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končí další rok, jehož průběh, a tím i naše ži-
voty, brutálně zasáhla pandemie nemoci COVID-
19. Byl to rok, v jehož průběhu vláda dvakrát vy-
hlásila stav nouze, což pochopitelně značně
omezovalo náš osobní, ale i stranický život. Čás-
tečně oddechnout jsme měli možnost pouze bě-
hem letních měsíců.

Pro KSČM to byl rok zvláštní. V rámci omeze-
ných možností jsme společně oslavili Svátek prá-
ce, osvobození naší republiky i 100. výročí zalo-
žení KSČ. Nepodařilo se však uskutečnit jednání
XI. sjezdu ještě před parlamentními volbami.

Jak v nich KSČM dopadla, není třeba připomí-
nat, neboť pachuť této historické porážky celé
levice cítíme stále. Na základě výsledků voleb re-
zignovalo na své funkce vedení strany, na mimo-
řádném sjezdu delegáti zvolili nové v čele s Kate-
řinou Konečnou. Všichni tomuto vedení přejeme
úspěchy při naplňování předsevzetí, s nimiž své
funkce přebírali. Zaslouží si to nejen KSČM,
ale především celá společnost, všichni lidé práce.

Do nového roku vstupujeme s vědomím, že nás
čeká spousta práce. V lednu a únoru na výročních
členských schůzích následně na městské a krajské
konferenci zahájíme přípravu na jednání řádného

XI. sjezdu KSČM, které se, pevně doufám, již
v plánovaném květnovém termínu konečně usku-
teční. Na uvedených jednáních však současně za-
hájíme přípravu na volby do Senátu PČR i do za-
stupitelstev města a jednotlivých městských částí,
které se uskuteční na přelomu září a října. Volby
chápu jako výraz hodnocení občanů - voličů naší
práce, politiky KSČM. Přesto, že v současném
volebním období nemá naše strana zastoupení
v zastupitelstvu města a máme pouze devět zastu-
pitelů v městských částech, jsem přesvědčen, že
máme s občany o čem hovořit, neboť jsme se na
správě města přesto určitým způsobem podíleli.
Já osobně doufám, že ještě v období před těmito
volbami KSČM pod novým vedením vytyčí nové
směry k získání důvěry občanů.

Vážené soudružky a soudruzi, vážení spoluobčané,

Dnes, byť v podmínkách stavu nouze a přísluš-
ných omezení, se připravujeme na vánoční svát-
ky, začínáme s bilancováním končícího roku 2021.
Dovolte, abych vám popřál skutečně příjemné pro-
žití těchto svátků a šťastný vstup do nového roku
2022. Načerpejte sil v kruhu rodinném a přede-
vším zůstávejte zdraví.
Martin Říha, předseda MěV KSČM v Brně

Brněnský vánoční strom v době ještě normální…
(archiv redakce - 2013)
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K nejbližším úkolům stranických orgánů a organizací
Konec roku je vždy, mimo jiné, obdobím pří-

pravy a schvalování plánů práce a rozpočtů na
následující období. Tomu se nemůže vyhnout ani
nové vedení strany.

Jeho úkol je zvlášť složitý s ohledem na sku-
tečnost, že se po neúspěchu strany v parlament-
ních volbách výrazně snižují příspěvky státu na
činnost KSČM. Nutná opatření se pochopitelně
dotknou například počtu pracovníků aparátu stra-
ny, ale třeba i další budoucnosti Haló novin a vlast-
ně celé a. s. Futura. Tato skutečnost si dokonce
vyžádala potřebu svolání mimořádného zasedání
ÚV, jako majoritního vlastníka Futury. Problém
s financováním své práce budou mít v příštím roce
pochopitelně i krajské a okresní výbory, náš měst-
ský nevyjímaje.

Nicméně je třeba se mimo řešení finančního
zajištění fungování strany zabývat i řešením úko-
lů, které jsou před stranu postaveny pro rok 2022.
Ty zásadní jsou dva: příprava na květnové jednání
XI. sjezdu a podzimní komunální a senátní volby.
V případě Brna půjde o volby do Senátu PČR ve
dvou volebních obvodech, dále o volby do Zastu-
pitelstva města Brna a o volby do zastupitelstev v
jednotlivých městských částech. Základní první
kroky pro zajištění těchto úkolů již byly městským
výborem učiněny, na úrovni základních organiza-
cí se tak stane na lednových výročních členských
schůzí. Tyto schůze, mimo tak říkajíc pravidelných

bodů jednání, se budou zabývat i stanovením své-
ho podílu při realizaci těchto dvou základních
úkolů strany příštího roku. Především by se měly
vyjádřit k dokumentům, o nichž bude jednat
XI. sjezd – programové směřování KSČM a úpra-
va Stanov KSČM. Návrh těchto dokumentů pro-
jedná ÚV na svém zasedání 11. prosince.

Složitým bude i zajištění voleb v potřebném
rozsahu. Bude třeba sestavit jasný a srozumitelný
volební program odpovídající a reagující na po-
třeby občanů i potřebný rozvoj města jako celku
i jeho jednotlivých městských částí. Současně bude
třeba sestavit návrhy kandidátních listin. Je zřej-
mé, že strana již nebude mít možnost v všech pří-
padech sestavit samostatné kandidátní listiny,
z čehož nevyhnutelně vyplývá potřeba již nyní hle-
dat a najít spojence, kteří budou ochotni být s námi
– komunisty – na společné kandidátce.

Tato první etapa zajištění obou stěžejních úko-
lů příštího roku bude završena 26. února na jed-
nání městské konference. Ta by měla rozhodnout,
s čím a jakým způsobem se bude naše městská
organizace podílet na potřebném úspěchu jednání
XI. sjezdu KSČM i úspěchu ve volbách.

Závěrem jedna poznámka: Městský výbor chys-
tá své akce pro 1. pololetí příštího roku s nadějí,
že jejich průběh potřebná a nutná proticovidová
opatření jejich nijak významně neovlivní.

Aleš Růčka

Dvanáct pamětní medaile záchranářům za po-
moc po řádění tornáda z 24. června 2021 předal
záchranářům jihomoravský hejtman Jan Grolich.

Ničivý intenzivní vzdušný vír v atmosféře se
tehdy prohnal Moravskou Novou Vsí, Hruškami,
Mikulčicemi, Hodonínem a Lužicemi a zanechal za
sebou smrt a zkázu. Udělení medailí v Brně před-
cházelo slavnostní poklepání základního kamene
budoucího autoservisu pro sanitní vozidla, který vy-
roste v areálu výjezdové základny zdravotnických zá-
chranářů v brněnských Černovicích.

Původně chystal Jihomoravský kraj předání me-
dailí za pomoc po tornádu jako velkou slavnostní akci,
kde by hejtman udělil 300 medailí záchranářům, ha-
sičům, policistům, psychologům, lidem ze zasaže-
ných obcí, firmám a dalším. Plány překazila pande-
mická opatření. Hejtman Grolich se rozhodl využít

příležitosti při poklepu základního kamene autoser-
visu pro sanitky, kde všechny medaile předal do ru-
kou ředitelky ZZS JMK Hany Albrechtové.

Stříbrnou medaili obdržela organizace ZZS JMK
a také její ředitelka, bronzové medaile pak poputují
územním střediskům záchranné služby v Blansku,
Brně, Břeclavi, Hodoníně, Vyškově, Znojmě, letec-
ké záchranné službě, krajskému zdravotnickému ope-
račnímu středisku, biohazard týmu a inspektorům
provozu.

„Tenkrát, po tornádu, na místě to bylo peklo.
A mezi prvními přijeli do postižených obcí záchra-
náři. Díky jejich neskutečnému nasazení a profesio-
nálním výkonům bylo lidských obětí jen šest. Zachrá-
nili spoustu lidí. Chci za to znovu poděkovat,“
okomentoval Jan Grolich.

(vž)

MEDAILE ZÁCHRANÁŘŮM ZA POMOC PO TORNÁDU
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Poznámka první:
Volební zákon dnes umožňuje, sestavit si koa-

lici - budoucí vládu – již před volbami. Občané
tak před volbami volí nejen takovou koalici a pak
už skutečně nic nenadělají, pokud se složení bu-
doucí vlády týče.

Jsem toho názoru, že možnost takové volby by
ze současného volebního zákona měla být odstra-
něna. Volič by měl mít možnost volit pouze jednu
a to zcela konkrétní stranu či hnutí. Jen tak je
možno zajistit, aby se do sněmovny dostaly pouze
ty strany či hnutí, které mají skutečnou podporu
nejméně pěti procent voličů. Jistě, jak se pak za-
chová vedení těchto stran již volič rovněž neovliv-
ní, ale je zřejmé, že karty budou rozdány jinak než
jsme tomu svědky nyní, kdy se v podstatě rozho-
duje ještě před volbami. Rovněž se tak předejde
těm excesům týkajících se ustavování poslanec-
kých klubů, jak jsme tomu svědky nyní.
Poznámka druhá:

Snad všichni (jistě jsou i výjimky) jsme přiví-
tali nástup nového vedení strany. To se s vervou
pustilo, jak uvádím na jiném místě, do řešení pro-
blémů ekonomického zajištění činnosti strany, ale
i dalších úkolů, jež je nutno zajistit – sjezd, volby.
Jistě lze ocenit, že s. předsedkyně posílá na okre-
sy pravidelně každé úterý informaci o dění v uply-
nulém týdnu. Zatím jsou tyto informace vnitropo-
litické situaci státu na úkor konkrétních
vnitrostranických opatření. Jsem přesvědčen, že
se to v brzké době změní. Osobně bych také oče-
kával mnohem výraznější reakci na zahraniční
politiku státu a mezinárodní dění. Konkrétně mám
na mysli současné útoky na Ruskou federaci a její
obviňování s přípravy agrese na Ukrajině. Main-
stream nás denně přesvědčuje, že se Rusko chystá
rozpoutat válku. Že je tomu jinak se nepřipouští
a staví se na informaci jediné neuvedené osoby.
Jak to připomíná záminky pro rozpoutání agrese
USA a Velké Británie proti Husajnovi v roce 2003.
Jak celá tato „mírová“ akce bez konkrétních dů-
kazů svého opodstatnění dopadla víme všichni,
Irák se z jejich důsledků nevzpamatoval dodnes.
Není třeba uvádět další takové „mírové“ akce,
například Afghánistán. Teď je v centru pozornosti
Putinovo Rusko, rovněž nebyl předložen žádný

MALÉ ZAMYŠLENÍ ALEŠE RŮČKY

TENTOKRÁT FORMOU NĚKOLIKA POZNÁMEK
konkrétní důkaz, sdělovací prostředky nás denno-
denně přesvědčují o Putinových ďábelských plá-
nech. Odpověď na klasickou otázku současných
sporů: Cui bono? (v čí prospěch, komu ku pro-
spěchu?). Kdo jiný než komunisté jsou povinni
na tuto otázku a to hlasitě a se vší argumentací dát
odpověď?
Poznámka třetí a poslední:

Připojuji se k těm, kteří v těchto dnech přejí
svým přátelům a známým příjemné prožití vánoč-
ních svátků úspěšný nejen vstup do roku 2022,
ale aby byl úspěšný a celý. Pochopitelně nemohu
vynechat přání pevného zdraví, pochopitelně aby
jste byli (co se covidu týče) negativní. Sobě pak
směrem ke svým čtenářům přeji, aby vše, co vám
budu příští rok psát, bylo jen příjemné a optimis-
tické, tedy pozitivní.

NOVÉ BYTY PRO SENIORY
Čtrnáct městských nájemních bytů pro senio-

ry, společenská místnost i zahrada vybízející k se-
tkávání – to vše nabídne přibližně za rok nový
bytový dům v Brně-Slatině v Bedřichovické 19.

„O městské seniorské byty s pečovatelskou služ-
bou a sníženým nájemným je velký zájem, a i když
jsme jich za poslední rok a půl zkolaudovali přes
120 úplně nových, stále je další masivní výstavba
naše priorita. Proto rychle pokračujeme ve stavbě
dalších a v nejbližších letech bychom chtěli dokon-
čit řadu novostaveb s přibližně 200 seniorskými byty.
Některé lokality ještě projektujeme, jinde už staví-
me. A dneškem startujeme výstavbu prvních finanč-
ně dostupných bytů pro seniory ve Slatině. Několik
bytů je zde koncipováno bezbariérově, součástí jed-
noho z objektů bude společenská místnost, pro se-
tkávání a trávení volného času poslouží také spo-
lečné atrium se zahradou. Zájemci už nyní mohou
podávat žádosti na bytový odbor MMB,“ uvedl ná-
městek primátorky pro bydlení Jiří Oliva.

Stavba vznikne na volném pozemku, kde dříve
stával bytový dům.V jednom objektu bude osm men-
ších jedno- a dvoupokojových bytů, z nichž polovi-
na má být upravitelná bezbariérově, společenská
místnost a ještě jeden nebytový prostor. Druhý dům
bude tvořit šest dvoupokojových bytů. Za jejich stav-
bu město zaplatí zhotoviteli díla 40,8 milionu Kč bez
DPH. Hotovo by mělo být koncem října 2022.

(vž)



ECHO str. 4

To byla náplň diskusního čtvrtku, který se
konal 18. 11. 2021. Účast byla málo přes dvacet
zájemců, ale o to byla bouřlivější diskuse. Na
sjezdu bylo sedm delegátů z Brna, škoda, že dis-
kusního čtvrtku se zúčastnila necelá polovina
(tři – s. M. Říha, s. A. Štofanová a s. V. Fišer)
a ostatní se omluvili.

Už předešlý diskusní čtvrtek (21. 10.) přijal
závěr, že ať se do nového vedení KSČM dostane
kdokoliv, budeme ho podporovat a že přijaté zá-
věry budeme brát jako správné. Škoda, že z pří-
tomných delegátů na předposledním čtvrtku byl
pouze s. Říha, neboť ostatní dva přítomní delegáti
často sklouzávali místo k seznamování s přijatý-
mi závěry sjezdu ke kritice jeho průběhu.

Úvodní slovo přednesl s. Říha a dále vystoupi-
li oba přítomní delegáti. V současnosti má KSČM
celkem 28715 členů a na sjezd bylo zvoleno 329
delegátů, z nichž bylo 323 přítomno.

Přítomen byl i bývalý předseda ÚV KSČM
s. Filip, který přítomným a jejich prostřednictvím
všem komunistům poděkoval za odvedenou prá-
ci. Jistě nebylo náhodou, že účastníci sjezdu se
povstáním s bývalým předsedou ÚV rozloučili.

Sjezd byl pojat jako volební. Předsedkyní ÚV
KSČM byla zvolena s. Konečná, 1. místopředse-
da s. Šimůnek, místopředseda pro ekonomiku
a hospodářskou činnost s. Pěnčíková, místopřed-
seda pro odborné zázemí a teoreticko-ideovou prá-
ci s. Luzar a místopředseda pro evropské záleži-
tosti a občanský sektor s. Krajča. Byli schválení
předsedové a členové Ústřední revizní komise
a Ústřední rozhodčí komise a potvrzen ÚV KSČM,
v němž z Brna je s. Říha.

Usnesení uložilo, aby nové vedení zpracovalo
příčiny neúspěchu ve volbách do PČR (říjen 2021),
a zpracovalo prohlášení k veřejnosti a dopis čle-
nům KSČM. Vzešla také výzva k bývalým poslan-
cům KSČM, aby poskytli 50 % z finančního od-
stupného (do 31. 3. 2022) jako pomoc straně.

Byla poskytnuta informace, že Haló noviny
nebudou vycházet v tištěné podobě. Většina dis-
kutujících s tímto vyslovila nesouhlas, neboť se
jedná o jediné médium pro starší generaci. Tím
není řečeno, že není třeba více pracovat i na soci-
álních sítích, než je tomu dosud. Do XI. sjezdu
KSČM by mělo být jasno i v ekonomice, nové
vedení musí návrhy zpracovat.

Za informaci stojí, že mimořádný sjezd byl pojat
jako uzavřený. Novináři byl obležen a není bez
zajímavosti, že oni měli informace už v průběhu
jednání. Ukázalo se, že mladá generace správně
nechápe otázky důvěrnosti vnitrostranických otá-
zek. Jako chyba organizátorů se ukázalo, že nedo-
šlo k odebrání mobilů od účastníků sjezdu.

Nová situace vyžadovala nové vedení. Úkol
mimořádného sjezdu byl provést změnu vedení
strany, což se stalo (do čela se prvně dostala žena)
a je třeba je do XI. řádného sjezdu (květen 2022)
nechat pracovat. Strana se musí dostat mezi lidi,
musí vyřešit množství problémů, z nichž nejtěžší
je a bude otázka ekonomická.

Další významný úkol před námi jsou komunál-
ní volby, v nichž bychom měli prokázat, že KSČM
žije. K tomu všemu je třeba využít výroční člen-
ské schůze ZO (leden-únor 2022) a následující
konference. Neměli bychom pomíjet programový
dokument a úpravu Stanov KSČM. Řečeno jiný-
mi slovy bude tam o čem jednat.

Co říci závěrem?
Mládí má sílu, nemá zkušenosti. Pomozme jim.

Co udělat, aby nás lidé volili? Neumíme organi-
zovat kampaně. Kapitalismus má dlouholeté zku-
šenosti, ví, jak proti komunistům bojovat. Zná, že
kdo má moc, tak musí nejdříve uchopit mladé lidi,
tj. školství, tak naše mládež je už více jak třicet let
válcovaná. V médiích je nepřetržitě spousta lží.
ÚV KSČM by jich měl více využívat, veřejnost
pravdivě o všem informovat. Mladí nečtou novi-
ny, ale média by mohla získat mladé.

Poučení pro nás: „Na zavřené dveře se musí
stále bouchat!“     Josef Vondrák

MIMOŘÁDNÝ SJEZD KSČM (23. 10. 2021)

Lávka propojila břehy Svitavy
Na pokračující stavbě Velkého městského do-

pravního okruhu v Brně v úseku mezi Tomkovým
náměstím a Rokytovou ulicí umístili v stavbaři přes
řeku Svitavu čtyřicetitunovou, čtyřicet metrů dlou-
hou ocelovou lávku pro pěší, zhotovenou v Krá-
lovopolské strojírně. Lávka zatím nebude v pro-
vozu. Chodci ji budou moci využít na jaře příštího
roku. V jejím okolí dosud probíhá stavební čin-
nost. Je hotova příprava území a většina demolic.
Lávka poslouží mimo chodcům také k umístění
inženýrských sítí přes řeku (vodovodu a mnoha
kabeláží), na tom se bude pracovat v zimě.  (vž)
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RODÍ SE NÁVRH NOVÉHO ROZPOČTU BRNA
Návrh rozpočtu města Brna pro příští rok 18,8

miliardy korun navrhli městští radní a doporuči-
li je zastupitelům ke schválení. Návrh byl zveřej-
něn k připomínkám veřejnosti na úřední desce
a na internetových stránkách města www.brno.cz.

„Změna rozpočtového určení daní pro obce
a dobrý výběr daní umožňují oproti schválenému
rozpočtu letošního roku výrazně navýšit návrh roz-
počtu klíčových příjmů města Brna, tedy daňových
výnosů. Rozpočet nedaňových příjmů na příští rok
naopak klesá, nepočítá s dividendami od společnos-
tí s majetkovou účastí města. Významnou část roz-
počtu Brna na příští rok tvoří příjmy z prodeje
majetku. Město nepočítá s prodejem akcií Technolo-
gického parku Brno, ale prodejem nevyužívaných
pozemků a budov získá téměř jednu miliardu korun,“
uvedla primátorka Markéta Vaňková.

Příznivé plnění výběru daní umožňuje vrátit roz-
počet běžných výdajů na úroveň roku 2020 (+380
mil. Kč) a pokrýt další potřeby města a městských
částí (+200 mil. Kč). „S přihlédnutím k nejisté situ-
aci ve vývoji cen energií a platových tarifů bude
v rozpočtu vytvořena rezerva 500 milionů korun. Na
dofinancování investičních potřeb města je v rozpoč-
tu navržen úvěr v objemu tři miliardy korun,“ dopl-
nila předsedkyně Finančního výboru Zastupitelstva
města Brna Andrea Pazderová.

V návrhu rozpočtu zůstává zachován vysoký
podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích
(35,5 %). K nejvýznamnějším akcím patří prodlou-
žení tramvajové trati z Osové ke kampusu MU v Bo-
hunicích, Velký městský okruh Žabovřeská I, VMO
Tomkovo nám./Rokytova, úprava Mendlova náměstí
a příprava projektu Europoint Brno – městská infra-
struktura. Ve sportu a tělovýchově multifunkční spor-
tovní a kulturní centrum, atletická hala v kampusu,
25 m bazén na plaveckém stadionu za Lužánkami,
sportovní areál Anthropos a wellness na Kraví hoře.
V kultuře se investiční pozornost soustředí na budo-
vání Janáčkova kulturního centra.

Pokračuje realizace projektu Dostavba kanaliza-
ce v Brně II. (399 mil. Kč), na rekonstrukce stávající
vodohospodářské infrastruktury je dále vyčleněno
685 mil. Kč. Z Fondu bytové výstavby bude na vý-
stavbu nebo rekonstrukce bytových domů a domů
s pečovatelskou službou použito téměř 400 mil. Kč.

V případě příznivé epidemiologické situace se,
nad rámec povinností stanovených legislativou, usku-
teční veřejná prezentace návrhu rozpočtu. Termín se
veřejnost s předstihem dozví z portálu www.brno.cz.
Připomínky k návrhu rozpočtu mohli občané uplat-

nit písemně (doručením na Odbor rozpočtu a finan-
cování MMB do 3. 12. 2021), nebo ústně přímo na
zasedání Zastupitelstva města Brna 7. prosince 2021.

Předseda brněnské MěO KSČM Martin Říha
k tomu doplnil: "I když komunisté nejsou v zastupi-
telstvu města zastoupeni, uvidíme jak reálné plány
samosprávy to jsou. Vzhledem k tomu, jakým smě-
rem se ekonomika státu řítí a zdravotní i sociální
krize klepou na dveře, bude potřeba v rámci rozpoč-
tu státu i obcí řešit úplně něco jiného. Vždyť ani le-
tos město nečerpá kapitálové výdaje na investice do
budoucnosti tak, jak si naplánovalo! A vyhlašované
smělé plány pravicového vedení Brna budou potře-
bovat úvěry. Takto nezodpovědně zadlužovat město
je velmi nebezpečné! Více by se měly řešit palčivé
potřeby občanů, zejména bydlení, doprava a sociál-
ní služby!" podtrhl šéf brněnských komunistů.  (vž)

Jízdy vlaků mezi Brnem
a Blanskem se na rok zastaví

Nový železniční jízdní řád začne platit od neděle
12. prosince 2021 do 10. prosince. 2022.

Rozsah regionální vlakové dopravy ČD na území
Jihomoravského kraje nepatrně poklesne v důsledku
výluk. Na celý rok zcela zastaví provoz v úseku Brno
– Blansko, kde bude Správa železnic modernizovat
trať. V souvislosti s tím nahradí po celou dobu plat-
nosti nového jízdního řádu 2021/2022 všechny regi-
onální i dálkové vlaky v tomto úseku autobusy.

Bude omezen provoz také v přeshraničním úseku
Břeclav – Kúty. Správa železnic bude modernizovat
trať v úseku z Lanžhota po státní hranici a očekáva-
ná modernizace trati začne rovněž na slovenském
území. Vzhledem k tomu, že bude v tomto úseku
výrazně snížena kapacita tratě, budou tudy moci pro-
jíždět pouze dálkové vlaky. Cestující do Lanžhota
využijí autobusovou linku 572 v rámci IDS JMK.
Ostatní mířící na Slovensko, tedy do Kútů a dále do
Bratislavy, využijí dálkové vlaky EuroCity.

Pozitivní změna bude naopak opětovné zavedení
víkendových půlnočních vlaků z Brna do význam-
ných měst v regionu.

Skončila přestavba zbývajících dvou nástupišť
na brněnském hlavním nádraží, to má konečně pře-
stavěná všechna nástupiště. SŽ slavnostně ukončila
opravu zbývajících dvou, kterými jsou legendární 5.
a 6. nástupiště. Přes 120 let provozu nevyhovující
brněnské hl. nádraží je tím konečně dočasně oprave-
no, aby vydrželo v provozu pár desítek let, než bude
vybudován zbrusu nový Železniční uzel Brno.  (vž)
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2. kanál České televize vysílal pořad Dvojí ži-
vot jedné strany – 1. díl 13. května 2021 a 2. díl
pod názvem U moci 1948-1989 17. května 2021.
Z dějin KSČ uvedeny především podřízenost
III. Internacionále a v 2. díle podřízenost politice
Sovětského svazu se vším všudy. 13. května 2021
tentýž 2. kanál České televize vysílal pořad Histo-
rie.cs Když byli komunisté v opozici. Možno říci,
že se drželi zpátky v otevřeném antikomunismu.

Obsáhlou úvahu napsal v Právu 13. května
2021 politolog působící na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze Ondřej Slačálek. Jeho
úvahy je dobré číst. Tentokrát uvedl, že Bohumír
Šmeral, jako zakladatelská osobnost strany, byl so-
ciálně demokratickým vůdcem toho typu, proti
nimž Lenin Komunistickou internacionálu zaklá-
dal. Jeho cílem podle Slačálka bylo vytvořit mezi-
prostor mezi komunismem a sociální demokracií.
Zatímco sociální demokraté obětovali demokracii
socialismus, komunisté obětovali socialismu de-
mokracii. Šmeral chtěl stát mezi těmito dvěma
možnostmi s cílem nevzdat se ani demokracie, ani
socialismu. Šmeral přes všechnu svou velikost
nedokázal důsledně trvat na myšlence demokra-
tického socialismu, tak jako to půl století po něm
dokázal Dubček. Slačálek podrobně rozebírá uto-
pickou touhu Vítězslava Nezvala, Zdeňka Nejed-
lého, který propojil socialismus s nacionalismem.
V závěru autor píše, že před 100 lety vznikla KSČ
a dokud nebudeme mít vůli porozumět jejím čle-
nům a ptát se, co z jejich vize zůstává aktuální,
nebudeme rozumět ani sami sobě (antikomunisté
z povolání by se takto měli zamyslet!!).

Politolog Josef Mlejnek jr. v Lidových novi-
nách 15. května 2021 už titulem článku Odchod
strašidla komunismu uvedl, oč mu jde: marx-le-
ninský komunismus je mrtvý, ale demokracie je
křehká. Komunisté slibovali masový blahobyt,
kapitalismus dovede ekonomické cíle plnit lépe
než státem řízené hospodářství. Dnešní komunis-
té mluví o prvním neúspěšném pokusu lidstva
o vybudování sociálně spravedlivé společnosti,
druhý nebo entý pokus vyjde. Těžko se toho do-
čkáme, členstvo a voličstvo od 90. let pouze stár-
lo a vymíralo, jakkoliv stranické vedení zahrnuje
i relativně mladé a zpravidla pragmatické lidi. Sou-
druh Filip ostřížím zrakem hlídá program i jiné
oficiální stranické dokumenty, aby nezavdaly pří-

VĚNOVALI SE 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ KSČ
činu k zákazu (snažil se charakterizovat situaci
a vyhnout se antikomunismu).

V Mladé frontě Dnes 15. května 2021 repor-
tér deníku Robert Oppelt uvedl, že v čele KSČ
se vystřídalo 11 mužů. Čtvrtým byl Bohumil Jí-
lek, který byl ze strany vyloučen a po roce 1948
emigroval do USA. Pátým předsedou byl Klement
Gottwald, který nechal popravit generálního tajem-
níka strany Rudolfa Slánského. Kromě Gottwalda
další tři šéfové strany – Antonínové Zápotocký
a Novotný a Gustáv Husák byli zároveň preziden-
ty republiky. V článku nechybí, že sílící vliv SSSR
a blížící se studená válka vyústily v únoru 1948
v komunistický puč a téměř 40 letá vláda KSČ
proměnila zemi v satelit Sovětského svazu a zá-
sadně omezila lidské svobody. Nástupkyně KSČ
– KSČM – má vliv na politiku v zemi dodnes.

Redaktorka Lidových novin Jana Machalic-
ká opět nezapřela hluboce zakořeněnou nenávist
ke komunistům. Spolek, který založili, vytvořil
z prosperující země po válce sovětskou kolonii
a rozkradl celou zemi. Představitelé KSČ byli oby-
čejní kolaboranti a vlastizrádci. Nejdřív existova-
li jako pátá kolona Kominterny, což byl nadřízený
gaunerský spolek, který měl rozvracet jiné země
a pracovat na bolševické revoluci. Po válce mleli
o proletářském internacionalismu a konali jen pod-
le pokynů Moskvy. Na východ putovaly strategic-
ké suroviny, hlavně uran, který dobývali v kon-
centrácích političtí vězni. Dá se to nezměrné 40leté
u nás vládnoucí zlo, které zdeformovalo myšlení
lidí víc, než jsme ochotní si připustit, pochopit?
Machalická nemůže popřít boj KSČ proti nacis-
tům, ale způsobilo to zmatek v myslích lidí, kte-
rých je dost nechápajících, že hnědý a rudý teror
se až tolik neliší. Dnešní KSČM jako nástupnická
strana KSČ se nikdy od své minulosti nedistanco-
vala, chová se pořád stejně a hlásá stejnou dema-
gogii.

V Katolickém týdeníku č. 21 z 18. - 24. květ-
na 2021 byla reportáž o výstavě Rudé století na
pražské Kampě. Ve 24 kapitolách je uveden pří-
běh strany, kterou během její existence prošlo na
šest milionů Čechů a Slováků a která z radikální-
ho antisystémového hnutí podle autorů výstavy
z Muzea paměti XX. století přerostla v bestii po-
žírající oponenty i vlastní členy, až se nakonec osla-

(Pokračování na str. 7)
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bená, ale neumlčená stáhla do kouta. Kurátor vý-
stavy, historik Ústavu pro studium totalitních re-
žimů uvedl, že řada odborníků chápe komunistic-
ké hnutí jako hnutí pseudonáboženské, které před
100 lety nastoupilo v návaznosti na rozpad staré-
ho křesťanského světa v období první světové vál-
ky a zaplnilo uvolněný prostor. Militantně ateis-
tický komunismus podobně jako nacismus
inspirovaný starogermánskou mytologií, v církvích
zákonitě viděl úhlavní nepřátele, které třeba pře-
konat a zničit.

Samostatnou kapitolou jsou příspěvky k 100.
výročí založení KSČ v Alternativách, což je ča-
sopis Centra strategických a teoretických stu-
dií. V 7. čísle byl uveřejněn obsáhlý příspěvek
sociálně demokratického historika 19. a 20. stole-
tí. Psal jsem o něm v Echu č. 3 s malou připomín-
kou.

V 7. čísle Alternativ bylo uvedeno, že texty
koncipované komunistickým pohledem budou
uveřejněny v dalších číslech Alternativ. A ejhle!
V 8. čísle Alternativ je uveden 10 stránkový roz-
bor stati Jiřího Malinského ze 7. čísla Alternativ
od Jana Zemana, který je často autorem článků
v Haló novinách. Poukazuje na nedostatky stati
a uvádí svůj pohled na vývoj ve společnosti
i v dělnickém a komunistickém hnutí. Poukazuje
na dvojí selhávání – vůdců i programů. ČR již 30
let nemá nového Masaryka, Štefánika, Beneše, má
jen velký počet politických nul, mezi kterými je
sem tam jednooký král. V závěru Jan Zeman uvá-
dí, že historii nutno zkoumat objektivně, respek-
tovat fakta a jejich souvislosti. Fakta jsou zákla-
dem, se souvislostmi je to nelehké a občas ani
jednoduché. Objektivnímu výkladu historie jsme
dnes hodně vzdáleni nejen u nás. Kromě hluboké
zdravotní a sociálně ekonomické krize zažívá ČR
také hlubokou politickou, morální a kulturní kri-
zi, těžce upadá vzdělanost, znalost historie a kri-
tické myšlení mezi obyvatelstvem i odborníky. Ale
není důvod k rezignaci.

Na 3. - 48. straně je uveřejněna obsáhlá stať
Jiřího Malínského Sto let - k otázce přesahů čes-
koslovenského a českého komunistického hnu-
tí. Autor se pokouší o postižení nosných momentů
dnes 100 leté historie a osvobození ze zajetí čer-
nobílých optik. Odkaz komunismu je podstatně

členitější a důraznější jak v dobrém, tak ve zpá-
tečnickém a problematickém ohledu. V 1. kapito-
le rozebírá důvody vzniku Kominterny. V 2. a 3.
kapitole píše o předpokladech vzniku KSČ, po-
kračuje založením KSČ, vyjmenováním předsedů
KSČ, v 6. kapitole o nástupu Gottwaldova vedení
KSČ, v dalších kapitolách o boji proti Mnichovu,
v odboji doma i v zahraničí, o sovětizaci Česko-
slovenska, o Pražském jaru a nástupu normaliza-
ce – prý umíráček stalinistického komunismu, so-
větský model symbolizoval na konci 70. let epochu
stagnace. V polistopadovém zamyšlení prý zbývá
otázka po smyslu a vymezení podstaty komunis-
tického hnutí, postižení jejího polistopadového
stavu, časově postihujícího takřka třetinu jeho exis-
tence, i otázka po možných východiscích z jeho
současného stavu, otázka nesnadná a bolestná vo-
lající po chirurgické neosobnosti a oproštěné věc-
nosti, téma odpovědné a nepřesahující kritické
meze věcného zamyšlení, tedy odpovědi svou po-
vahou diskusní a neoslnivé. KSČM prokázala
čtvrtstoletou odolnost a stala se jedním z nejsil-
nějších subjektů evropského komunistického hnutí
na přelomu 20. a 21. století. Nic z dosavadních
revolučních zkušenosti by nemělo být zapomíná-
no. U reformně komunistické tradice stojí svými
kořeny Šmeral, na něž navazují Šverma, Šilhán,
Ransdorf. Důsledné uplatňování dialektického
a historického materialismu by mělo vést k respek-
tování dialektiky obecného, zvláštního a jedineč-
ného (psal někdy jinak než my, ale napsal).

Karel Janiš

VĚNOVALI SE 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ KSČ
(Pokračování ze strany 6)

Tam Tam 7/1990
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O XX. SJEZDU KSSS PO 65 LETECH
XX. sjezd KSSS v únoru 1956 provedl hod-

nocení situace v SSSR od IX. sjezdu 1952 a po-
válečné situace ve světě, vzniku a vývoje světo-
vé socialistické soustavy i boje za udržení míru
na celém světě. Ovlivnil závěry porad komunis-
tických dělnických stran v Moskvě ze socialis-
tických zemí a porad 64 stran z celého světa
v roce 1957 a porad stran ze 75 zemí světa
v červnu 1969 – ovšem bez účasti některých
stran z Číny, Jugoslávie, Albánie.

Ale XX. sjezd KSSS byl v jedné věci neob-
vyklý. A sice projevem N. S. Chruščova o kultu
osobnosti J. V. Stalina. Přítomní delegáti z KSSS
a ze socialistických zemí byli překvapení, a nejen
přímo na sjezdu, ale i po něm museli „vydýchat“.

Čínští soudruzi v dubnu a v prosinci 1956
v obsáhlých článcích hodnotili linii Sovětského
svazu v revoluci i ve výstavbě nové společnosti,
Stalinovy zásluhy i chyby. Ocenili úsilí KSSS na-
pravit chyby, k nimž došlo a odstranit jejich dů-
sledky. Současně upozornili na tendence kapita-
listického světa využít a zneužít kritiku Stalinovy
politiky k odmítnutí politiky Sovětského svazu a
KSSS. Nápravu chyb začali představitelé světa
kapitálu nazývat bojem proti stalinismu. Této ten-
denci podlehli i někteří komunisté. Přes vše chyb-
né v posledních letech Stalinova života zůstal vzo-
rem velkého marxisty, bojovníka za výstavbu
socialistické společnosti, její obranu proti poku-
sům porazit SSSR v druhé světové válce, byl ne-
smiřitelným nepřítelem imperialismu a jeho snah
ovládnout svět.

Tato stanoviska vyjádřili čínští soudruzi během
rozsáhlé výměny stanovisek ÚV KS Číny a ÚV
KSSS. Důsledky odmítnutí kultu osobnosti J. V.
Stalina přišly. V dubnu 1956 ukončilo činnost
Informační byro komunistických a dělnických
stran zemí lidové demokracie a KS Itálie a Fran-
couzské KS vzniklé v září 1947. Přestal vycházet
časopis Za trvalý mír, za lidovou demokracii, vy-
dávaný v 19 jazycích. Časopis přinášel články ve-
doucích i dalších představitelů komunistických
a dělnických stran z celého světa, programy těch-
to stran i stanoviska k problémům hnutí. Je velká
škoda, že nevychází. V posledních letech se stalo
zvykem, že sjezdy komunistů v té či oné zemi jsou
navštěvovány, a také nejsou, delegacemi komu-
nistů z jiných zemí. KS Číny čas od času organi-

zuje setkání nejen komunistů, ale i dalších před-
stavitelů z celého světa k aktuálním problémům.
Představitelé KSČM se jich velmi často zúčastňu-
jí a hovoří na nich.

Důsledky závěrů XX. sjezdu KSSS se zápor-
ně projevily po událostech na rozhraní 80. a 90.
let minulého století. Rozpad světové socialistic-
ké soustavy, návrat ke kapitalismu v zemích střední
a jihovýchodní Evropy, konec existence SSSR, jed-
notné Jugoslávie a Československa. Svou cestou
jdou především Čína, Vietnam i Kuba pod pev-
ným vedením komunistických stan těchto zemí.
USA však nemají vyhráno ani politicky a přede-
vším hospodářsky, poněvadž Čína je na cestě
k velmi dobrým a možná lepším výsledkům, než
které dosahují USA.

I KSČ po XX. sjezdu KSSS se na několika
zasedáních ÚV věnovala nápravě chyb. Došlo
k odstranění velké Stalinovy sochy v Praze a po-
stupně i k několika změnám ve vedení KSČ, k re-
habilitaci řady soudruhů i soudružek obviněných
v 50. letech. Tuto kapitolu v dějinách KSČ si mnozí
pamatujeme.

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ V PROSINCI
Georgij Konstantinovič Žukov (1. prosince

1896 – 18. června 1974), maršál SSSR (1943),
čtyřnásobný Hrdina SSSR (1939, 1944, 1945,
1956), účastník občanské války v Rusku, velitel
několika útvarů Rudé armády i sovětských vojsk
i Mongolské armády v boji proti japonskému na-
padení u Chalcin-Gol. Od roku 1941 zástupce
Vrchního velitele J. V. Stalina, koordinátor opera-
cí při obraně Stalingradu, Leningradu, v podobě
protiofenzivy u Moskvy, Stalingradu, Kursku
a mohutného nástupu vojsk při boji o Berlín.

Byl v čele delegace SSSR při přijetí bezpod-
mínečné kapitulace nacistického Německa. Po
válce velel Skupině vojsk v NDR, pozemním voj-
skům v SSSR a v letech 1955-1957 byl ministrem
obrany SSSR. V určitých obdobích byl i členem
ÚV KSSS a poslancem Nejvyššího sovětu SSSR.
Postupně připravil a vydal tři díly Vzpomínek na
operace Rudé armády ve Velké vlastenecké válce
1941-1945, v nichž vzpomíná i na svůj život před
válkou. Jeho vzpomínky vyšly i česky.

Leonid Iljič Brežněv (19. prosince 1906 – 10.
listopadu 1982). Byl prvním tajemníkem

Karel Janiš
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SERIÁLY V LIDOVÝCH NOVINÁCH NELZE OPOMENOUT

v ukrajinské Dněpropetrovské oblasti od roku
1947, od roku 1950 v Moldávii, od roku 1955
v Kazachstánu. Od roku 1960 předsedou Nejvyš-
šího sovětu SSSR a v letech 1964-1982 stál v čele
ÚV KSSS.

Gen. por. Ing. František Šádek (24. prosince
1921 – 4. října 2015). Byl velitelem vojáků Po-
hraniční stráže, poslancem Sněmovny lidu i Sně-
movny národů Federálního shromáždění ČSSR.
O působení v armádě napsal knihu, která vystihu-
je jeho náročný přístup k vojenské službě i hlubo-
ce lidský vztah k vojákům a jejich starostem a pro-
blémům. Po listopadu 1989 se stal terčem často
velmi nevybíravých útoků, i útoků proti Pohra-
niční stráži, které po určitou dobu velel.

Karel Janiš

Jiří Adamec pokračoval v Deníku od 14. srp-
na 2021 v seriálu k 100. výročí založení KS Číny.

Podrobně se zabýval jednáním dalších sjezdů
KS Číny a nástupnictvím po Mao Ce-tungovi, který
v roce 1976 zemřel.

Významnou úlohu sehrál Teng Siao-pching,
který vyslovil myšlenku o socialismu s čínskými
rysy na úrovni marxismu-leninismu a myšlenek
Mao Ce-tunga.

Uvádí, že na 17. sjezdu KS Číny byl do polit-
byra zvolen Si Ťing-pching a na 18. sjezdu v roce
2012 byl zvolen do funkce generálního tajemníka
strany a předsedy vojenské komise. Je členem páté
generace čínských vůdců. Zahájil rozsáhlou pro-
tikorupční kampaň, oslabil roli vlády, a tak premi-
érovi vykázal druhořadou úlohu. U úřadu prezi-
denta Číny nechal zrušit limit dvou funkčních
období, a tak si otevřel cestu i k prodloužení
svého mandátu jako generálního tajemníka na
20. sjezdu v roce 2022.

Mao 2.0 a budoucnost KSČ – v článku s tím-
to názvem Jan Adamec cituje úvahu dvou poli-
tologů Richarda McGregora a Jude Blanchetta.
Podle prvního scénáře Si jako generální tajemník
odstoupí po dvou 5 letých funkčních obdobích
z obou nebo z jedné funkce – generálního tajem-
níka a předsedy vojenské komise. Komplikací je
fakt, že k vládě nad současnou Čínou je třeba tří
„prstenů moci“ - prezidenta Číny, generálního ta-
jemníka strany a předsedy vojenské komise. Dnes
Si disponuje těmito funkcemi. Pokud se Si roz-

hodne předat všechny své funkce, bude se snažit
řídit zemi i stranu ze zákulisí pomocí své nefor-
mální autority. Podle druhého scénáře si je Si po-
nechá po 21. sjezdu KS Číny. Může mít pocit nut-
nosti se svou politikou vůči USA a nedokončeným
„sjednocením s Tchaj-wanem“. Podle třetího scé-
náře by vzhledem k možnému zhoršení vztahů
s USA a pandemie využili konkurenti Si k jeho
svržení. Čtvrtý scénář počítá s tím, že Si vážně
onemocní nebo zemře. Politologové dodávají že
Si je 67 let, je to bývalý kuřák, má nadváhu a jako
vrcholový politik žije v neustálém stresu.

• Otištěním seriálu o 9 celostránkových pokra-
čováních k 100. výročí založení KS Číny si re-
dakce Lidových novin uvědomila velký význam
a důležitou úlohu, kterou v současnosti hraje Čína
pod vedením KS Číny.

Jiří Adamec též zpracoval 18 dílů seriálu Li-
dových novin k 60. výročí postavení berlínské
zdi pod názvem Studená válka.

Jde o charakteristiku událostí v letech 1947-
1991, politiků z obou stran soupeřících velmocí –
SSSR a USA – i uvedení rubrik, TASS je zplno-
mocněn prohlásit a This is the Voice of Ameri-
ca… a Důležité okamžiky doby.

Uvedu některé politiky v seriálu Vojevůdci stu-
dené války: J. V. Stalin, Harry S. Truman, N. S.
Chruščov, John F. Kennedy, L. I. Brežněv, Richard
M. Nixon, M. S. Gorbačov (jediný žijící – má po-
známka – kj), Ronald W. Reagan.

Z dalších V. M. Molotov, Andrej Gromyko,
Lucius D. Clay, Vasilij D. Sokolovskij, Čou
En-laj, Dwight Eisenhower, velitel invazních vojsk
v červnu 1944, prezident USA zvolený 1952
a 1956, Imre Nagy, Wladyslaw Gomulka.

S. P. Koroljov o cestách do vesmíru Gagarina,
Titova, Patrice Lumumba, Mengistu Haile Mari-
am – Kongo a Etiopie, Daniel Ortega, Augusto
Pinochet, Jurij Andropov, George Herbert Walker
Bush a M. S. Gorbačov – jejich jednání na Maltě.

• Seriál k 100. výročí KS Číny vyžadoval od
autora získat informace zřejmě z amerických zdro-
jů, které vývoj v Číně pečlivě sledují na rozdíl od
našich, kteří jen na Čínu nadávají.

• Seriál o Studené válce – s autorem jsem si
každých 18 dnů zopakoval průběh událostí, poli-
tiků, agentur…

Karel Janiš
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Po nepokojích ve Washingtonu 6. ledna 2021 se
mezi Filipínci na internetu objevila fotografie muže
držícího walis tambo (filipínské koště) uvnitř Kapi-
tolu. Tím mužem byl Kene Brian Lazo, filipínský
přistěhovalec, který byl později obviněn z několika
trestných činů.

Když v davu uviděli jihovietnamskou vlajku, vy-
jádřili někteří Vietnamci na sociálních sítích znechu-
cení, zatímco jiní se tím pyšnili.

Již 4. srpna 2018 byl Enrique Tarrio, který se ozna-
čuje jako Afro-Kubánec a vyrůstal v miamské Malé
Havaně, jedním z desítek černošských, latinskoame-
rických a asijských mužů, kteří pochodovali po boku
bělošských rasistů v Portlandu v Oregonu.

Tarrio je vůdcem Proud Boys, otevřeně misogyn-
ních pouličních rváčů, kteří si říkají „západní šovinis-
té“. Joey Gibson stojí v čele Patriot Prayer, skupiny
na severozápadě Pacifiku, která se staví proti „anti-
fům“ (antifašistům) a levičákům. Je napůl Japonec
 a těží z tohoto dědictví, aby propagoval „multikultur-
ní“ program skupiny. Gibsonův zástupce Tusitala
„Tiny“ Toese je Samoan. Tarrio, Gibson a Toese popí-
rají, že jejich organizace jsou rasistické. Tyto skupiny
však hrají významnou roli v dnešní krajní pravici.

Účast a vedení v takových skupinách barevnými
lidmi není nic nového. V roce 1994 James J. John-
son, Afroameričan, spoluzaložil „vlasteneckou“ partu
s názvem E Pluribus Unum a stal se mluvčím neor-
ganizované milice v Ohiu.

Proč tyto muže přitahují xenofobní skupiny spo-
jené s nadvládou bílých? I když barevní tvoří malou
menšinu ultrapravice, jejich přítomnost je pro mno-
hé nevysvětlitelná a znepokojující. Tento jev ve sku-
tečnosti odhaluje hluboké třídní rozpory uvnitř
každé rasové, etnické nebo jiné sociální skupiny
v kapitalismu. Vzestup fašistických hnutí a přítom-
nost barevných v nich lze pochopit pouze v kontextu
boje mezi třídami.

Fašismus a drobné podnikání. Lev Trockij, mar-
xistický myslitel a spoluvůdce ruské revoluce, ana-
lyzoval a agitoval proti vzestupu fašismu ve 20.
a 30. letech. Trockij vysvětlil, že fašismus je posled-
ním pokusem velkých firem v době hospodářské kri-
ze rozdrtit odpor pracující třídy vůči extrémním
úsporným opatřením a represím. Kapitalisté finan-
cují masové hnutí složené z drobných podnikatelů
a zoufalých nezaměstnaných ve snaze oddělit je od
strany pracujících.

Není žádným překvapením, že Tarrio, Gibson,
Kene Lazo a další účastníci ultrapravicových podni-

ků vlastní skutečné nebo falešné obchodní aktivity.
Věří, že jejich činy posilují jejich třídní postavení.

Politické zespolečenštění ve vlasti. Pro barevné
přistěhovalce často hrají roli zkušenosti jejich rodičů
v zemích původu. Například většina starších Vietnam-
ců v USA pochází z Jižního Vietnamu a přišli do USA
jako uprchlíci. Mnozí si s sebou přinesli silné proti-
komunistické přesvědčení a postavili se proti sociál-
ním hnutím za ekonomickou a rasovou spravedlnost.

Někteří přistěhovalci pocházejí z autoritářských
režimů a staví vládu železné pěsti na roveň zákonu,
pořádku a prosperitě. Většina současných filipín-
ských migrantů v USA vyrůstala v době diktatury
Ferdinanda Marcose, kdy byly konzervativní názory
oficiálním dogmatem vyučovaným ve školách.

Ve zprávách o Proud Boys, kteří před útokem na
Kapitol obdrželi příspěvky od členů čínské diaspo-
ry, se objevila žena, která řekla: „Musíte pochopit,
jak se cítíme - přišli jsme z komunistické Číny a …
moc si toho tady vážíme.“ Pro takové přistěhovalce
je pravicovost cestou k zajištění „amerického snu“.

Cílem fašismu je však rozbít dělnickou třídu a její
organizace, počínaje těmi na dně, včetně žen, barev-
ných lidí a přistěhovalců. Prvním cílem jsou indivi-
duální práva a svobody, od svobody projevu a hlaso-
vacích práv až po reprodukční svobodu. A v nejlepším
zájmu drobných podnikatelů skutečně je být s pra-
cujícími (zde doslova s dělníky; pozn. překl.), proto-
že velké firmy je nakonec zradí.

Jednotná fronta k odražení reakce. Jednotná
fronta je pro barevné a další utlačované menšinové
skupiny naléhavou nutností, zvláště v době dlouhodo-
bého hospodářského úpadku kapitalismu. V této for-
maci si různé skupiny udržují autonomii, ale spojují
se pro společnou obranu. Je třeba radikálního vedení
dělnické třídy, aby bylo zajištěno, že cíle fronty bu-
dou demokraticky dosaženy a nebudou zaprodány.

Jednotlivá barevná společenství porazit bílé ra-
sisty a neonacisty nemohou. Ani barevní lidé dohro-
mady je nemohou porazit izolovaně od svých bílých
spojenců. Terčem fašismu je společně většina děl-
nické třídy: lidé barevné pleti, přistěhovalci, ženy,
židé, muslimové, odboráři a levičáci.

Když budou konat společně, mohou účinně čelit
krajní pravici. Příkladem snah o jednotnou frontu byla
řada komunitně vedených antifašistických akcí, kte-
ré se stavěly proti manifestacím „Na životech bílých
záleží“ svolaným po celých Spojených státech 11.
dubna 2021.

Průběžná jednotná fronta by byla klíčovým me-

PROČ SE LIDÉ BAREVNÉ PLETI PŘIDÁVAJÍ K ULTRAPRAVICI?
Pokus o analýzu rozporu.   SHARON M. QUINSAATOVÁ (říjen 2021)
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PROBUDÍ TO LIDI A BUDOU OCHOTNI VYCINKAT SVÉ "DOBRODINCE"?
Současná energetická krize je příležitostí naplnit věc veřejného vlastnictví

Tenhle sloupek britského komunistického deníku
The Morning Star pokládám za dobrý komentář
k pádu Bohemia Energy a následnému prudkému růs-
tu cen energií. (pozn. překl.)

Energetická krize ovládá titulky zpráv už po
celé týdny. Příběh o tom, co to znamená a jak se
z toho poučit, už dostává jiný směr.

Nejzarytější linií části sdělovacích prostředků
i politické reprezentace (v Británii; pozn. překl.) je,
proč jsme neměli opouštět Evropskou unii - navzdo-
ry skutečnosti, že Evropa právě zakouší úplně stej-
nou krizi. Jako obvykle se nedokázali dostat k jádru
věci - nebo jej vědomě, aktivně skryli. Tento nedo-
statek energie a zvyšování cen jsou jen dalším pří-
kladem všeobecné krize státně monopolního kapita-
lismu v Británii. Zprivatizovaný energetický trh
funguje právě tak, jak jsme očekávali.

Mýtus, že existuje volná soutěž, je všudypřítom-
ný, ale to neznamená, že je pravdivý. Trhu dlouho-
době dominuje „velká šestka“, která využívá svého
postavení k určování cen a vytlačování konkurentů.
Využívají této krize k potírání menších dodavatelů
a jejich zákazníků. Ale také mají tu drzost vykřiko-
vat sprosťárny o štěstí a trvat na tom, že tito noví
zákazníci poškodí zisky. Požadují, aby vláda zakro-
čila a pokryla náklady, ať už prostřednictvím přímých
dotací nebo zrušením cenových stropů, aby mohli
ještě více ždímat z pracujících lidí.

Ani na okamžik se neobjeví náznak, že by ener-
getičtí korzáři dokázali absorbovat náklady nebo -
nedej bože - alespoň na okamžik snížit svůj zisk. Není
ani zmínky o tom, že tyto monopoly vyplácely akci-

onářům po léta masivní dividendy nebo že jejich ceny
za posledních 20 let vzrostly v průměru o čtyřnáso-
bek míry inflace. Ofgem, údajný regulátor, samozřej-
mě není nikde k vidění. Je to jen fíkový list pro mo-
nopolní kontrolu a vládní podporu.

To vše má skutečný dopad na životy pracujících
lidí. Analytici předpovídají růst cenových stropů
v rozmezí 400 až 800 liber (cca 12-24 000 Kč; pozn.
překl.). Pro pracující lidi je to značná suma peněz,
volba mezi topením a jídlem.

Kde je vládní zásah na ochranu pracujících lidí?
Kromě zvýšení daní a Národního pojištění a snížení
všeobecných úvěrů je to další útok na pracující lid,
aby zaplatil krizi, kterou jsme nezavinili. Další pře-
sun bohatství z dělnické třídy do monopolů. Jednou
rukou berou pracujícím a druhou štědře rozhazují
z velkého byznysu. A nezapomínejme, že jde také
o tytéž firmy, které Británii nadále spojují s výrobou
energie, vypouštějící uhlík.

Tato zpráva přichází ve stejném týdnu, kdy brit-
ská vláda vyhrála soudní spor s Greenpeace, aby
ochránila povolení k těžbě ropy v Severním moři,
které udělila společnosti BP při vrtech u Aberdeenu.

Vidíme, kde leží jejich priority. Tváří v tvář cha-
osu a využívání soukromého monopolu je racionální
odpovědí požadování veřejné demokratické kontro-
ly a plánování - energetický sektor pro potřeby ve-
řejnosti, nikoli pro lačnost soukromníků. Což bude
životně důležité, pokud se Británie pokusí o přechod
k zelené energii a o bitvu s klimatickou nouzí a bude
chtít splnit mezinárodní závazky. Energie je ideál-
ním sektorem k vedení výzev ke znárodnění. Lidé se
nestarají o to, kdo poskytuje elektřinu či plyn prou-
dící do jejich domovů, ale jen o to, aby byly dostup-
né a zelené. A co je důležitější, vědí až příliš dobře,
jak bezohledně energetické firmy po desetiletí vyko-
řisťovaly pracující lidi a některé z nejzranitelnějších.

V posledních letech bylo dosaženo částečných
úspěchů v boji za opětovné znárodnění železnic,
a tento boj pokračuje. Stejně jako tento boj, i boj za
veřejně vlastněné a demokraticky řízené energetické
odvětví je neoddělitelně spojen s bojem za záchranu
planety a musí čerpat z moci a vitality tohoto hnutí.

Teď je čas rozšířit bojové linie. Kapitalismus uká-
zal, jaké jsou jeho priority. Řekněme lidem, co doká-
že veřejné vlastnictví.

Redakční sloupek deníku The Morning Star,
7. října 2021.            (překlad Vladimír Sedláček)

chanismem sebeobrany barevných proti pravicové-
mu násilí a budování multirasového dělnického hnu-
tí. To je klíčové pro samotné přežití každého z nás.
• Sharon Quinsaatová se narodila a vyrůstala na Fili-
pínách. Je profesorkou sociologie a žije v Grinnellu
ve státě Iowa (USA). Je členkou Národní rady ba-
revných soudruhů strany Svobodných socialistů
a organizace Radikální ženy. Odezvy můžete poslat
na smquinsaat@gmail.com.

Z dvouměsíčníku Vol. 42, No. 6 (December 2021-
January 2022) - Freedom Socialist Party (socia-
lism.com) přeložil Vladimír Sedláček
P.S. překladatele: Můžu - a se mnou většina těch, kteří
dočetli až sem - být odpůrcem trockismu, k němuž se
strana Freedom Socialist Party otevřeně hlásí. Pokud
ale moje paměť a používané prameny sahají, nikdo další
se výše popisovaným jevem hlouběji nezabývá. Bude u nás KSČM v čele nebo na chvostu?
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 JDE O ÚRODU NEHORÁZNOSTÍ AŽ NE-
UVĚŘITELNÝCH. Tomáš Baldýnský v Lido-
vých novinách 20. října 2021 napsal, že Miloš
Vystrčil je takový mužíček s vysokým hlasem,
necharismatický, nejistý ve svém projevu a vystu-
pování, o to víc je tedy uspokojivé, že právě on
odstartoval kolaps Zemanova gangu, který sledu-
jeme v přímém přenosu. Pohled na Nejedlého, jak
se se zlou ironií vysmívá tomu, že ho bude vyšet-
řovat policie, mi připomněl, že můj největší pro-
blém s prezidentováním Miloše Zemana je este-
tický. Proč musí být na Zemanovi všechno kolem
prezidentské funkce, ze své povahy tatíč-
kovské a důstojné, takový
hnus? Předávání státních vy-
znamenání, projevy, oblečení,
fotky, nafukovací člun, beche-
rovka, viróza, máchání holí,
a teď i nemoc a hospitalizace.
Nic z toho není hezké na po-
hled, blízké srdci. Politicky se Zemanem nijak ne-
souzním, ale proč takový souhrn pohledů? Zaplať
pánbůh, že do tohohle morového pokoje nakonec
přišel tento nejistý mužíček a aspoň otevřel okno,
abychom se mohli všichni trochu nadechnout.
I když se na předsedu Senátu politické dogy jako
Klaus starší i mladší dívají s opovržením - lidi by
měli víc přemýšlet, koho si zvolí do Senátu - pů-
sobil ale jako hrdina proti své vůli, který si nemů-
že pomoci a musí konat, ačkoliv z toho nemůže
a nemá žádné potěšení (dodávám, že Vystrčil mlu-
vil velmi nejistě, někdy jako by nevěděl, co říci
dál).
 To exředitel Ústavu pro jazyk český Akade-
mie věd ČR Karel Oliva v Lidových novinách
21. října 2021 zašel dál. Už titulkem Potřebuje-
me ho? Naznačil, že roli prezidenta u nás bychom
nepostrádali. Prezident má určité povinnosti dané
zákony – jmenovat předsedu vlády nebo přijmout
jeho demisi atd. Ale současný prezident tu a tam
odmítne jmenovat nebo odvolat nějakého minist-
ra nebo jmenovat profesory. Teď je prezident už
pár dnů „neschopen vykonávat své pracovní po-
vinnosti“ a je zřejmé, že to tak nějakou dobu ještě
zůstane. Přesto politici v nebývalé shodě tvrdí, že
s přenesením jeho pravomocí na jiné osoby či stát-
ní orgány není třeba spěchat. Věc prý není naléha-
vá. Možná opravdu není. Komory parlamentu se
umějí ustavit samy, vládu stejně schvaluje sně-
movna, uměla by vyhlašovat volby nebo třeba

i válku. Metály o státních svátcích by mohl rozdá-
vat třeba Senát. Jmenovat své funkcionáře a roz-
dávat vědecko-pedagogické hodnosti by univer-
zity zvládly samostatně, velet armádě a jmenovat
generály by mohl ministr obrany. Udělovat milost
by mohl ministr spravedlnosti. A kolik by se ušet-
řilo peněz na volby a prezidentskou kancelář. Na
co je nám vlastně prezident? (Tak daleko zatím ni-
kdo z politiků nedošel. Předseda ODS se 31. října
vyslovil pro uzdravení prezidenta v naději, že při-
jme demisi vlády a jmenuje někoho sestavením
vlády – myslel sebe, poněvadž cítí sílu voličů – je

‚Na krok od nebe‘ podle pojetí
italského seriálu na ČT 1.)
 Ta největší nehoráznost
přišla 17. října 2021 – krach
firmy Bohemia Energy. Na
poště při placení inkasa vrátili
zálohu na plyn a ve schránce

byl dopis s požadavkem zaplatit zálohu 21080 Kč
do konce října s výhrůžkou pokuty v případě
nezaplacení. Stejná položka na dalších 5 měsíců
do konce března 2022. Ztrátu společnosti za vyšší
cenu plynu mají zaplatit uživatelé plynu. Jak
s elektřinou? Podle ODS jde o selhání minister-
stva průmyslu a obchodu. Než se vláda na nápra-
vě věcí usnese, zákazníci ve frontách hledají jiné
dodavatele energií. A ve stejné době, kdy lidé hle-
dají přívod lacinější energie, přišla zpráva, že se-
nátoři odmítli návrh vlády na zmrazení platů po-
slanců i senátorů. Tento návrh schválili poslanci
s očekáváním, že Senát návrh odmítne a z časo-
vých důvodů do konce roku 2021 už ho Sněmov-
na nebude stačit znovu schválit. Senát však jednal
v době, kdy Sněmovna již neexistuje a nová po
svém vzniku 8. listopadu bude mít jiné starosti.
Hlavně, že předseda ODS hřímal, že státní výdaje
nutno omezit. Ty jejich asi mezi ně nepatří. Snad
si voliči a hlavně nevoliči uvědomí, komu pomoh-
li k moci. Senátory nezajímá, z čeho rodiny s dět-
mi, důchodci a další budou hradit stále vyšší ceny
téměř všeho. A nyní i za plyn a elektřinu. Máme
někde na půdě petrolejku? Nebo velké lampy?
Prodávají někde louče?
 A řadu nehorázností doplňuje vznik klubů
poslanců ve Sněmovně, které již vznikly a zvoli-
ly svá vedení. Podle jednacího řádu Poslanecké
sněmovny v 77. paragrafu k ustavení poslanecké-
ho klubu na začátku nového volebního období

(Dokončení na straně 13)
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DOKONČENÍ STŘÍPKY
jsou oprávněni poslanci zvolení do Sněmovny za
SAMOSTATNĚ KANDIDUJÍCÍ POLITIKU
STRANU (zdůrazňuji!!). K ustavení klubu podle
této první věty je třeba nejméně tří poslanců. Pod-
le tohoto znění jednacího řádu Sněmovny jsou
v souladu s ním pouze kluby poslanců hnutí ANO
a Strany přímé demokracie T. Okamury. Kluby po-
slanců ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN
nejsou. Hlavně, že se v boji s Babišem oháněli
právní čistotou. Vlastimil Válek se jí oháněl ne-
dostatečným odůvodněním opatření vlády na
ochranu zdraví lidí. Nejvyšší správní soud obdr-

žel 210 volebních stížnosti. Protože mezi nimi
nebyla stížnost proti porušení jednacího řádu Sně-
movny při vzniku poslaneckých klubů, soud se
touto věcí nezabýval. Bylo tu něco promarněno.
Již od začátku vlády v čele s ODS, která teprve
vznikne, je vidět, že bude NAD právní čistotou,
kterou se oháněli. Oni v hnutí SPOLU tak vyrost-
li, že se podle italského seriálu ‚Nebe dotýkají‘,
nebe nad sídlem vlády České republiky. Marně
ústavní právník Aleš Gerloch upozorňoval, že
v Ústavě ČR není ani slovo o koalicích. Jenže obě
koalice se usnesly a hotovo, pětkrát výnosná mís-
ta jsou nad Ústavou ČR. kj

příspěvků do Lípy mu na dalších stránkách časo-
pisu přeje uzdravení. Nechybí úvaha k 400letému
výročí bitvy na Bílé hoře a k loňskému 200. výro-
čí narození naší spisovatelky Boženy Němcové.
Marie Neudörflová už názvem úvahy Božena
Němcová bez pomluv a senzací uvedla podrob-
nou charakteristiku života a díla jedné z našich
nejlepších umělců pera. Několik příspěvků je vě-
nováno případu Vrbětice: mimořádná tisková
konference Babiše a Hamáčka 17. dubna 2021,
projev prezidenta republiky Miloše Zemana 25.
4. 2021, Lubomíra Manna, že vše vyšlo najevo
zrovna v době, kdy se jedná o dostavbě Dukovan
(obě komory Parlamentu ČR již Rusko vyloučily
z dostavby Dukovan, cesta se otevřela firmě USA).

A vyjádřil se i exprezident Václav Klaus 19.
dubna 2021. Nevěřil, že bude ještě někdy bez-
mocně bouchat do stolu při poslouchání režimo-
vého rozhlasu a výroků našich vrcholných poli-
tických představitelů, jak tomu bylo v 50. letech,
byť s opačným znaménkem. Věří, že kdyby v pre-
zidentských volbách znovu vyhrál Trump, opož-
děná kauza Vrbětice by nenastala. A naší vládě
a s ní spjaté pseudoopozici dochází, že covidem
nelze strašit lidi donekonečna, a proto zoufale hle-
daly jiného vykonstruovaného strašáka, který by
lidi udržel ve strachu. Vědí dobře, že vylekaným
lidem se vládne snadněji. Už by toho měli nechat,
mělo by jim jít více o naši zemi než o sebe.

Jan Schneider v článku Negramotný nebo
arogantní reaguje na prohlášení arm. gen. Petra
Pavla, že útok na sklad ve Vrběticích příslušníky
speciální jednotky zpravodajské služby je vojen-
ské napadení…

LÍPA Č. 2/2021 O SOUČASNÉ SITUACI
Štefan Forgáč, Tancuj občane//Tancuj, tancuj

občane, občane!/Tancuj, jak ti pískáme, pískáme!/
Zlatokopů elita, elita/mandátem je nabita.//Man-
dát máme,dál to známe,/dočista tě oškubáme./Ty
buď v klidu, dál tři bídu,/tak se v Česku vládne
lidu.//Eldorádo šejdířů, šejdířů,/vykuků a handlí-
řů, handlířů,/Klondike zleva doprava, doprava,/
Čechy, Slezsko, Morava, Morava./Prachy tvoje
utrácí, utrácí/límečkoví chmatáci, chmatáci./Baha-
my a Seychely, Seychely,/tam se nejvíc veselí, ve-
selí.//Rozkrádá a drancuje, drancuje,/devastuje,
plundruje, plundruje,/ loupežníků elita, elita,/tla-
čí se u koryta, koryta.//Tancuj, tancuj občane, ob-
čane!/Tancuj, jak ti pískáme, pískáme!/Blahobyt
ti zajistí, zajistí/Mafiáni, lobisti, lobisti.//

Jiří Žáček, Měsíce//V lednu loňská předsevze-
tí/zmizí v nedohlednu./Únor bílý zinventarizují
sněžné víly./V březnu je má hlava březí,/jinak tělo
nezvítězí. V dubnu/moje múza ztloustne v pase
a já zhubnu./V květnu kvetu, hlavně v kavárnách/
a v kabaretu./V červnu učím dívky červenání,/i ty,
co se zuby nehty brání./V červenci mám fušku –
krotím blesky,/aby bylo o prázdninách hezky./
V srpnu rozdám srpy,/na nebeských lukách pose-
čeme chrpy./V září zruším hloupost, nemoci a stá-
ří./V říjnu svěřím duši milosti plnému vínu./V lis-
topadu budu na svět/mrkat třetím okem vzadu./
V prosinci mě svatá Mata Hari/vezme na tah bá-
ječnými vánočními bary.//

Lípa č. 2/2021 uveřejňuje rozhovor Moniky
Hoření se šéfredaktorem Lípy Janem Poláčkem
pod titulkem Lípa nezůstává v zápase za mír stra-
nou. Už v úvodním povídání šéf Lípy připomíná
onemocnění, z něhož se dostal a několik autorů

Karel Janiš



ECHO str. 14

OHLÉDNUTÍ ZA VÍCE NEŽ 30 LETY NAŠÍ PRÁCE
A na počátku bylo slovo…

Tedy po privatizaci, jak bylo eufemisticky nazváno zcizení
stranického tisku, spíše ztráta možnosti šířit náš pohled na dění
ve společnosti, na šířené lži a zpěvy Sirén, lákající do zaslíbené
kapitalistické společnosti, kde pečení holubi létají do huby…

Poučili jsme se od našich protivníků a dali se nejprve cestou
amatérských „samizdatů“. Nástrojem bylo břitké pero, papír,
nůžky a lepidlo. Kopírování na odepsaných kopírkách, pokud
se porouchaly, tak lhůta pro opravy byla většinou „až po vol-
bách“. Tak musely i opravy být svépomocí. Teprve později se
podařilo zajistit několik možností k tisku. Za pochodu se učit
práci na počítačích a sbírkou zajistit potřebnou techniku.

Při tvorbě se vystřídali, jak staří profesionálové, tak (tehdy)
mladí amatéři s elánem něco pro šíření pravdy udělat. „Učed-
nická léta“ byla krušná, pohlavky za chyby naštěstí nebyly.

Tvůrců - autorů článků i technických sil - byly za tu dobu
desítky. Bohužel řada už zapomenutých, „kádrové“ složky jsme
nevedli. Proto zde nebudu jmenovat, abych na nikoho nezapo-
mněl, snad pomůžou další pamětníci.

Teď mi nezbývá než apelovat na čtenáře - i náš skromný
redakční kolektiv novou krev potřebuje!

Nejdříve jsme se po-
díleli na šíření samizda-
tu „NOS“ (1989-90)

Nikdy jsem nezjistil,
kdo za jeho tvorbou stál,
odkud přicházel... Než
jsem to vypátral,  tak
„spojka“ Zuzka Kubáčko-
vá zemřela při autoneho-
dě. Třeba se autoři ozvou?

NOS č. 3/1990NOS č. 5/1990
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NOS č. 6/1990

NOS č. 3/1990

Tam Tam  č. 9/1990

V prvním pololetí roku 1990 začal vycházet
TamTam jako týdeník brněnských komunistů a na
konci roku 1990 ‚nulté‘ číslo Občasníku ECHO.

Od roku 1991 pak již pravidelně, s různou pe-
riodicitou a v různém rozsahu a formátu. Součástí
byly i přílohy, zveřejňující teoretické materiály
z pořádáných seminářů. Významná byla i předvo-
lební speciální čísla.

Záměr, aby ECHO bylo tribunou široké levice
v Brně (ale i okolí), se bohužel nepodařilo zcela
naplnit. Jan Korbel, občas (a nerad)

  píšící technický redaktor

(Slibuji, že příště napíšu baladu či spíše žalozpěv
‚Balada o očích sazečových‘, neb dnes již nevidím.)

Pan Kšandl a pan Bukvice předznamenali zrod
ECHA (TamTam 11/1990)



Naši prosincoví jubilanti
V posledním měsíci letošního roku slaví svá

významná životní jubilea následující členky
a členové naší MěO:

Lenka DAŇKOVÁ, Boris LUPTÁK, Jaroslav
SVOBODA, Oldřich DOSKOČIL, Karel NO-
VÁK, Rudolf DVOŘÁK, Ludmila HRAZDÍRO-
VÁ, Vít PODLIPNÝ, Vlasta STAŇKOVÁ, Pavel
GREPL, Štěpánka NAVRÁTILOVÁ, Libor RO-
BOTKA, Božena SMOLÍKOVÁ, Eliška PŘIKRY-
LOVÁ, Jarmila ZAVŘELOVÁ, Vlastimil VRZAL,
Zdeněk BALOS, Ivan LAŠTŮVKA, František
MANDELÍK, Pavel BŘEZA, Jitka ŠŤASTNÁ,
Jana VAISHAROVÁ, Ladislav GLOVACZ.

 Všem oslavencům srdečně blahopřejeme
a přejeme pevné zdraví a ještě dlouhá léta spo-
kojeného života! ZO (MO) KSČM, LKŽ Dob-
romysl a redakce ECHO.

did
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ŽIJÍ V NAŠICH VZPOMÍNKÁCH
Od prosince 2011 člen ZO KSČM 2302, mís-

topředseda Jihomoravské krajské rady a předseda
Městské rady Klubu českého pohraničí v Brně
Zdeněk Obhlídal. V naší paměti žije jako dlou-
holetý funkcionář KČP, který navázal na svého
předchůdce ve funkci předsedy Rudolfa Přerov-
ského, jako vlastenec a dobrý člověk.

Od prosince 2016 předseda ZO KSČM 1515
Milan Chalupa ve věku 77 let. Byl i členem
kontrolního výboru Rady městské části Brno-Krá-
lovo Pole. Využíval zkušenosti z dlouhodobého
působení ve funkci vedoucího politicko-organizač-
ního oddělení MěV KSČ v Brně. V naší paměti
Milan Chalupa žije jako hluboce přesvědčený bo-
jovník za sociálně spravedlivý svět, jako dobrosr-
dečný a skromný člověk.

Před 5 lety, 25. prosince 2016, se po startu
z letiště u Soči zřítil do Černého moře letoun,
v němž letělo 64 zpěváků a hudebníků souboru
Alexandrovci v čele s ředitelem souboru gen.
Valerijem Chalilovem. Všichni i s 8 členy posád-
ky zahynuli. 26. prosinec 2016 se v Rusku stal
dnem smutku. Druhý den se před budovou Gene-
rálního konzulátu Ruska v Brně shromáždily de-
sítky lidí, aby uctili památku členů souboru Ale-
xandrovci. Jejich vystoupení v líšeňském údolí
jsou v živé paměti i přítomných. Byli to přede-
vším členové MěV KSČM v čele s předsedou
Martinem Říhou, představitelé vlasteneckých
organizací i další občané. Vyslovili hlubokou sou-
strast a solidaritu s ruským lidem. Vzpomeňme
o letošních svátečních dnech na tuto událost v ti-
chém zamyšlení!        Karel Janiš

Jak vyjde ECHO v roce 2022
Číslo:    Uzávěrka: Vyjde (čtvrtek):

1 14. pros. 2021  13. ledna
2 18. ledna 10. února
3 15. února 10. března
4 15. března 14. dubna
5 19. dubna 12. května
6 17. května 9. června
7 16. srpna 15. září
8 20. září 13. října
9 18. října 10. listopadu

10 15. listopadu   8. prosince
1/2023 13. prosince

Příspěvky posílejte v kopiích na emaily
mv.brno@kscm.cz, tibor.david@volny.cz,
korbel.jan@post.cz. Psané strojem, ale třeba
i čitelně rukou, předejte na sekretariát MěV
před uzávěrkou!

Všem dopisovatelům děkujeme.            red

Dodatečně blahopřejeme
k významným jubileím dvě-
ma soudružkám:
Miluši BARÁKOVÉ z MO
KSČM 1600 Brno-Líšeň,
která 21. listopadu oslavila
70 let a Nině JAHODOVÉ
ze ZO KSČM 2202 Slatina,
která se 18. 11. dožila 88 let. red


