele projevů vládních i opo-
zičních ruských politiků Libora Dvořáka. V Lido-
vých novinách 28. června 2021 už titulem Čekání na
druhého Gorbačova s podtitulkem Skutečného po-
kroku ve vztazích mezi Západem a Ruskem se do-
čkáme, až Putinův režim skončí. Cituje článek Puti-
na pro německý list Die Zeit – Buďme otevření – bez
ohledu na mi- nulost. Článek byl napsán u pří-

ležitosti 80. výročí útoku Hitle-
rova Německa na Sovětský svaz
a Putin v něm říká, že existuje
celá řada témat jako předmět
obapolného zájmu – mezinárod-
ní bezpečnost, strategická stabi-
lita, vzdělání, digitalizace, ener-

getika.
 Šlo by o zajištění bezpečnosti bez dělících čar
a jednotný prostor pro spolupráci v zájmu prosperity
Evropy a celého světa. Většina západních médií ten-
to článek nekomentovala. Omezila se na výčet jeho
tezí, že se znovu vrhl na NATO, že obvinil z podpory
Euromajdanu a USA z jeho organizování. Tak se prý
těžko dialog navazuje, i když mírumilovný tón člán-
ku není popírán. S podobnými návrhy podle Dvořá-
ka přišli německý kancléřka i francouzský prezident
a stali se tak „advokáty ďáblovými“. Na posledním
jednání Evropské unie v Bruselu deset zemí odmítlo
představu nějakého vrcholného setkání představiteli
Unie se zástupci Ruska. Bylo by prý ale možno jed-
nat o klimatických změnách, o zdravotnictví, o situ-
aci v Sýrii nebo Libyi a o vztazích s Iránem. Libor
Dvořák uznává skvělé mezinárodněpolitické schop-
nosti i mimořádnou schopnost Putina na tomto poli,
je si vědom toho, že většinu Rusů má stále za sebou.
Pouští se do jednání s partnery, kteří v žádném pří-
padě nemohou akceptovat jeho kejkle s ústavou, za-
cházení s Navalným i s celou ruskou opozicí, s anexí
Krymu a s podporou východoukrajinských separa-
tistů. Zbývá otázka – má se jednat s režimem, který
žádné dohody nedodržuje, snaží se své protějšky pře-
chytračit, přímo či nepřímo je napadat a způsobovat
jim nepříjemnosti? Závěr článku je dán už titulkem –
čekat na nového Gorbačova, který prý byl jedinou
ruskou osobností nejnovějších dějin ochotnou vzta-
hy největší země světa se Západem reálně zvětšit.
Očekávat prý něco takového od Putina a jeho týmu
je jednoduše bláhovost.

(Dokončení na straně 11)
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Nevím, zda Libor Dvořák čte Lidové noviny. 8.břez-
na 2021 uveřejnily článek, jehož autorem je dopiso-
vatel Lidových novin v Rusku Jiří Just. Už titulem
Gorbačov je pokřiveným zrcadlem Ruska a s podti-
tulkem Odmítání Gorbačovovy éry se stalo jedním
ze základních kamenů imperiálního revizionismu
současného režimu. Just se domnívá, že příhodnější
by bylo v centru Moskvy postavit pomník Gorbačo-
vovi než Dzeržinskému nebo Něvskému, jak o tom
jednají v Moskvě. Odkaz Gorbačova, který 2. břez-
na 2021 měl již 90 let, je pro soudobý režim význam-
nější než odkaz výše uvedených. Just uvádí, že ruská
společnost vnímá muže, kterému se pod rukama roz-
padl Sovětský svaz, negativně. Mírná nadpolovětši-
na Rusů si myslí, že Gorbačov zemi spíš uškodil, jen
sedm procent ho chválí. Čtvrtina dotázaných si mys-
lí, že poslední sovětský vůdce je zločinec a záměrně
způsobil rozpad rudého impéria. Polovina Rusů je
smířlivější, Gorbačov to myslel dobře, ale dopustil
se řady chyb, které vyústily ve velké ruské trauma.
Snažil se ze všech sil udržet SSSR při života, ačko-
liv sovětské impérium bylo odsouzeno k zániku ještě
před jeho nástupem do funkce generálního tajemní-
ka ÚV KSSS v březnu 1985. Receptem měla být pe-
restrojka a nové myšlení. Ale SSSR byl v 2. polovině
80. let churavým obrem, jehož skon bylo možné od-
dálit, ale nikoli zastavit. Hospodářství bylo postiže-
no neefektivním centrálním plánováním, závislé na
exportu ropy a importu obilí. Když cena ropy začala
citelně klesat, SSSR se začal topit. Rozšířily se ná-
rodnostní konflikty, režim se neštítil krvavě potlačit
protivládní protesty v Gruzii či národnostní pnutí
v Pobaltí i jinde. Pro většinu Rusů je Gorbačov per-
sonifikací velmocenského neúspěchu a osobních
tragédií, šlo o období prázdných lednic, beznaděje,
konec jistot splývající s nástupem éry Borise Jelcina
– rovněž Rusy převážně negativně vnímaným prezi-
dentem.
V dubnu 2005 Putin řekl, že rozpad SSSR byl nej-
větší geopolitickou katastrofou. Na Západě toto pro-
hlášení vyvolalo šok, ale Rusové souhlasili, i když
rozpad je jejich veliké trauma. Byla jim odňata vel-
mocenská identita. S oblibou hovoří o rozšíření
NATO na východ a Gorbačovovi vyčítají, že s ame-
rickým prezidentem G. Bushem st. neuzavřel doho-
du o vymezení působnosti NATO. Éry Gorbačova
a Jelcina slouží jako argumenty ve prospěch Putino-
va režimu, proti liberalizaci poměrů v zemi, proti
opakování otřesů z přelomu 80. a 90. let a těch ná-
sledujících (pro Západ by lepší variantou bylo čekat
na Jelcina, za něhož došlo k uzavření budovy ÚV

KSSS a Gorbačov i další U-komunisté neměli kde
odevzdat členské legitimace a daleko lépe se vyvíje-
ly vztahy mezi zeměmi EU a NATO a Ruskem!).
Pod úvahou Libora Dvořáka je článek odborníka na
jadernou energii Františka Hezoučkého, hlavního
inženýra spouštění všech 4 bloků jaderné elektrárny
v Dukovanech a ředitele jaderné elektrárny Temelín.
Před časem doporučoval provést dostavbu Dukovan
vlastními silami osvědčenými při stavbě Temelína
i Dukovan (viz Echo č. 2/2021 o jeho článku z pro-
since 2020). Nyní píše o tom, že máme zákon o pře-
chodu ČR k nízkouhlíkové energetice. Po dlouhých
hádkách došlo k usnesení, že Senát do zákona doplní
návrh na zabránění čínským a ruským firmám na
výstavbě dalšího bloku Dukovan. Uvádí, že česká
společnost je dlouhodobě masírována informacemi
o nepřátelských aktivitách ruských a čínských špio-
nů, jako by se jiné zpravodajské služby o nic nesna-
žily. Ideologická vyostřenost je doprovázena řadou
smyšlených i falešných a lživých argumentů – že vý-
běrem partnera pro dostavbu Dukovan rozhodujeme,
kam chceme patřit - „na východ nebo na západ“.
Pro některé z našich spoluobčanů začínají dějiny
v roce 1968, hlouběji do minulosti nevidí a navíc si
i 30 let po odchodu sovětské armády zjednodušují
dějiny tak, aby to vyhovovalo jejich vidění světa. Pro
rusofoby pak aféra Vrbětice přišla od BIS jako dar
z nebes. V té jediné verzi něco hodně skřípe. Ta afé-
ra jednou skončí pěknou ostudou, ale pro naši jader-
nou energetiku i průmysl už bude pozdě. Rosatom
byl vyřazen a zas jedna bitva proti zdravému rozumu
je vyhraná. Kdyby byla otevřená a čestná soutěž, mož-
ná by Číňané a Rusové prohráli a byli by vyřazeni.
Ale byli vyřazeni před soutěží – a to vypadá, že měl
někdo obavy z jejich možného vítězství, a tak si to
zařídil jinak. Zákon, obohacený Senátem, může mít
i jeden zvláště pikantní důsledek: zahraniční firma
bude mít u nás dveře otevřené, ale české podniky,
které jsou majetkem či s majetkovou účasti ruských
subjektů, nebudou mít povoleno se zúčastnit ani jako
subdodavatelé. Na přátele v Rusku nebo v USA se
Hezoučký nedívá přes nepěknou politiku vlád jejich
států, ty budou vždy upřednostňovat své velmocen-
ské zájmy. Pro ně by nerad obětoval naši republiku,
máme své zájmy. Proč naši politici nedokážou obha-
jovat české ekonomické zájmy? Aspoň ví, koho ne-
volit. •  Na jedné straně Lidových novin jsou dva pro-
tichůdné názory a závěry z nich. Je velmi špatné, že
názory a návrhy na dostavbu Dukovan od Františka
Hezoučkého nebyly vzaty v úvahu na úrovni Sně-
movny i vlády. Vítězí politika Vystrčila, Růžičky, Fis-
chera a dalších moudrých. Spí oni vůbec, aby nepro-
pásli ruského nebo čínského špiona v akci? jk

Střípky - dokončení
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Josefa Faimonová – 110. výročí narození
Narodila se 18. srpna 1911 v Brně-Líšni jako čtvr-

té dítě v rodině dělníka v kamenolomu. Později se
 v rodině narodilo dalších šest dětí, ale tři zemřely
podvýživou. Její dětství a mládí bylo ve znamení prá-
ce a bídy, se sourozenci chodila do lesa na květiny,
jahody, maliny, houby, které matka prodávala na trhu
v Brně, aby mohla koupit chléb, brambory a hořkou
kávu pro početnou rodinu. Později pracovala na vel-
kostatku a uklízela a prala v domácnostech milost-
paniček v Brně. Rodiče byli zakládajícími členy KSČ.
Jožka od 7 let cvičila v dělnické tělovýchově, od 14
let byla cvičitelkou. To již byla členkou Komsomo-
lu, navštěvovala schůze mládežníků, roznášela stra-
nický tisk a další politické materiály. V roce 1929
a 1932 studovala v Moskvě, vyprávěla o životě

ŠLI PŘED NÁMI
v SSSR. Byla stále mezi funkcionáři i členy KSČ,
organizovala demonstrace mládeže, pomáhala zejmé-
na organizovat kampaň za zvolení Jaroslava Ondráč-
ka starostou Líšně a památnou manifestaci na obra-
nu republiky v líšeňském údolí v srpnu 1938.

Po rozpuštění KSČ se stala členkou ilegálního
krajského vedení KSČ a od r. 1941 spojkou, spolu-
pracovnicí II. a od podzimu 1942 členkou III. ilegál-
ního ústředního vedení KSČ. Podílela se na obnově
činnosti organizací KSČ v Praze a v Berouně. Zra-
dou byla zatčena 3. září 1943 a na Pankráci vyšetřo-
vána bitím, injekcemi, drogou. Aby neprozradila spo-
lubojovníky, volila 12. října 1943 dobrovolný konec
života. Odešla jediná žena v ilegálních ústředních ve-
deních KSČ. Celý její aktivní život byl ve prospěch
lepšího života dalších generací.           Karel Janiš

PETICE
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a Vládě ČR vzešlým z voleb v roce 2021

My, občané České republiky zásadně nesouhlasíme se snahami Sudetoněmeckého landsmanšaftu
uskutečnit některý ze svých následujících sjezdů na území naší vlasti, nejraději v Praze, která je všem
českým vlastencům tak drahá. Považujeme to za provokaci a cynismus vůči všem obětem, které museli
naši předci přinést, aby v boji za osvobození vlasti od německého nacismu předali svým potomkům,
takovou zemi, kterou už nikdy nebudou ohrožovat nepřátelé naší suverenity.

Jsme proti opakovaným návštěvám našich politických představitelů na sjezdech sudetoněmeckých
krajanských organizací a proti návštěvám představitelů těchto organizací v České republice. Odmítáme
jednostrannou podbízivost těch našich volených zástupců, kteří k takovým návštěvám nemají žádný man-
dát od občanů a jednají tak proti zájmům naší země.

Byla to německá menšina žijící na našem území, která v kritické době zdrcující většinou zradila Čes-
koslovensko. Postavila se na stranu německého nacismu se snahou zmocnit se části našeho území
a připojit ji k území cizího státu. Nebýt zabrání našeho pohraničí, vyhnání českého obyvatelstva z našeho
pohraničí, nebýt okupace Československa nacistickým Německem za vydatné pomoci sudetských Něm-
ců, nebylo by ani rozhodnutí tří mocností - Spojených států, Spojeného království a Sovětského svazu -
v Postupimi o odsunu německého obyvatelstva z našeho území s cílem zabránění opakování vlastizrady.

Plíživé nebezpečí revanšismu Sudetoněmeckého landsmanšaftu plyne ze snahy zaměnit viníky a oběti
a postupnými kroky tak padělat výsledky 2. světové války, tedy přepsat tak historii. Organizováním akcí
na našem území sudetoněmecký landsmanšaftu reálně oživuje všechny rány, které již mohly být zaceleny
a ponechány jen bádání historiků. V tom smyslu je třeba chápat i omluvu prezidenta Spolkové republiky
Německo Steinmaiera v nedávném projevu k výročí zahájení války.

Je to Sudetoněmecký landsmanšaft, který svým počínáním narušuje normalizované vztahy se Spolko-
vou republikou Německo. Pokud provokacím Sudetoněmeckého landsmanšaftu nebude zabráněno z obou
stran, budou se vztahy mezi oběma národy zhoršovat.

Proto se obracíme na Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR a Vládu ČR, aby nepřipustila
konání sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu na našem území.

Petiční výbor: Milan Krajča, Josefa Houdka 123, 155 31 Praha – Lipence,
oprávněný zastupovat členy petičního výboru
Martin Říha, Ypsilantiho 4, 603 00 Brno
PhDr. Jiří Jaroš Nickelli, Poledníkova 5, 628 00 Brno-Líšeň
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Od léta 2016 žije už ve vzpomínkách

Píseň pro Statise

Vítr se opře
do bílých plachet,
koně na vlnách
zklidní svůj klus,
Eurydiku do podsvětí
odešel hledat
pěvec Orfeus.
Po pláži jdou
děti z Pirea,
drží se za ruce
a jdou Tvým
písním vstříc,
i racek by se
za Tebou
vydal rád.
Tvá vinice
bude pro nás
navždy rudé víno
lisovat.

Statis Prusalis, pravidelný účastník shromáž-
dění občanů v režii organizací KSČM zejména na
Ostravsku i jinde, který vždy zazpíval společně s
přítomnými. Po válce v Řecku na konci 40. let
minulého století musel opustit zemi, v níž se na-
rodil. Velice si vážil a oceňoval pomoc, kterou
jemu a dalším stejně postiženým poskytlo Česko-
slovensko. Všichni obdrželi to, co ke svému živo-
tu potřebovali. Žili u nás jako lidé s vírou ve svou
kulturu, v níž se mohli u nás projevovat a byli u
nás vždy rádi vítáni při vzájemných setkáních v
politickém a kulturním dění. Po celý svůj život u

nás nezapomínali vždy poděkovat za možnost žít
u nás. Marie Veselá na něj za nás všechny vzpo-
míná básní.

Foto Wikimedia commons

S hlubokým zármutkem se loučíme s velkým skladatelem
Mikisem Theodorakisem (2. září 2021)

Světová odborová federace jménem svých
105 milionů členů ve 133 zemích světa vyjadřu-
je upřímnou soustrast nad smrtí řeckého skla-
datele Mikise Theodorakise, který skonal dnes
ve věku 96 let.

Národy světa uvedly do praxe jeho slova, že
„Velcí básníci patří dělníkům, lidem. Jen oni jim
mohou rozumět.“ Skrze jeho písně se objímali
a poznávali básně Pabla Nerudy, Lorky, Bernarda
Behana, ale také nejvýznamnějších řeckých
básníků, jako byli Angelos Sikelianos, Andreas
Kalvos, Giorgos Seferis, Odysseas Elytis, Gian-
nis Ritsos. Proto byl v roce 1983 vyznamenán
Leninovou cenou.

Písně Mikise Theodorakise velebily boje ne-
jen řeckého lidu, ale národů celého světa, které

bojují proti imperialismu, za svět bez vykořisťo-
vání člověka člověkem. Proto jeho písně inspirují
národy celého světa. Zpívají je pracující z Balká-
nu, Evropy, Středního východu i Ameriky.

Během mnoha let věznění, mučení, exilu se
vždy postavil jako úctyhodné dítě našeho lidu.

Přejeme zdar velkému skladateli s textem
Pabla Nerudy z Canto General, jenž zhudebnil:

Domovino, narodila ses z dřevorubců, z ne-
pokřtěných dětí, z tesařů, z těch, kteří dali jako
podivný pták létající kapku krve, a dnes se na-
rodíš znovu pevná, z místa, kde zrádce a žalář-
ník věří, že jsi navždy ponořena. Dnes se naro-
díš z lidí jako tehdy.

Sekretariát SOF
(Vladimír Sedláček)
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SOUČASNÁ LEVICE – CHARAKTER A MOŽNOSTI
To byl název Brněnského odborného seminá-

ře, který se uskutečnil už 19. června 2021. Téma
zajímavé a aktuální, o čemž svědčí počet účastní-
ků, výběr přednášejících – PhDr. J. Skála, CSc.,
Doc. Ing. R. Valenčík, CSc., PhDr. V. Klontza–
Jaklová, PhD., RSDr. K. Klimša, PhDr. P. Hampl,
PhD., Ing. P. Posolda – a množství diskutujících.
Alespoň něco z toho, co tam bylo řečeno.

Vstup do KSČ po válce jsme brali citově. Strana
se časem odtrhla od teorie, i když víme, že bez revo-
luční teorie není revoluční hnutí. Jsme na bázi vý-
znamné změny, ale nevíme, o jakou jde. Všechno je
výsledkem průmyslové revoluce. Člověk je nahrazo-
ván technikou. Konzumní způsob života je nahrazo-
ván technikou, jeho způsob života se dostal i do levi-
cových politických stran. Je to podvodná politika.

Když se díváme na dosahované výsledky voleb
(v současnosti), tak vidíme, že to s námi jde od dese-
ti k pěti. Proč nám lidé nerozumí, proč voliči váhají
jít k volbám atd.? KSČM chybí teoretická a ideolo-
gická práce. Třicet let jsme ve straně bez stranické-
ho vzdělávání. „Je šílenství dělat stále stejnou chy-
bu a čekat jiné výsledky.“

Strana stárla, omezoval se její vliv. Naopak se
posilovalo postavení poslanců, jejich nepatrná
obměna. Občanům se dávají podrobné informa-
ce ve sdělovacích prostředcích např. o státním
rozpočtu, o zvyšování důchodů seniorům apod.,
ale jen minimálně o stálém zvyšování platů ústav-
ních činitelů. Je třeba mnohé přenést na mladé
lidi. Musíme hledat takové, kteří mají schopnost
komunikovat a budou schopni prosazovat vytče-
né cíle.

Vedení strany nehájí to dobré z minulosti,
přičemž hodnotit minulost je pro nás značně vý-
hodné, zde nemůžeme prohrát. Je třeba obhajo-
vat zájmy lidí. Shodněme se na změně a neopa-
kujme stále stejnou chybu, je třeba najít správná
východiska. Nezastupitelné místo zde má věda
(ekologické problémy se začaly řešit v osmde-
sátých letech). Revoluční dělnická strana musí
každodenně pracovat. Je naše strana vpředu?
V počátcích to tak bylo. Rozhodnutí je na kaž-
dém z nás. „Ztracené bitvy jsou jen ty, kterých
jsme se nezúčastnili.“

Jak s mladými? Dvě třetiny vysokých škol
neposkytují potřebné vzdělání. Mladí přestali být
manuálně zruční. Nadnárodní monopoly určují
dnes politiku států. Početné armády jsou nadná-
rodní a nejsou ovladatelné svými zřizovateli.
Školství by mělo vychovávat plnohodnotného,

dobrého, rozumného člověka (naše střední školství
utrpělo už v tzv. Normalizaci). Dnes je školám ode-
brána možnost si klást otázky a na ně správně odpo-
vídat. Nepřetržitě slyšíme nadávání na minulý režim.
Mladí lidé na to naskakují, dokonce už nevěří ani
svým rodičům. Dnes žijeme v globálním světě, mizí
obyčejný život. Perspektiva není dobrá. Nikdo z oby-
vatel dnes neříká a nevěří, že v budoucnosti bude něco
lepšího.

V 70. - 80. letech byl český národ na civilizačním
vrcholu. Pak došlo k úpadku. Po úspěšné výstavbě
atomových elektráren jsme začali mít problémy
s údržbou dálnic. Bylo to zapříčiněno nejednotou,
rozdělením společnosti. V minulosti byl stejný po-
hled všech napříč společností, což nyní není.

Vraťme se k programové změně, která něco řeší.
Říjnové volby budou specifické. Moc se toho už vy-
myslet nedá. Strana je nečitelná, levice je v krizi.
Politika KSČM hodně dluží, aby se zase opírala
o marxismus. Věřme, že se nám to povede. Je čas
usilovat o dobrý výsledek voleb. Zde se hraje o všech-
no. Je třeba obstát a potom začít s napravováním
chyb. Dnešní program KSČM není programem boje,
ale programem soužití se současným kapitalismem.
Bude to běh na dlouhou trať.      Josef Vondrák



ECHO str. 15

Lípa tradičně výborně hodnotí situaci
Čtvrtletník Výboru národní kultury č. 1/2021

např. verši Jana Chodského.
ÚNOR//Jaký bude Únor?/Panebože, kdoví,/

určitě však zcela/koronavirový.//Také války zuřit/
budou v širém světě,/sociálních jistot/ubyde zas,
kletě!//Vlády lhát dál budou/obyčejným lidem/
s velkou lehkostí,/s přehledem a s klidem.//

ŠKOLSKÁ//České školství řeší mnoho/váž-
ných otázek,/po Komenském tu zbyl/jenom svatý
obrázek.//Na školení mudrců nám/prachy nesta-
čí./Evropě prý čeští voli zcela postačí!//

TŘICETILETÁ//Kdekdo tady v Česku/novi-
nářům klne,/že jejich články jsou lží a falší plné./
Zastávám se tímto/označených šmoků,/vždyť
i čeští vládci/lžou už třicet roků.//

BLANICKÁ//Blaník předáme prý církvi,/což
se jistě podaří,/rytíře do boje nyní/vodit budou
faráři.//Probuzené vojáky pak/DUKA nebude se
bát/do vojsk NATO velmi pilně/a s chutí verbo-
vat!//

JAZYKOVÁ//Angličtina s němčinou/dneska
v Česku vládnou,/naše rodná čeština/šanci nemá
žádnou.//Od mateřské školky komolí/naše děcka
cizí řečí,/rodný jazyk odstrčen/tiše v koutku bre-
čí!//

Věra Kulišová Epigramy //Co jste politici,/
co jste dělali,/že jste náš státeček rozkrást necha-
li?//Zlaté české ručičky,/v montovnách se hrbí./
Probuďte se lidičky,/za hranicí jako vždycky,/slíz-
nou med a strdí.//Členka ODS Němcová,/do se-
nátu zvolená, měla dlouhý pokec./Ona vlastně říká,
že/všem nám teďka ukáže,/zač je toho loket.//

Za velmi důležité, možná nejdůležitější, po-
važuji otištění 2 dokumentů – Výnos o zřízení
Protektorátu Čechy a Morava, kterým bylo území
Čech a Moravy přičleněno k území Velkoněmec-
ké říše. A statistiky zavražděných Čechů v průbě-
hu německé okupace.

13 článků Výnosu o Protektorátu ukazuje, že
nešlo o suverénní stát, jak se domnívá předsedky-
ně TOP 09. Text by jí měl být několikrát čten
a ona by nahlas měla opakovat.

A Petr Žantovský uvádí, že přibližně 2 tisíce
osob bylo zatčeno v září 1939, při prvním stan-
ném právu od září 1941 do 20. ledna 1942 odsou-
zeno k trestu smrti. V Praze od 27. září do 29.
listopadu 1941 popraveno 429 osob. Za druhého
stanného práva od 27. května do 3. července 1942

vykonáno 1 585 poprav a 173 mužů z Lidic a 34
občanů obce Ležáky. Mimo území Protektorátu
bylo 347 poprav.

Podle údajů KSČ z 60. let popraveno 3 649
u nás a jinde 4 937 komunistů. Uvádí se počty
zatčených 105 až 115 tisíc v Protektorátu.

503 účastníků partyzánského hnutí popraveno,
312 padlo v boji. V květnu 1945 se oběti v Praze
pohybují kolem 8 tisíc, z toho asi 3 700 v Praze
a v okolí, v centru města 1 693 Čechů a 663 osob
jiných národností. Petr Žantovský uvádí, že přes-
né údaje nejsou. Ale i tak oběti ukazují, že Protek-
torát pro jejich obyvatelstvo nebyl žádnou selan-
kou.

Připomenutí Protektorátu a obětí, kterých bylo
víc, přichází včas. Při odhalení výstavy Útěk, vy-
hnání a usmíření 21. června 2021 v Berlíně kanc-
léřka Merkelová řekla, že bez teroru, který Ně-
mecko do Evropy a světa přineslo, bez holocaustu
a bez druhé světové války rozpoutané Německem
by nedošlo k tomu, že na sklonku války a po ní
musely miliony Němců protrpět útěk, vyhnání
a nucené vystěhování.

Návštěvníci budou prohlížet fotografie a do-
kumenty o odsunu Němců bez slov německé kanc-
léřky a budou tak či onak rozhořčení nad osudy
svých předků, viníků obětí nejméně 60 milionů
lidí, o materiálních škodách nemluvě – nejvíc
v SSSR, Polsku a Jugoslávii a 360000 našich obětí.

A Daniel Herman obdrží od sudetských Něm-
ců, kteří u nás zvláště řádili, vyznamenání za jeho
vstřícnost k nim.

Karel Janiš



Jubilanti končícího léta...
V letních měsících a září, kdy léto vrcholí

a schyluje se ke konci, slaví svá významná životní
jubilea tyto členky a členové naší MěO:

V červenci - Alexej KROPÁČEK.
V srpnu - Marie CRHOVÁ, Břetislav FIŠER,

Marie MINÁŘOVÁ, Jiří HÁJEK, Miloslava GROS-
SOVÁ, Alena BUREŠOVÁ, Milan MAREŠ, Anna
BELATKOVÁ,  Karel BELATKA, Zdeněk ADLER,
Luděk ADAMOVSKÝ, Hana SMUTNÁ, Anežka
POKORNÁ, Helena SÝKOROVÁ, Libuše POLLA-
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jin ústavu a několika kronik našich i mezinárodních
organizací textiláků. Po zrušení Výzkumného ústa-
vu vlnařského po listopadové bouři předal veškeré
písemnosti ústavu Archivu města Brna. Po odchodu
do důchodu se plně věnoval minulosti Slatiny, v níž
se 20. listopadu 1923 narodil. V březnu 2001 založil
Slatinský historický kroužek složený z pamětníků
minulosti Slatiny. V roce 2002 vydal Knížku
o Slatině, první obsáhlou publikaci o minulosti Sla-
tiny od počátku po dnešek – byl to výsledek jeho bá-
dání v archivech. Jako předseda kroužku vedl jeho
činnost tak, že kromě vlastních příspěvků často ob-
sáhlých psali i další členové kroužku. Výsledky se
projevily ve vydání dalších tří Knížek o Slatině v le-
tech 2006, 2010 a 2015. Ta poslední vyšla v předve-
čer jeho 92. narozenin. V současnosti probíhá pří-
prava k vydání již Páté knížky o Slatině.

Každý z uvedených, včetně Jiřiny Švorcové,
přispěl k realizaci zásad existence sociálně spraved-
livé společnosti a těmto zásadám byli věrní po celé
své životy.

Čest jejich památce!          Karel Janiš

Už jen ve vzpomínkách žijí
 Od 8. srpna 2011 národní umělkyně Jiřina
Švorcová, herečka a recitátorka nejvyšší možné
úrovně. Po listopadu 1989 se stala terčem útoků, na-
dávek a podpásovek. Zejména její role v seriálu Žena
za pultem prý megalomanském počtem 13 – dnes
mají seriály i několik set pokračování. Prý do samo-
obsluhy, v níž JŠ hrála, bylo dovezeno zboží z celé
republiky, poněvadž v samoobsluhách byl jen mast-
ný papír, jak se vyjádřil letos již 64letý uvaděč
soutěže tanečních dvojic – opět se vznáší nad nimi
a hodnotí jejich vystoupení někdy i mimo normál
společenského vychování – každý nemá křestní jmé-
no a příjmení o 5 a 4 písmenech. Budiž, její kritici si
spíš napsali své hodnocení ubohosti.
 Od září 2016 soudruh Vladimír Štefl, dlouho-
letý funkcionář naší strany včetně působení
v oblasti školské politiky KSČ na KV KSČ v Brně.

- Soudruh Jiří Lysák, někdejší ředitel školy
a později i inspektor zvláštních škol, jak se tehdy
tento druh škol nazýval. A za nacistické okupace byl
členem Partyzánské družiny Josefa Hybeše, která
působila na Moravskokrumlovsku, Ivančicku a Osla-
vansku. Ke knize, kterou o družině napsal, příště.
 V srpnu 2016 zemřel soudruh ing. Bohumil
Reichstädter, CSc., nejstarší člen ZO KSČM 2202,
člen strany od května 1945. Od mládí byl aktivním
účastníkem veřejného života, byl členem ZMČ, před-
sedou kontrolního výboru Rady ZMČ, 20 let předse-
dou občanského výboru. Téměř 30 let byl ředitelem
Výzkumného ústavu vlnařského v Brně. Od mládí se
věnoval historii, což se projevilo při zpracování dě-

KOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Zdeněk SMUTNÝ,
Bohumil LIMBERK, Aleš FRANEK, František
UZEL, Marie KARFÍKOVÁ, Ilona PEJCHALOVÁ,
Růžena MAZLOVÁ, Karel ČERVINKA.

V září - Jindřiška KREJČÍ, Božena FRANTO-
VÁ, Jana KUBOVÁ, Libuše KUBÁŇOVÁ, Ludmi-
la MACHÁČKOVÁ, Miroslava MOLÍKOVÁ, Ma-
rie PREIZLEROVÁ, Julius HUTÁREK, Josef
KOSEK, Ruth BACÍLKOVÁ, Bohuslav ŽILKA,
Marcela LUKŠÍKOVÁ, Petr BABÁK.

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a pře-
jeme pevné zdraví a ještě dlouhá léta spokojené-
ho života!

ZO (MO) KSČM, LKŽ Dobromysl a redakce
ECHO.           did

Brněnská pobočka Společnosti česko-kubán-
ského přátelství Lázara Cruze
Vás srdečně zve na přednášku na téma:
KORONAVIRUS NA KUBĚ A VE SVĚTĚ

14. září 2021 v 16 hodin, sál ve II. poschodí
MěV KSČM Brno, Křenová 67

(po uzávěrce)


