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KSČM MÁ NOVÉ VEDENÍ
Rozhodli o tom delegáti mimořádného
sjezdu KSČM, který
se uskutečnil 23. října. O této skutečnosti
již všichni víte ze sdělovacích prostředků,
proto pro pořádek
uvádím dále jen některé z jeho závěrů.
Úvodem však připomenu, že mimořádný sjezd se konal na základě
požadavku 31 okresních výborů strany (včetně
Brna-města), zúčastnilo se ho 323 delegátů. KSČM
má v současné době 28 715 členů.
Jistě tím nejdůležitějším je zvolení s. Kateřiny Konečné předsedkyní Ústředního výboru
KSČM (zvolena byla počtem 175 hlasů při kvóru
160). Do funkcí místopředsedů byli zvoleni: s. Petr
Šimůnek do funkce 1. místopředsedy, s. Marie
Pěnčíková do funkce místopředsedkyně pro ekonomiku a hospodářské činnosti, s. Leo Luzar
do funkce místopředsedy pro KSČM pro odborné
zázemí a teoreticko-ideovou práci a soudruh
DISKUSNÍ ČTVRTEK * DISKUSNÍ ČTVRTEK

ZÁVĚRY MIMOŘÁDNÉHO
SJEZDU KSČM
Úvodní slovo:
M. Říha, předseda MěV KSČM v Brně
a delegáti z Brna
18. listopadu 2021 v 16 hodin
Brno, Křenová 67, sál ve 2. poschodí
Zve ideově-teoretická sekce MěV KSČM v Brně
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Milan Krajča do funkce místopředsedy pro evropské záležitosti a občanský sektor. Dále sjezd
zvolil předsedu Ústřední revizní komise KSČM
s. Jiřího Horáka a předsedu Ústřední rozhodčí komise KSČM s. Vladimíra Chaloupku.
Sjezd rovněž zvolil členy Ústřední revizní komise (z našeho kraje se jedná o brněnskou s. Františku Střížovou a s. Milana Kovaříka z Břeclavi)
a členy Ústřední rozhodčí komise KSČM (z našeho kraje jde o s. Marcelu Jašíčkovou z Vyškova).
Dále sjezd potvrdil členy ÚV, za brněnskou městskou organizaci předsedu MěV s. Martina Říhu.
Novému vedení strany současně mimořádný
sjezd uložil připravit a zpracovat rozbor příčin,
souvislostí i důsledků a zdůvodnění východisek,
vyplývajících z neúspěchu kandidátek KSČM ve
volbách do Sněmovny PČR, konaných v říjnu 2021
ve všech volebních krajích a z toho plynoucí ztráty pozice parlamentní strany. Dále zpracovat prohlášení směrem k veřejnosti a dopis členům KSČM
– tento úkol byl již splněn, prohlášení k veřejnosti
bylo publikováno v Haló novinách 2. listopadu,
ostatní média je pochopitelně ignorovala, dopis
členům KSČM byl postoupen vnitrostranickou
cestou.
Za zmínku jistě stojí i výzva mimořádného sjezdu všem poslancům, kterým vypršel mandát, aby
s pochopením situace straně poskytli dobrovolně
50% z výše odstupného s termínem 31. 3. 2022.
Nu uvidíme, zda tato výzva bude akceptována.
Sluší se doplnit informaci o volbě předsedy ÚV
i o tom, že i když původně byl na tuto funkci oznámen poměrně značný počet uchazečů, delegáti
vybírali ze čtyř: Josef Skála získal 75 hlasů, Hana
Aulická Jírovcová doporučená bývalým předsedou
s. Filipem získala 63 hlasů a Jan Zámarský z Moravskoslezského kraje získal 6 hlasů.
(foto archiv redakce)
Aleš Růčka

MALÉ ZAMYŠLENÍ ALEŠE RŮČKY

KSČM PO MIMOŘÁDNÉM SJEZDU
Ne, nechci se věnovat myšlenkám, jaká bude
KSČM po svém mimořádném sjezdu. Spíše
mi jde o to, jak se strana pod novým vedením
bude prezentovat na veřejnosti. Samozřejmě jde
o široké téma, takže se dotknu jen několika souvislostí na základě výsledků sjezdového jednání.
Na posledním diskusním čtvrtku před jednáním mimořádného sjezdu jsem hovořil v tom smyslu, že prosazením jednání mimořádného sjezdu
jsme dosáhli úsilí změnit vedení strany. Připomněl
jsem, že náš městský výbor schválil a zaslal delegátům mimořádného sjezdu dopis, který jim byl
předem poskytnut. Obsahem tohoto dopisu je následující apel týkající se voleb nového vedení strany: „Jsme toho názoru, že je třeba radikální řez,
kdy nebude umožněno, aby stranu nadále vedli
soudružky a soudruzi z bývalého vedení a poslaneckého klubu.“ Současně jsem zdůraznil, že ať
už bude do nového vedení zvolen kdokoliv, bude
třeba a nutné toto vedení podpořit a veškerá jeho
rozhodnutí podporovat.
Nezapírám, že výsledkem voleb nového vedení strany na mimořádném sjezdu jsem byl zkla-

mán. Zklamán z toho, že delegáti dopis našeho
MěV nevzali na vědomí, či ho ignorovali. Delegáti zvolili, s výjimkou s. Krajči, do vedení strany
soudružky a soudruhy zcela v rozporu s požadavkem brněnské městské organizace. Budiž, konec
konců, toto vedení bude výsledky své práce obhajovat již v květnu příštího roku na řádném XI. sjezdu, který, pevně doufám nebude již odložen. Zno(Pokračování na str. 3)

Část jihomoravské delegace.

Prohlášení KSČM k veřejnosti

VOLBY KSČM PROHRÁLA, ALE BOJ ZA LEPŠÍ
ŽIVOT OBČANŮ PRO NÁS NEKONČÍ!
Statisíce občanů v exekucích; dvě třetiny pracujících, kteří nedosáhnou ani na průměrnou
mzdu; předražené bydlení; nekontrolovaný růst
cen. Takhle nevypadá život ve státě, který sám
sebe tituluje jako rozvinutý. Všichni tito lidé přišli na půdě Poslanecké sněmovny o hlas. Nebude, kdo by předložil návrhy, jak těmto lidem pomoci; jak problémy, které občany trápí, řešit.
Formující se vláda už jasně deklaruje, že neprivilegovaní občané z nižších sociálních vrstev,
zažijí krušné časy. Možná ne nepodobné těm mezi
léty 2006-2013. Mezi akutní rizika patří nastupující energetická chudoba, zmrazení důchodů
a platů, větší zpoplatnění zdravotnictví a školství, rušení slev na jízdné, pokračující privatizace či podlézání velkým developerům místo řešení lidem skutečně dostupného bydlení. KSČM
ECHO str. 2

nechce jednostrannou zahraniční politiku, drancování národního bohatství a další oslabování
suverenity naší země. Jako hrdí vlastenci odmítáme nahnědlé populistické výkřiky bez reálných
kroků.
KSČM i přes značně omezený prostor nejen
v médiích nerezignuje na tvrdou a jasnou politiku ve prospěch občanů. Kdekoli bude chtít nová
vláda zaútočit na ty nejslabší, tam se střetne
s komunistickou stranou. Na ulici, v odborech,
na pracovištích, internetu i sociálních sítích. Jsme
jedinou stranou systémové alternativy. Bez korupčníků, kmotrů i zahraničních patolízalů.
Vyzýváme všechny občany, společenské i politické organizace a iniciativy, aby se k nám v tomto úsilí připojili!
VV ÚV KSČM dne 1. 11. 2021

MALÉ ZAMYŠLENÍ ALEŠE RŮČKY

KSČM PO MIMOŘÁDNÉM SJEZDU
Je jasné, že musí dojít k úpravě Stanov KSČM.
vu však potvrzuji své odhodlání nové stranické Je třeba říct, zda výstupy z minulých jednání členvedení všemožně podporovat, především s cílem ských schůzí a konferencí jsou dostatečné, či je
naplnění myšlenek a slibů, které s. Konečná na třeba ještě něco upravit. Složitější je to však s prosjezdu deklarovala: Lidé se mohou těšit na nový gramovými dokumenty. Jak už jsem se zmínil,
komunistický manifest, styl komunikace i práce. nechápu myšlenku nového komunistického maNesmíme bránit dobrým myšlenkám jen proto, že nifestu. Myslím, že nejen já si zasloužím vysvětjsme na ně nepřišli sami.
lení.
Mne osobně zaujala myšlenka nového komuNejsem si taky jistý, zda například prohlášení
nistického manifestu. To je OBROVSKÝ úkol! Jak s. Konečné: „Levice by se měla semknout a stát se
se říká, bez mučení se přihrází proti sociální nespravedlnosti“ moznám, že nechápu, o co má
hou sama o sobě něco přinést. Vyvolává
jít. Marxův a Engelsův Kototiž celou řadu otázek, například: kdo má
munistický manifest přece
být hegemonem této semknuté levice, na
ani dnes nic neztratil ze svéjakém základě (programovém) by k takoho obsahu, i když můžeme
vému semknutí mělo dojít apod. Obecné
směle tvrdit, že by jej jeho
proklamace nás prostě nemohou spasit.
autoři dnes v další předmluOsobně již delší dobu, především
vě upravili. Ale myšlenky jev návaznosti na prohry u jednotlivých vojich Komunistického manileb, zastávám názor, že KSČM, a to zvlášfestu mají trvalou platnost.
tě dnes, když vypadla z parlamentu, poOsobně bych očekával, že na
třebuje programový dokument zcela jiného
Brněnští delegáti
základě analýzy proher
formátu. Mám na mysli jasný, konkrétní
J. Králík ml. a M. Říha.
KSČM, v nejen posledních
a srozumitelný program, který bude souvolbách, nové vedení připraví programový doku- časně obsahovat cesty a prostředky k jeho prosament KSČM reagující na poslední vývoj ve spo- zení a může se tak stát prostředkem k získání společnosti. K tomu si nemohu odpustit poznámku, jenců a podporovatelů. Takový program musí
týkající se květnového XI. sjezdu strany. Minulé pochopitelně stanovovat i nosná témata, která movedení připravilo obsahové dokumenty pro jeho hou být formulována v několika bodech. Jsem rád,
jednání. Delegáti tohoto sjezdu byli zvoleni již že tento přístup, který žel bývalé vedení strany přev lednu roku 2020. Jistě mají právo, vědět, na co hlíželo, jsme v brněnské organizaci prosazovali na
se mají pro sjezdové jednání připravit. Bude sjezd městských i krajských konferencích včetně celojednat podle již schváleného programu? Budou stranických konferencích v minulém období opaprojednávat materiály připravené minulým vede- kovaně.
ním strany a ÚV, tedy dva programy, úpravu staJsem přesvědčen, že pouze takový program se
nov… Zřejmě ano a ne. Osobně očekávám, že nové může stát mluvčím všech neprivilegovaných, znevedení dá členské základně na takové dotazy od- výhodněných, dočasně poražených, neboť dokáže
pověď v co nejkratším čase. Od ledna budou pro- dát jednoznačnou naději na změnu! Pokud budou
bíhat jednání výročních členských schůzí základ- mít naši členové takový nástroj, pak budou moci
ních organizací, následovat budou do 16. dubna ukázat, že jsou akceschopní a odvést svou práci
2022 okresní a krajské konference. Těmto jedná- ve svém okolí.
ním by měly být předloženy podklady pro zpracoNicméně, stále jsem přesvědčen, že začít musí
vání materiálů, jež budou předmětem sjezdových vedení strany. Uvidíme, co nám nové vedení strajednání. Alespoň tak by to, podle mého názoru, ve ny, především nový místopředseda zodpovídající
straně, jejíž představitelé tvrdí, že KSČM je jedi- za ideologickou práci strany, předloží.
nou skutečně demokratickou stranou, mělo být.
(Pokračování ze strany 2)
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JAK DOPADL MIMOŘÁDNÝ SJEZD KSČM?
NÁZORY DELEGÁTŮ
Mimořádný sjezd KSČM 2021: Konečná…? najevo, jak si naplňování této mantry v praxi před23. října letošního roku (2021) se zvolení de- stavuje – rázným elitářským odmítnutím jakékolegáti sešli v Praze na Mimořádném sjezdu KSČM liv názorové opozice a přezíravostí ke snahám této
s cílem dát straně nové vedení s mandátem připra- opozice o „návrat ke kořenům“ počínaje ideolovit pro stranu nový program ke schválení řádným gickým restartem a konče marxistickou (tzn. věXI. sjezdem v květnu 2022.
deckou) analýzou politické současnosti. Jak jinak
Nebudu teď hovořit o tom, jaké problémy svo- si vysvětlit „obměnu vedení“ v podobě až důsledlání mimořádného sjezdu provázelo a jestli a jak ného angažování nositelů předchozí neúspěšné
odkládaný termín jeho jednání ovlivnil či neovliv- politiky předsedy Filipa do čela strany a tedy (vynil výsledek říjnových parlasloveně) i kontinuálního pomentních voleb. Jako člen
kračování v předchozí neúsedmičlenné delegace brněnspěšné politice a to tak, že
ské organizace KSČM se ale
delegáti byli výslovně požácítím povinen sdělit své vydání o dovolbu členů vedení
sílající organizaci (všem brpodle osobního přání čerstvě
něnským ZO), s čím jsem se
zvolené předsedkyně? Vždyť
ze sjezdu vrátil.
vedení nemá být tvořeno „týV prvé řadě mimořádný
mem na přání“ předsedkyně,
sjezd naprosto neodrazil naale předsedkyně má být
ději víc než povinné třetiny
schopná vést stranu s týmem,
členské základny strany, ktekterý dostal důvěru delegátů,
rá v souladu se Stanovami
bez ohledu na to, jak moc si
sjezd iniciovala (včetně brs hoví s předsedou!
něnské organizace), na zastaNuže, očekávání obratu
vení hluboké vnitrostranické Delegát sjezdu V. Fišer.
sjezd nenaplnil. Naopak pokrize a započetí obratu. Je
tvrdil a (to je snad jediné, byť
zde namístě připomenout – jaké krize a obratu velmi relativně pozitivní) veřejně zviditelnil hloubodkud kam? Krize komunistické identity KSČM ku krize a její příčiny, takže se nedá popírat či oda obratu od totální ztráty zpět k získání důvěry kazovat na „ojedinělé rozvraceče jednoty“. Ojeveřejnosti ve správnost komunistické myšlenky a dinělost, to jsou jednotlivci, nikoliv třetina
v komunistickou stranu jako oprávněnou vůdkyni strany!!! KSČM mimořádným sjezdem také zcela
na cestě k socialismu. Protože právě o tuto důvěru jistě veřejnosti nevyvrátila podezření, že se ve své
jde...?!
praxi oddělila od svých teoretických základů a ani
Za druhé sjezd (to znamená jeho delegáti) vol- už nepracuje, jen existuje pragmaticky toliko sama
bou nového vedení veřejně potvrdil ztrátu schop- pro sebe. Jako by volební zisk a počet získaných
nosti kritického myšlení většiny členské základ- „křesel“ v jakékoli úrovni správy byl samotným
ny, kterou delegáti zastupovali. Z mého osobního cílem a ne pouze nástrojem politiky kdysi revopohledu se dnes nachází KSČM právě již na hra- luční strany? Naprosto to znehodnocuje úsilí
ně oprávněnosti nazývat se nadále komunistickou a obětavé nasazení právě těch nespokojených.
a rádoby humorné zaměňování příjmení nové před- Nezbývá než doufat, že odmítnuté třetině členské
sedkyně s charakteristikou aktuální situace je pro základny bude alespoň umožněno aktivně přispět
členy i veřejnost nepříjemně sugestivní.
k formulování programových dokumentů,
Proč? Protože ačkoliv týmová práce a usilová- které budou předloženy XI. sjezdu. Jinak se o koní o jednotu je na jedné straně téměř univerzální munistickou budoucnost KSČM důvodně obávám.
mantrou soudružky Konečné, nové předsedkyně, Václav Fišer, místopředseda MěV KSČM Brno,
dává na druhé straně právě ona sama až arogantně
člen MO 1600 a delegát MS
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ZAPOMENUTÉ VÝROČÍ?
Čtenářům Echa jistě není třeba připomínat datum 7. listopadu. Není jim ani nutno vysvětlovat,
co toto datum z roku 1917 znamenalo pro cestu k
pokroku lidské společnosti, pokroku na cestě ke
spravedlivému rozvoji světa.
Žádným akcím typu Paměti národa a obdobným iniciativám u nás
i jinde ve světě se nemůže podařit
význam Velké říjnové socialistické
revoluce pro vývoj světa po roce
1917 zpochybnit. Pravda, znevažovat ho mohou, někdy i úspěšně,
někdy ale bez očekávaného efektu.
Snad právě proto nepřátelé pokroku si dnes zvolili jinou metodu –
metodu zapomnění. Možná se mýlím, opravdu nezvládám sledovat
vše, ale v těch hlavních médiích
jsem nezaznamenal jedinou zmínku či připomenutí onoho dne, kdy
výstřel z Aurory zahájil dosud svým
významem největší revoluci v dějinách lidské společnosti.
Nemohu si v této chvíli odpustit kritickou poznámku: Velice mne mrzí, že do řad těch, kteří
tento den nepřipomínají se zařadily i webové stránky ÚV KSČM (co dělá naše odborné zázemí v čele
s místopředsedou s. Luzarem?). A naše Haló noviny? V sobotu 6. 11. publikovaly až na straně 5

krátký komentář místopředsedy s. Krajči. Toť vše!
Dovoluji si na těchto řádcích tvrdit, že nejen
já, nejen členové brněnské stranické organizace,
vy – čtenáři Echa a další podporovatelé KSČM

jsme si však datum 7. Listopadu připomněli.
A nejen to. My si ho připomínáme každodenně ve
svém běžném životě, když musíme překonávat
překážky, jež nám do našeho života staví kapitalismus!
Aleš Růčka
(foto FB KSS OV Martin)

MOJE POZNÁMKA KE STÁTNÍMU SVÁTKU
Mám na mysli státní svátek 17. listopadu. den studentstva. Náš národ by měl být hrdý na
Dnes je v kalendáři uveden jako Den boje za svo- naše studenty, kteří tenkrát, v roce 1939 spontánbodu a demokracii. Budiž, v „maistrému“ a „de- ně reagovali na brutální usmrcení svého kolegy
mokratických“ médiích je připomínán jako výročí Jana Opletala. Právě na základě těchto událostí
sametové revoluce. Ještě jednou budiž. Já osob- rozhodl Mezinárodní svaz studentstva učinit tenně si totiž 17. listopad připomínám především to den mezinárodním svátkem. Leč popřevratovým
jako státní převrat, který
politikům se jej z kalenbohužel jeho strůjce (sadáře podařilo vymazat.
mozřejmě mimo těch vyvoPokládám za potřebné i
lených) a především lidozde vyslovit poděkování
vé masy k žádnému
především komunisticzlepšení nepřivedl. O tom
kým poslancům, kterým
se všichni přesvědčujeme
se podařilo prosadit, že
již více než 30 let.
Mezinárodní den studentJá osobně si však 17.
stva se vrátil i do kalenlistopad rovněž připomí- 17. listopad si každoročně připomínáme dářů naší republiky.
nám jako Mezinárodní u památníku v Kounicových kolejích. (foto archiv)
Aleš Růčka
ECHO str. 5

PŘIPOMEŇME SI VÝZNAMNÁ VÝROČÍ
V roce 1921 vznikly nejen KSČ a KS Číny, ale
i další komunistické strany – Italská, kterou známe v souvislosti s jejími politiky – Antonio Gramsci, Luigi Longo, Palmiro Togliatti, dále KS Kanady, Jihoafrické republiky, Belgie. Už dlouho
nejsou v tisku KSČM uveřejněny informace o jejich působení.
2. listopadu 1901 se narodil velitel tankových
vojsk D. D. Leljušenko.
8. listopadu 1986 zemřel V. M. Molotov, jeden z nejbližších spolupracovníků J. V. Stalina,
neoblíbenec N. S. Chruščova (viz Echo č. 6/2021).
18. listopadu 1991 zemřel Gustáv Husák,
v letech 1969-1987 generální tajemník ÚV KSČ,
v letech 1975-1989 prezident republiky, autor rozsáhlé knihy Svědectví o Slovenském národním
povstání o 640 stranách textu, sborníků projevů
a článků z let 1944-1945 a z let, kdy působil ve
dvou uvedených funkcích.
23. listopadu 1896
se narodil Klement
Gottwald, v čele
KSČ v letech 19291953, jeho projevy
v 17 sbornících, které
postupně vycházely,
o jeho životě psali
Jaroslav Matějka,
Čestmír Císař, Jiří
Pernes a dále články k výročím jeho života a působení ve funkci předsedy KSČ a prezidenta republiky v letech 1948-1953, po listopadu 1989
pokud lze – v záporném pojetí.
27. listopadu 1921 se narodil Alexander
Dubček, vedoucí osobnost Pražského jara, v čele
KSČ od ledna 1968 do dubna 1969, jeho projevy
jsou v publikaci Rok šedesátý osmý v usneseních
a dokumentech ÚV KSČ z roku 1969, zvolení do
funkce prezidenta republiky zabránil v soukromém
rozhovoru Václav Havel a do funkce prezidenta
Slovenska automobilová nehoda a smrt 7. listopadu 1992. (O okolnostech nehody se diskutuje dodnes. Zastánci „Trhu bez přívlastků“ kategoricky
odmítli návrat A. Dubčeka a tzv. reformních členů
KSČ vesměs vyloučených ze strany pro nesouhlas
se vstupem vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR).
Z ostatních výročí uvádím zvěrsky zabitou
partyzánku Zoju Kosmoděmjanskou 29. listopaECHO str. 6

du 1941, dále datum 14. listopadu 1831 narození významného německého filozofa George Wilhelma Fridricha Hegela, jehož spisy studovali
Marx, Engels i Lenin. Ve stati Tři zdroje a tři součásti marxismu z roku 1913 Lenin konstatuje, že
filozofií marxismu je materialismus, který Marx
a Engels hájili co nejrozhodněji. Marx rozvinul
materialismus 18. století. Obohatil ho vymoženostmi německé klasické filozofie, zejména soustavou
Hegelovou, z níž nejdůležitější je dialektika, nejúplnější, nejhlubší a nejméně jednostranná nauka
o vývoji, o relativnosti lidského vědění, jež nám
podává obraz věčně se vyvíjející hmoty. Nejnovější objevy přírodovědy skvěle potvrdily dialektický materialismus přes všechny nauky měšťáckých filozofů. Marx poznání přírody rozšířil
o poznání lidské společnosti, a tak vznikl historický materialismus. Lenin 4 Hegelovy knihy důkladně prostudoval s poznámkami na okraji, jak
je možno si je přečíst v knize Filozofické sešity
z roku 1953. Na str. 147 čteme: Převrátit, Marx
aplikoval Hegelovu dialektiku v její racionální
formě na politickou ekonomii. A k Hegelově knize Věda o logice uvedl, že poslední slovo a podstata Hegelovy logiky je dialektická metoda
a v tomto nejidealističtějším díle Hegela je nejméně idealismu, nejvíce materialismu.
21. listopadu 1916 zemřel císař František
Josef I., od prosince 1848 ve funkci, kterou vykonával 68 let. V té době se vystřídalo 5 rakouských
a po rakousko-uherském vyrovnání v roce 1867
dalších 23 rakouských a 16 uherských vlád. Společných ministrů zahraničí bylo osm, ministrů války a financí jedenáct. Ti přicházeli a odcházeli,
císař zůstával. Podepsal a upravoval statisíce úředních listin, nenapsal ani několik řádků vlastního
textu. Výjimkou byl manifest Mým národům. Jeho
styl, jeho znění je zajímavé:
„Bylo mým nejvroucnějším přáním, abych léta,
která z Boží milosti jsou Mi ještě dopřána, mohl
zasvětiti dílům míru a uchránit Svoje národy před
těžkými oběťmi a břemeny války. V radě Prozřetelnosti bylo jinak rozhodnuto. Pletichy protivníka plného nenávisti nutí Mne, abych na obranu
cti Svého mocnářství, na ochranu jeho vážnosti
a moci k zabezpečení jeho državy po dlouhých letech míru uchopil se meče. Tomuto nesnesitelné(Pokračování na str. 7)

PŘIPOMEŇME SI VÝZNAMNÁ VÝROČÍ
(Dokončení ze strany 6)

mu řádění musí se učiniti přítrž, ustavičná vyzývavost Srbska musí ukončiti, má-li čest a vážnost
Mého mocnářství zůstati neporušena. Jsem nucen
přikročiti k tomu, aby se mocí zbraní opatřily nezbytné záruky. V této vážné chvíli jsem si plně vědom dosahu Svého rozhodnutí a Své zodpovědnosti před Všemohoucím.“
Není snad u nás žádná obec, v níž by na pomnících nebyli připomenuti ti, kteří tímto rozhodnutím přišli o život na frontách první světové války. Konce války se nedožil. Monarchii zůstaly dva
roky existence. Nemohl předvídat, k jakým změnám po skončení války dojde – přestanou existovat carské Rusko, německé císařství i samotná monarchie. Mapa Evropy se podstatně změnila,
vzniklo několik nových států, mezi nimi i Československo.
Existovalo přání, aby již další válka, která by
opět nabyla světového rozsahu, nevznikla. Jenomže za 20 let k ní došlo a její rozsah a oběti značně
předčily tu první světovou.
Samotný císař měl osobní život plný tragédií –
syn Rudolf skončil sebevraždou 30. ledna 1889,

manželka Alžběta byla 10. září 1898 zabita anarchistou a následník trůnu Ferdinand d´Este se 28.
června 1914 stal obětí atentátu v Sarajevu. V posledních letech mu byla blízko herečka Katharina
Schrattová, do níž se zamiloval již daleko dříve,
navštěvoval divadelní představení, v níž měla roli.
Již zemřelému císaři-příteli vložila do rukou dvě
bílé růže jí vypěstované.
Mezi ty, kteří si připomněli 90. narozeniny,
přibyl spisovatel Ivan Klíma, který dětství prožil za války v Terezíně. A dále je to Jiří Suchý,
herec, textař, zakladatel divadla Semafor.
A též autor knihy Kondenzovaný humor, soubor
jeho slovních hříček, epigramů, povídek, skečů
a komických scén z divadelních her v Semaforu.
A v knize Klaun to zkouší znovu uvažuje o víře,
smrti, církvi i záhadě jménem život. Navazuje na
svou knihu Klaun si povídá s Bohem. Rozsah Echa
nedovoluje přiblížit úvahy, jimiž Jiří Suchý – narozený 1. října 1931 – vstoupil na pole filozofie.
Píše o věcech, které dříve nebo později zajímají
každého.
Karel Janiš

VÝROČÍ PRO NAŠI REPUBLIKU JEDNO Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH
Spolu s organizátory pietního aktu u sochy
T. G. Masaryka před Lékařskou fakultou MU Brno
si je připoměli i brněnští komunisté.
Na to, důstojně připomenout i stejně význam-

Představitelé MěV KSČM v Brně a Výboru národní
kultury kladou kytice květů k soše prezidenta ČSR
T. G. Masaryka.

ného budovatele republiky Edvarda Beneše u jeho
pomníku, Magistrát tradičně zapomíná. Zde se ve
stejný den schází jen členové vlasteneckých spolků a komunisté.
Za jeho připomenutí by je jejich kamarádi (nebo
protektoři?) jistě nepochválili. (foto V. Žalud)

Brněnští komunisté u pomniku Edvarda Beneše.
ECHO str. 7

UDÁLOSTI ROKU 1956 V SOUVISLOSTECH
V únoru 1956 se konalo jednání XX. sjezdu
KSSS. Víc než hodnocení činnosti strany a tehdejší mezinárodní situace delegáty a hosty sjezdu zaujala zpráva o kultu osobnosti J. V. Stalina, kterou přednesl N. S. Chruščov. Přítomné
i mezinárodní dělnické a komunistické hnutí
i světovou veřejnost tato zpráva překvapila
a přijali ji někde i s rozpaky i s rozezlením. Ale
většina komunistických stran si pro svou další
politiku vyvodila příslušné závěry.
28. června 1956 došlo k povstání ve významném polském veletržním městě Poznani. Po několika bezvýsledných jednáních o mzdových požadavcích zaměstnanci továrny na výrobu
lokomotiv vstoupili do stávky a 28. června se vydali do středu města. Dělníci dalších továren se
k nim přidávali. Cestou odzbrojili několik policistů, vtrhli na vrchní velitelství policie, ozbrojili
se puškami a granáty, jiní obsadili budovu prokuratury a po útoku na věznici osvobodili politické
vězně. Před budovou krajského velitelství policie
došlo ke střetům s demonstranty. Vláda vyslala
vojáky s tanky, proti kterým se demonstranti bránili s ukořistěnými zbraněmi. Vojáci postupně situaci zvládli za cenu 53 mrtvých a 300 zraněných.
Napětí ve společnosti pokračovalo. 21. října 1956
zasedal mimořádně ÚV Polské sjednocené dělnické strany, na němž na jaře rehabilitovaný Wladyslaw Gomulka kritizoval špatnou hospodářskou
politiku posledních let a požadoval nápravu. Podle Gomulky právě proti zlu, které hluboce zakořenilo ve společenském systému, protestovali dělníci, nikoliv proti lidovému Polsku a socialismu.
Gomulka byl zvolen do čela strany a na velkém
shromáždění obyvatel Varšavy přednesl návrhy na
reformu polského národního hospodářství. Z domácího vězení byl propuštěn kardinál Stefan Wyszynski a stal se primasem polské katolické církve. Z funkce ministra obrany odstoupil maršál
SSSR a Polska Konstantin Rokossovskij. I když
došlo k určitému zlepšení situace, došlo k novým
projevům nespokojenosti obyvatelstva s politikou
vlády v prosinci 1970 v Gdaňsku a v roce 1980.
Tento vývoj vyvrcholil založením odborů pod názvem Solidarita.
Od října 1956, když do Maďarska pronikly
zprávy o událostech v Polsku, konala se v Budapešti každý den studentská shromáždění, která byla
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stále početně mohutnější a jejich požadavky stále
hlasitější. Šlo o odchod sovětských vojsk ze země,
o větší spolupráci se Západem, zrušení cenzury,
osvobození politických vězňů, o systém více politických stran a svobodné volby, o reformu zemědělství, o rozchod s komunisty vedenými Mátyásem Rákosim, o vlajku v národních barvách.
23. října 1956 se v Budapešti shromáždilo až
100 tisíc lidí. Provolávání hesel a požadavků pokračovalo svržením Stalinova pomníku, útokem
na budovu rozhlasu, který skončil střelbou obránců do demonstrantů. Propuklo povstání, které
bylo rozsáhlé postupně v celém Maďarsku.
Krvavě skončilo přepadení sekretariátu MěV strany v Budapešti, funkcionáři strany a státní bezpečnosti byli na mnoha místech oběšeni.
4. listopadu 1956 sdělil János Kádár, že vytvořil vládu dělníků a rolníků, která požádala sovětská vojska o pomoc při obnově klidu a pořádku v zemi. Západ ponechal vývoj v Maďarsku
svému osudu a vyvolal pouze jednání o tzv. maďarské otázce v Radě bezpečnosti OSN.
Když Gamál Abdal Násir vyhlásil 26. července 1956 zestátnění Suezského průplavu, poněvadž USA a Velká Británie odmítly financovat
stavbu Asuánské přehrady, došlo u velmocí k mimořádné aktivitě. Britské a francouzské flotily se
přesunuly k egyptským břehům a zahájili ofenzivu na Sinaji a letadla obou velmocí zaútočila na
egyptská letiště. Výsadkáři se vylodili u Port Saidu k vytvoření předmostí, z něhož bylo možno
obsadit Suezský průplav. Před těmito akcemi varoval John Foster Dulles v tom smyslu, že zasáhne Sovětský svaz. USA důrazně požadovaly zastavení akcí obou velmocí a SSSR vyslovil hrozbu,
že nebude bránit dobrovolníkům, aby šli na pomoc Egyptu. 7. listopadu 1956 boje ustaly.
Zkouška měření sil velmocí skončila a vlády
Velké Británie a Francie utrpěly ztrátu prestiže
v mezinárodním měřítku.
S událostmi roku 1956 souvisí jedna událost,
k níž došlo v Sovětském svazu. Ve dnech 17. - 31.
října 1961 se konal XXII. sjezd KSSS. Sjezd pokračoval v úsilí odhalovat kult Stalinovy osobnosti
a odstraňovat jeho důsledky. Sjezd schválil návrh
leningradské oblastní a moskevské městské organizace a KS Gruzie a Ukrajiny na odstranění rak(Pokračování na str. 9)
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ve s tělesnými pozůstatky Stalina z Leninova
mauzolea v Moskvě vzhledem, jak bylo uvedeno
v návrzích, k represáliím proti čestným lidem, zneužívání moci, jichž se Stalin dopustil v době jeho
kultu. 1. listopadu 1961 se tak stalo. 10. listopadu
1961 byl Stalingrad přejmenován na Volgograd
a z podnětu výše uvedených delegací KSSS byli
11. listopadu 1961 Georgij Malenkov a Lazar Kaganovič vyloučeni ze strany pro jejich podíl na
zneužívání moci.
Na XXII. Sjezdu KSSS N. S. Chruščov uvedl,
že linie KSSS, směřující k překonání škodlivých
důsledků kultu osobnosti, se nesetkala s patřičným pochopením u vedoucích představitelů Albánské strany práce a že dokonce začali proti tomuto
úsilí KSSS bojovat, že se dali na cestu zhoršení
vztahů s KSSS a se Sovětským svazem vůbec, začali se odklánět od společně dohodnuté a přijaté
linie světového komunistického hnutí v nejdůležitějších otázkách současnosti.
Místopředseda ÚV KS Číny Čou En-laj v pozdravném projevu uvedl, že i když mezi bratrskými stranami a bratrskými zeměmi vznikly spory
a rozdílné názory, je třeba je řešit trpělivě a řídit
se proletářským internacionalismem, zásadami
rovnoprávnosti a dosažení jednoty názorů konzultacemi. Otevřené jednostranné odsouzení některé
bratrské strany nepřispívá k řešení problémů.
A veřejné odhalování sporů před očima nepřátel
nelze pokládat za seriózní, marxisticko-leninský
přístup k věci. KS Číny upřímně doufá, že se bratrské strany znovu sjednotí na podkladě marxismu-leninismu.
V závěrečném projevu N. S. Chruščov zdůraznil, že ÚV KSSS učinil vše k obnovení dobrých
vztahů mezi oběma stranami a zeměmi, což představitelé Albánie odmítali stejně jako společné jednání s členy předsednictva ÚV KSSS, opustili moskevskou poradu bratrských stran v listopadu 1957
a rozšířili kampaň útoků a pomluv proti KSSS.
N. S. Chruščov považoval za nutné informovat
o tom delegáty a hosty sjezdu KSSS. Čou En-laj
jednání sjezdu opustil. Došlo k roztržce vztahů
mezi oběma stranami a postupně i mezi oběma státy s vyvrcholením ozbrojených bojů na hraniční
řece Ussuri v březnu 1969 při škodolibé radosti
Západu.

XXII. sjezd KSSS patří k nejvýznamnějším
sjezdům sovětských komunistů v tom smyslu,
že přijal 3. program strany – program budování komunistické společnosti v Sovětském svazu.
Šlo o všestranný rozvoj všech oblastí života lidí
N. S. Chruščov zdůraznil, že jde o praktický úkol
strany a všeho lidu. JEŠTĚ TATO GENERACE
BUDE ŽÍT V KOMUNISMU – bylo heslo, které
i u nás bylo uvedeno na plakátech snad na všech
stěnách na ulicích, na pracovištích, ve školách
a bůhví kde ještě.
V této době USA i další imperialistické státy
dospěly po událostech v Polsku a Maďarsku
k závěru, že nestačí pokoušet se o zvrat vývoje
v té či oné zemi socialistického společenství, ale
pokud možno ve více těchto zemích současně
a zejména pak v Sovětském svazu. Po 30 letech
od XXII. sjezdu KSSS v roce 1961 došlo na rozhraní 80. a 90. let k vývoji, který znamenal ukončení existence budování socialistické společnosti
v zemích střední a jihovýchodní Evropy, Varšavské smlouvy a RVHP.
A v Sovětském svazu? Generace, která na XXII.
sjezdu vyhlásila program budování komunistické
společnosti, již většinou odešla ze světa a ti další
žijí, ale v kapitalistickém uspořádání. Ve vedení
KSSS působili Andropov a zejména Jelcin, Ševarnadze, Jakovlev a další, kteří opustili důsledné
marxisticko-leninské postoje a konali zcela tak, jak
varovala VKS/b/ ve 20. letech před odchodem z
pozic důsledné třídní politiky ve společnosti. J. V.
Stalin v projevu v Moskvě na plénu organizací
strany 19. 10. 1928 vážně varoval, že vítězství
pravé úchylky ve straně může uvolnit síly kapitalismu, zvýšit vyhlídky na znovuzřízení kapitalismu v zemi. Jak jinak možno vysvětlit počínání
Jelcina, Ševarnadzeho, Jakovleva a dalších ve vedení KSSS? A otevřeli i cestu, která v prosinci 1991
znamenala i konec existence Sovětského svazu po
70 letech, kdy vznikl v prosinci 1922. Jak se zaradovali politici v imperialistických zemích, že zvítězili. Již 30 let usilují o rozbití oblastí Ruské federace, o její likvidaci vůbec. Dokonce jedna
poslankyně by „bolševické Rusko“, jak řekla, potrestala jaderným úderem. Rusko démonizují každým dnem jako ohrožení naší bezpečnosti, jak se
vyjádřili 29. 8. 2021předseda ODS i TOP 09 plní
nenávisti, div jim nevypadly oči.
K. Janiš
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 Výsledky: v ČR hlasů

%

SPOLU
ANO
PirSTAN
SPD
Přísaha
ČSSD
KSČM

27,79
27,12
15,62
9,66
4,62
4,65
3,60

1 493 905
1 458 140
839 776
513 910
251 562
250 582
193 817

poslanců

první v krajích

v okresech

v obcích

71
72
37

8
6

32
45
32
35

2 308
3 774
122

20

8
5
2

• Voleb se zúčastnilo 5 375 090 lidí – 65,43 %.
Ve Sněmovně nebudou zastoupeny strany a hnutí
v počtu 18, které volilo přes 1 milion lidí. Takže
útvar tří stran SPOLU volila necelá třetina voličů a jedna třetina obyvatelstva ČR nevolila
vůbec nikoho. A nejsilnější politickou silou v ČR je hnutí
ANO, pane Fialo, paní Pekarová, pane Jurečko. Nepovídejte,
že vás volil celý národ.
 Srovnání mandátů ve volbách 2017-2021
ANO 78 - 72, ODS 25 - 34, SPD 22 - 20,
ČSSD 14 - 0, KSČM 15 - 0, KDU-ČSL 10 - 23,
TOP09 7 - 14, Piráti 22 - 4, STAN 6 - 33.
Změny jsou důsledkem kroužkování.
V 7 krajích KDU-ČSL přeskočila ODS a TOP 09.
Největším skokanem je Hayato Okamura z KDUČSL, bratr Tomia Okamury, kterému přes 24 tisíc
kroužků získalo mandát. Neprošli Mikuláš Ferjenčík, místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal
a Radek Holomčík. Voliči STAN kroužkovali a Pirátům zůstaly jen 4 mandáty (na mořích se piráti
likvidují střelbou, u nás stačí kroužky). Marek
Benda je opět poslancem, ale z 3. místa na kandidátce byl přemístěn na 7. místo. Neuspěli Vladimír Špidla, Zdeněk Škromach, Milan Štěch.
Z dosavadních poslanců v počtu 164 obhájilo mandát 98, někteří již nekandidovali, např. Karel
Schwarzenberg.
V cizině volilo 13 236 lidí z 18 808 zapsaných.
PirSTAN volilo 50,47 %, SPOLU 34,26 %, ANO
4,99 %, ČSSD 1,52 %, Zelené 1,85 %, Přísahu
a Trikolóru po 1,6 %, KSČM 0,37 %.
Pro KSČM se na jižní Moravě vyslovilo 3,66 %;
dle okresů – Blansko 4,09 %, Brno-město 2,38 %,
Brno-venkov 3,33 %, Břeclav 4,24 %, Hodonín
4,34 %, Vyškov 4,77 % a Znojmo 4,99 %. V městských částech Brna – v 8 - 1 %, v 17 – 2 % a vždy
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několik desetin procenta k tomu, Brno-jih 3,2 %,
Starý Lískovec 3,32 %, Vinohrady 3,30 %, Ořešín 4,02 %.
Za rok od voleb do krajů je
vidět velký úbytek hlasů pro
kandidátku KSČM. Podobná
situace je i na okrese Brno-venkov, i když v 29 obcích bylo pro
KSČM přes 5 % hlasů a dokonce i přes 10
% - Oslavany, Biskoupky, Senorady. Konečně jsme
se jich zbavili, zaznělo v komentářích v médiích.
 V KSČM probíhají diskuse o příčinách propadu ve volbách. Chci do ní přispět.
Velkou úlohu v uplynulých 4 letech Babišovy vlády sehrála televize. Stačí připomenout pořad, do
něhož Václav Moravec zval politika z ČSSD
a občas i z KSČM, a současně politiky z pravicového spektra v poměru 2:1. Často se přidal, takže
to bylo 3:1, např. přicházely Pekarová a Richterová proti Maláčové, Kupka a Skopeček při jednání
o minimální mzdě, o přídavku k důchodům, Zamrazilová s celkovou kritikou výdajů z rozpočtu
státu – moc rozdáváme, máme velký schodek
v rozpočtu státu, velké mandatorní výdaje. O těchto věcech jmenovaní často hovořili i jinde ve vysílání, přidávali se často Ferjenčík, Okamura,
Stanjura. O EU a NATO Bartošek, Benešík, Černochová – modernizovat armádu nutno. Lékař
Válek nechyběl nikdy, když šlo o opatření proti
koronaviru atd. atd. O některých v současné době
po volbách přicházejí informace o jejich místech
ve vládě. Podle nich vláda Babiše byla totálně
neschopná řešit problémy, neinformovala včas
a odůvodněně např. o opatřeních proti nákaze, přidali se i soudci v Praze a hlavně Nejvyššího správního soudu. To byla živá voda pro Fialu, Válka,
Bartoše a další. Každým dnem vedli pořady o situaci Železný (hanobitel arm. gen. Ludvíka Svobody) se stylem prokurátora k pozvaným do pořa(Dokončení na straně 11)

OCENĚNÍ ŽEN ROKU
Dne 16. 10. 2021 vyhlásila Komise žen výsledky již pátého ročníku ,,Ženy roku“.
Mezi nominovanými bylo i několik členek Levicového klubu žen ,,Dobromysl“ Brno. Vzhledem ke Covidové situaci v loňském roce, byla letošní akce spojena s roky 2020-2021. Ocenění za
práci pro stranu a společnost za rok 2020 získala
Ing. Františka Střížová (foto dole).

Za rok 2021 PaedDr. Anna Štofanová získala
ocenění v anketě HaNo za dopisovatelskou činnost.
Poté se konal seminář o životě Marušky Kudeříkové k jejímu stému výročí narození a Jožky
Jabůrkové, které svým soukromým i společenským životem byly příkladem.
,,Komunistkami tělem i duší“
JU

DOKONČENÍ STŘÍPKY
(Pokračování ze strany 10)

du, Witovská, Takáč, Kroužková. Zejména Železný a Witovská v předvolebních besedách podle
krajů se projevili jako sportovci ve skocích do řeči
zástupců politických stran a hnutí – sotva politik
promluvil, po třech čtyřech slovech záplava jejich
slov. Podobně Kroužková a Takáč na ČT 24 od
18.30 hodin. Hned přidávají své rozumy a často si
říkám, proč někoho zvou a neodpovídají na dotazy pozvaným sami. Vždy a všechny pořady byly
zaměřeny proti vládě, viz i 168 hodin a Reportéři.
Nyní Fiala mluví o tom, že mají po vítězných volbách šanci uvést zemi do pořádku, vrátit ji tam,
odkud ji odvedl Babiš. Když každodenně posluchačská veřejnost slyšela uvedenou protivládní
propagandu, výsledky se dostavily. Naše přesvědčování nemělo moc velkou šanci této záplavě
Antibabišismu, antikomunismu čelit. Budu potěšen, když v diskusích úlohu TV neopomeneme.
 Sněmovna je v náporu politiků z radnic. Ve
Sněmovně bylo dosud 47 lidí z regionů, nyní po
volbách je jich 85. Je mezi nimi 38 starostů či primátorů, 17 místostarostů, náměstků primátora
nebo hejtmana, 28 zastupitelů či radních a dva
hejtmani. Petr Gazdík (STAN) v rozhovoru pro

Lidové noviny z 18. října 2021 řekl, že lidé své
politiky znají, vědí o problémech, jež řeší a mají
k nim důvěru. Zároveň varuje před souběhem
funkcí především u starostů, kteří mohou mít náhle práce nad hlavu, zejména v menších obcích.
 Ustavení pěti poslaneckých klubů. Právník
Petr Kolman v Právu z 18. října 2021 uvádí, že je
víc lidí s přednostním právem na vystoupení, platy pro předsedy a místopředsedy klubů poslanců
a další výhody. Upozornil na okolnost, že ustavení 5 klubů je v rozporu s paragrafem 77/5 jednacího řádu Sněmovny. K ustavení klubu poslanců po
volbách jsou oprávnění poslanci zvolení do Sněmovny za „samostatně kandidující politikou stranu“. Jednací řád Sněmovny má formu a sílu zákona, takže je nutné jej brát o to vážněji. Klub
o čtyřech lidech, kde jeden člen je předseda, druhý místopředseda, je k smíchu a je to nehospodárné. P. Kolman doporučuje zvednout počet členů
klubu na pět. A mnohem levnější a efektivnější
z pohledu veřejných funkcí by byl vznik dvou klubů poslanců – SPOLU a PirStan.
Pakliže poslanci obou koalic chtějí vracet do politiky slušnost, tak by měli dodržovat zákony jako
pomyslné minimum morálky.
kj
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JUDr. Gustáv Husák – 30. výročí úmrtí
(10. 1. 1913 Dúbravka – 18. 11. 1991 Bratislava)
V roku 1937 skončil Právnickú fakultu UK a začal pracovať
ako advokátsky koncipient
V. Clementisa. Ešte ako študent
vstúpil v roku 1933 do Komunistickej strany.
V roku 1943 prišiel na Slovensko z Moskvy
K. Šmidke a spolu s G. Husákom a L. Novomeským založili piaty ÚV KSS. Spojili sa s agrárnikmi J. Lettrichom a J. Ursínim a v decembri 1943
uzatvorili Vianočnú dohodu, ktorá spájala odporcov prvej Slovenskej republiky a umožnila vznik
SNP. G. Husák bol podpredsedom povstaleckej
Slovenskej národnej rady a bol iniciátorom vydávania povstaleckej Pravdy od 9.10. do 25.10.1944.
Po oslobodení bol účastníkom rokovaní o obnove ČSR v Moskve ako vedúci slovenskej delegácie. V auguste 1946 sa stal predsedom Zboru
povereníkov. Na jeseň roku 1947 viedol Zbor národnej bezpečnosti (políciu) i Štátnu bezpečnosť
(tajnú políciu). Po komunistickom prevrate v roku
1948 bol spočiatku politicky úspešný, no v roku
1950 bol s V. Clementisom, L. Novomeským
a ďalšími obvinený z tzv. buržoázneho nacionalizmu a v roku 1954 odsúdený na doživotie. Bol
jeden z mála, ktorí pri procese nepriznali žiadnu
vinu. Po amnestii v roku 1960 bol z väzenia prepustený a v roku 1963 v plnom rozsahu rehabilitovaný.
V priebehu 60-tych rokov bol jednou z hlavných osobností reformného prúdu KSČ a počas

Pražskej jari bol stúpencom A. Dubčeka. Po moskovských rokovaniach v auguste 1968 zmenil kurz
a stal sa Brežnevovým spojencom. Spolu s V. Biľakom sa stal symbolom tzv. normalizácie.
V roku 1969 sa dostal na čelo KSČ a do mája
1971 bol jej prvým tajomníkom, do roku 1987 generálnym tajomníkom, 29. 5. 1975 nahradil vo
funkcii prezidenta ČSSR L. Svobodu. V novembrových dňoch 1989 bol jedným z komunistických
politikov, ktorí odmietli situáciu riešiť násilím.
Dňa 18. 1. 1990 bol vylúčený z KSČ.
(zdroj: https://sk.wikipedia.org
https://www.vets.cz/vpm/25531-hrob-gustav-husak)

Umístění hrobu Bratislava, Strmé sady, cintorín
v Dúbravke, horná časť.
Souřadnice: N48°11'4.7'' E17°1'24.7''

Zdrojem výše uvedeného textu a fotografií jsou webové stránky Spolku
pro vojenská pietní místa
Tyto stránky jsou prezentací práce členů Spolku
pro vojenská pietní místa a skupiny jejich příznivců,
kteří se rozhodli mapovat vojenská pietní místa a osudy hrdinů i obětí všech konfliktů a válek na našem
území (bývalého Československa), případně v zahraničí. Projekt mapování vojenských pietních míst probíhá od roku 2004 jako zcela otevřený projekt, to
znamená, že se může připojit kdokoliv bude mít zájem a to do jakékoliv části projektu.
Tyto stránky slouží hlavně ke sběru dat pro závěrečnou prezentaci, nejedná se tedy o uzavřený souhrn dat. Tím je myšleno, že zde ještě desítky tisíc
míst nejsou prezentovány a databáze se stále doplňuje a upřesňuje!
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Echo zveřejňuje materiál bez vlastních zásahů
i s cílem upozornit na zajímavý zdroj informací
z naší historie.
Za záslužnou práci
Spolku děkujeme!
Naše hodnocení tohoto významného představitele KSČ je na jiném
místě Echa.
Gustáv Husák na oficiálním snímku prezidenta,
jak na nás shlížel ve školách a institucích.
Jan Korbel

VOJENSKÁ MAŠINÉRIE (NEJEN) USA
CHAS BESHEARS
NIČÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Není tajemstvím, že co se týče životního proVojenská mašinérie ohrožuje naše přirozené
středí, planeta Země se hodinu po hodině noří do prostředí i nepřímo. Továrny produkují zbraně
stále těžší katastrofy. Drancování lesů, znečišťo- a vozidla, jež armáda spotřebovává. Elektrická
vání, klimatické změny způsobené emisemi zem- energie, požadovaná k jejich produkování, pochází
ního plynu, zánik živočišných druhů, to všechno prvotně jak jistě tušíte z fosilních paliv. Průmysvýznamně změnilo ekosystém planety.
lová produkce k válečné činnosti je velmi vysoká,
O čem se ale příliš nehovoří je skutečnost, že někdy překonává vše, co je vyráběno k civilnímu
obrovským zdrojem ekologického úpadku je využití.
v celosvětovém měřítku vojenská činnost. PředŘešení existuje. Demilitarizovat planetu.
stavte si, jak by se zvýšila kvalita života, kdyby
To by úpadek životního prostředí významně sníse zrušily armády!
žilo. Také by se tím globálně ušetřily prostředky
Nepřekvapí, že největší zodpovědnost za niče- za miliardu USD, což by umožnilo poskytnout velní životního prostředí vojenkorysé služby lidem a poskou mašinérií nesou Spojemohlo ulehčit přechod
Klimatická krize?
né státy. V čemž je zahrnuto
k existenci udržované obnoSpíše krize civilizace.
i spalování fosilních paliv
vitelnou čistou energií. SvěRychlé, účinné řešení existuje.
a jedová kontaminace půdy.
ta bez stávajících pozemních
Demilitarizovat planetu!
Například ropa. Armáda
armád a leteckých sil a křižUSA je největším samostatníků a námořní pěchoty lze
ným světovým spotřebitelem energie, jež ze tří dosáhnout toliko socialistickou, demokraticky pláčtvrtin pochází z ropy. Každý den jí tato armáda novanou ekonomikou, která bude sloužit potřebám
spálí 340 000 barelů. Účet Pentagonu za ropu do- lidí a udrží zdravé domovy. Na takovém základě
sahuje 20 mld. USD ročně. Polovinu z toho spo- by šlo rozvíjet kreativní pokrokovou péči o živottřebují stíhací letouny. Stíhačka F16 spotřebuje za ní prostředí.
necelých 30 minut stejné množství surové ropy,
Co tedy dělat? Pracovat společně, abychom
jako průměrný americký řidič benzinu za celý ži- přivodili zvrat, raději dříve než později. Škody již
vot. Kdyby USA rozpustily své armádní síly, tak způsobené můžeme zmírnit výhradně rozumnou
jako Kostarika a pár dalších zemí, ušetřené palivo politikou ve prospěch životního prostředí. Se záby stačilo na provozování kvalitního přepravního vazkem sloužit této planetě a s vědeckým chápásystému. Může být jakýkoli spor o to, zda je uži- ním křehké rovnováhy života můžeme toto protečnější bezplatný přepravní systém nebo stíhač- středí dokonce oživit, jak již lze vidět na obnově
ka? Co takhle toxický odpad? Ministerstvo obra- lesů a snížení koncentrace uhlíku.
ny USA je i na špičce seznamu producentů tohoto
Osud světa je skutečně v našich rukou!
smrtícího svinstva. Dokonce ani tři největší meziChas Beshears,
národní chemické společnosti dohromady nepřePortland, Oregon
kročí 750 mil. tun toxického odpadu, každoročně
Freedom Socialist č. 4/2008
vychrleného Pentagonem. Ten vytvořil jen v USA
(překlad Vladimír Sedláček)
již více než 20 000 nebezpečných úložišť. A naše
armáda (USA) stále disponuje půdou o ploše 25
mil. akrů (cca 10 mil. hektarů). Vedle bomb a nábojů zabíjí globální militarizace lidské bytosti také
jadernou kontaminací. Jaderný spad z jaderných
zkoušek zavinil celosvětově přibližně 150000
úmrtí a 86000 dětí narozených s vadami. Dlouho- V pondělí 8. listopadu zahájila činnost nově zvolená
dobé následky radioaktivity jsou nepředstavitel- Poslanecká sněmovna PČR. Vydrží čtyři roky?
né, protože půda zůstává tisíce let neobyvatelná.
A co za zvěrstva nám připraví?
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PRVNÍ POVOLEBNÍ DISKUSNÍ ČTVRTEK
Konal se 21. 10. 2021, dva dny před mimořádným sjezdem KSČM (23. 10. 2021). Účast kolem
dvaceti zájemců tomu neodpovídala, o to živější však
byla diskuse.
Úvodní slovo přednesl s. Martin Říha, předseda
MěV KSČM v Brně. On sám se v předvolebním období značně angažoval v Brně i v Jihomoravském
kraji. Škoda, že se před volbami plně nezapojili všichni členové MěV KSČM ani všichni kandidáti KSČM.
Pro s. Říhu to bylo těžké období. Byly proti němu
vedeny útoky, a to nejen slovní. Občané kolem něho

Žijí v naší paměti
 Od listopadu 2006 Antonín Řezníček, významný funkcionář strany na OV KSČ v Moravském Krumlově, po roce 1960 na OV KSČ ve
Znojmě a po listopadu 1989 na úrovni MíV a ZO
KSČM v Brně-Kohoutovicích.
Od listopadu 2016 Anežka Gavendová, aktivní členka komise vnitřního života strany MěV
KSČM a Levicového klubu žen Dobromysl.
V mládí ráda sportovala a ve Svazarmu absolvovala několik seskoků, o tom mnoho nehovořila.
Ráda pomáhala radou i skutkem těm, kdo se na ni
obrátili.
I po listopadu 1989 zůstali věrní myšlenkám
sociálně spravedlivé společnosti a vždy pomáhali straně řešit a uskutečňovat její politiku.
Karel Janiš

26. ŘÍJNA 2021
JSME SE ROZLOUČILI SE SOUDRUHEM

ING. FRANTIŠKEM CHABIČOVSKÝM
Narodil se v roce 1928 v Drnovicích. Po vyučení pracoval jako mechanik v brněnské Zbrojovce, od r. 1951 jako technik v ČKD Blansko
a v brněnské firmě Elektrostroj. Od r. 1960 byl
ředitelem prádelen a čistíren Brno. V letech 1964
– 1976 vykonával funkci náměstka primátora
a v letech 1976 – 1980 primátora města Brna.
V letech 1980 – 1989 byl předsedou Jihomoravského národního výboru.
V době svého působení na brněnské radnici se
přičinil především o městskou bytovou výstavbu
– sídliště Bystrc II, Slatina, Líšeň a o občanskou
vybavenost – jesle, mateřské školky, školy, zdravotnická zařízení i obchody v dalších sídlištích.
Aleš Růčka
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plivali, dokonce o kámen po něm hodili. Tak se dověděl i mnoho neznámých, neskutečných poznatků,
že např. u nás byla jen bída, všeho byl nedostatek,
dokonce i hladomory se u nás objevovaly. Na dotaz,
odkud to vědí, odpověď zní: „Ze školy“. To je tedy
mj. výsledek vyučování na dnešní škole.
Jak volby skončily, všichni víme. KSČM obdržela v ČR 193 817 hlasů, což představuje 3,6 %, volební účast 65,43 %. Bylo překvapením, že voliči
v Brně nedali hlasy Pirátům, jak se očekávalo, ale
koalici Spolu. Výsledek voleb zapříčinil, že z Poslanecké sněmovny poprvé zmizí obě levicové strany,
KSČM a ČSSD. Přes náš neúspěch je třeba poděkovat všem, kteří se v předvolebním období zapojili pro
politiku KSČM, našim členům v okrskových volebních komisích, všem, kteří pro nás hlasovali.
V současnosti nastupuje společenská krize, která
se bude dále prohlubovat. Už teď se všechno zdražuje, elektřina, plyn, suroviny, potraviny… Čeká nás
rozprodávání státního majetku. Zkrátka budeme vychutnávat to, co jsme si zvolili. (Dokonce v Brně
kolem 200 členů KSČM volilo A. Babiše. Říkali: „Do
Parlamentu se stejně nedostaneme, a tak budu volit
Babiše, který nám zvýšil důchody.“) Bude se pracovat na rozpočtu pro r. 2022. Mnohé dosahované vymoženosti přestanou existovat, ovšem mimo platy
ústavních činitelů, justice apod.
Bude třeba hodně udělat, abychom lidem vrátili
víru v politiku naší strany. Musíme se naučit pracovat s mladými, získávat je. Mladí se dnes mají dobře, mnozí ještě ani nevydělávají, živí je rodiče. Musíme k nim najít cestu!
23. 10. 2021 se bude v Praze konat mimořádný
sjezd KSČM (pozn.: autor psal článek ještě před
datem jeho konání). My nejsme schopni ovlivnit sdělovací prostředky. Ještě nevíme, kdo bude v novém
vedení KSČM. Musíme podpořit nově zvolené, závěry sjezdu musíme brát jako správná
rozhodnutí. Nesmíme se mezi sebou hádat, což zatím převažuje. Naše základní zlo je, že KSČM dosud
nemá analýzu převratu (1990), proč se stalo to, co se
stalo. 18. 11. 2021 se bude konat další diskusní čtvrtek o mimořádném sjezdu KSČM, Brno má na něm
sedm delegátů. Další hodnocení činnosti KSČM pak
bude provedeno v květnu 2022 na XI. řádném sjezdu
KSČM v Brně.
Co na závěr? Je na nás, abychom ovlivnili své
okolí. Podkladů pro to máme a hlavně budeme mít
dost, všichni to budeme prožívat. „Komunista by měl
být vždy optimista.“ Snad se nám podaří KSČM dát
zase místo, které jí náleží.
Josef Vondrák

ODEŠEL DO VZPOMÍNEK
V Haló novinách 29. září 2021 sdělil Ivo
Pospíšil, že 24. srpna 2021 zemřel prof. PhDr.
Ivan Dorovský, DrSc. Jako 13letý přišel do Brna,
absolvoval základní, střední i vysokoškolské studium ruštiny a bulharštiny a působil na několika
katedrách filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Založil Společnost přátel jižních Slovanů
a její časopis Slovanský jih. V 6. čísle časopisu
z prosince 2019 Ivan Dorovský oznámil, že časopis přestane od roku 2020 vycházet, že vážně onemocněl a nenašel se nikdo, kdo by pokračoval ve
vydávání. Pod vedením Dorovského vyšlo celkem
19 ročníků časopisu, který vycházel 6krát v kalendářním roce na 30 stranách textu. Šlo o informace o literatuře, kultuře a jazycích jižních Slovanů, o autorech a jejich tvorbě i o dějinách
česko-slovenských-jihoslovanských kulturních
a politických vztahů. Byl jsem jeho pravidelným
čtenářem a zajímal jsem se o dění na Balkáně proto, že můj otec se narodil v Sarajevě. Jeho vyprávění a vzpomínky na dětství a mládí mi velmi hodně rozšířil právě obsah časopisu Slovanský jih.
Zpráva o jeho úmrtí mne vrací do minulosti.
Při jeho 75. výročí narozenin jsem mu blahopřál
a on mi poslal dvě publikace. Byla to seminární

V závěru měsíce října oslavil své životní
jubileum 80 let soudruh RSDr. Lubomír
Mlejnek, předseda ZO KSČM 0502 v Bystrci, dlouholetý stranický funkcionář.
Dodatečně jubilantovi blahopřejeme a do dalších let přejeme především pevné zdraví, pohodu,
spokojenost a mnoho elánu. Doufáme, že i nadále
nás bude zásobovat svými fotkami ze stranických
akcí.
Zdena Korčáková a Echo

práce o Puškinově Ódě Volnost z 1. května 1957
s obsáhlou předmluvou Ivo Pospíšila a sbírka básní
pod názvem Souznění. Báseň Čuka je věnována
obci, v níž se 18. května 1935 narodil. Cituji:
//Kde jsem se narodil?/ Tam, kde pukají skály?/ kde orlové stavějí hnízda,/ kde vlci vyjí, hromy a blesky bijí,/kde víly v noci tančí na palouku,/kde kopce mezi sebou/na dálku rozmlouvají./
/Upřeně se dívám/do dálky k jihu./zdá se mi nesmírná./Nikdy nedohlédnu/až do rodné vsi,/v níž
je snad/stále cítit/ducha i dech/všech mých předků.//Slyšíš, jak moje země naříká?/Vzali jí, či pobili jí děti./Bezpočet očí dostala má země,/chudinká,/aby vyplakala všechny svoje slzy.//
A připravil si nápis na náhrobek EPITAF //Zde
leží vyhnanec/ze zvěrokruhu./Byl Makedonec,/
vzpurný Balkánec,/jenž došel sluchu/nikoli v rodné
Čuce./Byl plachý/a měl šlechetné srdce.//
Informace o místě posledního odpočinku prof.
PhDr. Ivana Dorovského, DrSc., nejsou známé, ani
zda jeho vlastní Epitaf byl použit. V mé paměti
bude žít při četbě jeho článků i dalších autorů ve
Slovanském jihu.
Čest jeho památce!
Karel Janiš

Aktuálně ze sportu
Vrchní soudce soudcovské asociace lehké
atletiky p. Rychlovský vydal nová pravidla pro
soutěže v lehké atletice.
Uskutečnilo se mistrovství republiky a v soutěži
hodu oštěpem ve finále skončili čtyři závodníci
s výkonem:
Jan Železný 96 m,
Olda Dlouhý 78 m,
Venca Vyskočil 62 m a
Tonda Šikula 58 m.
Vítězem a mistrem republiky se ale nestal Jan
Železný, protože zbývající tři závodníci vytvořili
v souladu s novými pravidly koalici a po sečtení
všech délek s výkonem 198 m se stali absolutními vítězi.
To je realita dnešních dnů.

Jubilant L. Mlejnek na archivním snímku vlevo.
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Navždy jsme se rozloučili
Naši listopadoví jubilanti
V listopadu slaví svá významná životní jubilea
tyto členky a členové naší MěO:

Božena ROŽCOVÁ, Marie VYHNALÍKOVÁ, Iva
KRIŠOVÁ, Karla MOUCHOVÁ,Tibor DÁVID,
Marie CIGÁNKOVÁ, Josef KOCMAN, Anna
MARŠÁLKOVÁ, František BRŮŽEK, Marta
PAWLASOVÁ, Jitka VESELÁ, Zdeňka HORŇÁKOVÁ, Miroslav ČECH, Jaroslav KOPECKÝ,
Olga KORPASOVÁ, Stanislav NAVRÁTIL.
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme
a přejeme pevné zdraví a ještě dlouhá léta spokojeného života! ZO (MO) KSČM, LKŽ Dobromysl
a redakce ECHO.
did

Výbor národní kultury Brno,
pobočný spolek

V pátek 5. listopadu 2021
po dlouhé nemoci zemřel
ve věku 71 let soudruh
Ing. Bohumír TRUKSA
Bývalý svazácký a stranický funkcionář, poslední
předseda CZV KSČ n. p.
ZBROJOVKA Brno.
Se soudruhem Truksou jsme od převratu
spolupracovali při „komputerizaci“ MěV
KSČM, kdy jsem se opíral o zkušenosti
jeho a dalších zbrojováků, pracujících na
vývoji a výrobě počítačů. Spolupracoval
na vydávání Echa a na tisku volebních
a propagačních materiálů MěV KSČM.
Čest jeho památce!
Jan Korbel

Vás srdečně zve ve středu

17. listopad 2021
v 10 hodin do Kounicových kolejí.
Uctíme zde památku studentů a osobností,
které položily své životy za naši svobodu.
Spojení: autobus č. 68, tramvaj č. 4.
Přiveďte i své děti a vnuky.

K. H. Borovský a dnešek
Zveme Vás ve středu
24. listopadu 2021
v 16 hodin na MěV KSČM Křenová 67.
(malý sál 2. patro - č. 310)
Autorkou pořadu je PhDr. Alena Stříbrná.
Připomeneme si dvousté výročí narození
tohoto autora.
Dobrovolný příspěvek vítán.
Marie Veselá, předsedkyně VNK

Ještě se nechopili vesla a už vystrkují rohy!
(šaškec pokračuje)
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