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Po přečtení
předej
dalšímu!

Vážení čtenáři,
dovolte, abych se s vámi podělil o několik
svých myšlenek k dnešní době.
Blíží se prázdniny a dny zasloužených dovolených. Žijeme ve velmi neklidné době, které předcházela doba pandemie a neskutečné roky
omezení pro všechny. Po uvolnění nastala doba,
která je poznamenána konfliktem na východ od
nás. Nikdo nevěřil, jak může taková událost
ovlivnit náš život! Dále, a ne jen v této souvislosti, jsme svědky neskutečného zdražování
energií, potravin i nákladů na bydlení. Dotýká
se to všech napříč celou společností. Říká se
mě to nelehko, ale zřejmě nás čeká ještě horší
marasmus především díky nečinnosti vlády Petra Fialy. Věřte, že brněnští komunisté dělají vše
pro to, aby nastala změna. Již v loňském roce
jsme zahájili přípravu komunálních voleb s tím,
že chceme vrátit KSČM do zastupitelstev městských částí i města Brna. Hledali jsme spojence
a našli je! Jdeme do voleb pod názvem RESTART PRO BRNO a věříme, že pro vás a ve
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vašem zájmu uspějeme a budeme opět moci
procovat pro vaše lepší žití v Brně i v tak těžké
době. Chystáme hodnotný volební program
o jedenácti prioritách. Uvedu některé nejzásadnější - bydlení, levné náklady na energie, dostupná zdravotní péče, vzdělávání a kvalitní
moderní doprava. Největší prioritou je pro nás
vedle péče o seniory a tělesně postižené i zajištění možnosti kvalitního života mladých rodin.
Jsme si vědomi, že Brno má co dohánět v bezbariérovosti. V následujícím období je potřeba
vystavit vysvědčení vládě a to svým hlasováním v komunálních volbách. Děkuji za to, že
nám dáte důvěru.
Dovolte, abych vám všem popřál pěkné prožití prázdnin a dovolených. Načerpejte síly do
další naší společné práce. Přeji pěkné a klidné
léto.
Martin Říha, předseda MěV KSČM Brno

K XI. SJEZDU KSČM
O víkendu 14. a 15. května se v Brně odehrál
dlouho očekávaný XI. sjezd KSČM. Za nelichotivými peripetiemi spojenými s jeho odkládáním,
korunovanými (ne)povedeným sjezdem mimořádným v listopadu minulého roku mnozí jeho delegáti očekávali, že uzavře krizi, v níž se strana zmítá
a vytyčí směr zpět k obnovení žádoucího vlivu na
českou vnitřní i zahraniční politiku. Bohužel, jen
očekávali.
Ne, nechci výsledek XI.
sjezdu nahlížet jako bezvýchodnou katastrofu podobné
americkému apokalyptickému filmu z roku 1983. Ale
jestli něco XI. sjezd potvrdil,
tak že nikdy „se“ nestane
nic samo od sebe. Vždycky
se stane jen to, co lidé odpracují nebo zaviní. Po průběhu sjezdu, po mnoha vystoupeních a desítkách podaných návrhů bylo
proto díky „ukázněné“, nicméně však de facto nečinné většině hlasováním opět přijato usnesení, odkládající řešení na další období, k dalšímu sjezdu.
Podrobně se ke sjezdu a jeho usnesení jistě ještě
mnohokrát vrátíme, bude to obsahem intenzivní
činnosti nejméně pro nejbližší týdny a měsíce.
Dovolím si ale sdělit vám bezprostřední osobní
dojmy jako delegáta. Čím bych sjezd charakterizoval?
Omezím se na tři aspekty, protože jako člen
návrhové komise jsem většinu času strávil mimo
jednací sál. Tím prvním je zjevně setrvalá většinová neochota straníků, ne pouze jimi vyslaných
delegátů (!) aktivně se podílet na přípravě sjezdových dokumentů a poté trpná, slepá podpora té
jejich podobě, ve které byly předloženy. Musím
dodat, že naše brněnská delegace opět patřila počtem podaných pozměňovacích návrhů a vystoupení k nejvíce aktivním. (Za sebe mohu poskytnout alespoň do podstaty stručné shrnutí svých
vlastních příspěvků ke zprávám ÚV KSČM,
o hospodaření a Ústřední revizní komise KSČM
a k tzv. Programovému směřování po XI. sjezdu:
Je na místě důvodné vrácení uvedených zpráv
k doplnění a namísto skutečného programu
předložených „11 CÍLŮ KSČM“ úplně odmítnout k přepracování z důvodu zásadního nesplnění zadání předchozích usnesení sjezdů a konfe-

rencí.) Bohužel, nic z toho se nepodařilo a neprošla ani většina dalších podaných návrhů na
změnu.
Druhým aspektem je obecná vlažnost podpory kandidátovi pro volbu prezidenta ČR v příštím
roce, soudruhu doktoru Josefu Skálovi, ba až vyčítání mu jeho odhodlání k oslovování všech vlastenců k získání podpory naší politice. Nahlas zazněly názory, že se tím přebarvujeme z rudé na
hnědou a bylo marné vysvětlovat, že naše socialistické
vlastenectví a tzv. „hnědý“
naci(onali)smus jsou obsahemrozdílné kategorie! Ze
stejné myšlenkové líhně pak
plynuly i výhrady, které se
nakonec i díky předsedkyni
podařilo přece jen překlenout
a do usnesení dostat (naši) pobídku k uzavírání
levicových koalic, při varování právě vůči pravicově laděným „vlastencům“. Pro mě nepochopitelný odpor většiny vůči vložení slova vlasteneckých do formulace usnesení tomu ale dává hořkou
příchuť.
No a třetím aspektem je, alespoň z mého
pohledu, jakási ideová plachost sjezdových
výstupů. V zásadě jsou dva: Jednak vůči veřejnosti tisková konference předsedkyně a „11 cílů
XI. sjezdu“ a jednak vůči členům KSČM sjezdové usnesení.
Ani v jednom však nenacházím, čím bych principiálně opodstatnil, proč si říkáme strana komunistická a že případný úspěch volební bude
znamenat i úspěch při řízení radnic (a státu)?
Konstatování, že jsme tady a máme řešení, v podobě 11 cílů (asi pro komunální volby?), je prostě
málo pro obnovení podpory zdola straně systémem
promyšleně ostrakizované shora… Nepomáhá ani
opatrné přešlapování kolem mocenského konfliktu na území Ukrajiny nebo kolem otazníků nad
oprávněností vymáhání reparací od Německa za
okupaci 1938-1945 a válečné škody.
Za nevýrazný pozitiv lze bezprostředně po sjezdu přijmout snad jen to, že skutečně jsme ještě
pořád tady a je stále naděje na obrat.
Čest práci!
Václav Fišer,
místopředseda MěV KSČM Brno

„DEN POTÉ“

ECHO str. 2

PŘED OBECNÍMI VOLBAMI
Na jiném místě tohoto vydání Echa je zveřejněno tiskové prohlášení sdružení Restart pro
Brno. Veřejnost s ním byla seznámena prostřednictvím tiskové konference 16. května. Vzhledem k tomu, že od této doby už uplynul nějaký
čas, pokládám za správné, abych se i jako tiskový mluvčí Restartu s vámi podělil o některé
nové skutečnosti.
Pro úplnost se však musím v čase vrátit trochu
zpět. MěV se otázkami spojenými s přípravou
komunálních voleb zabývá již od posledních parlamentních voleb. V této souvislosti bral v úvahu
nejen výsledky minulých komunálních, ale i následných krajských a parlamentních voleb, v nichž
strana opakovaně neuspěla. Bral v úvahu i současný vývoj společnosti ovlivněný mimo jiné koronavirovou pandemií i Rusko-ukrajinskou válkou. Na tomto základě s přihlédnutím na volební
preference z různých zdrojů MěV konstatoval, že
v našem pravicovém městě mají kandidáti KSČM
šanci získat přibližně 2% hlasů. Co by to znamenalo, není třeba uvádět. Před KSČM v Brně však
stojí úkol zajistit v těchto volbách návrat zastupitelů KSČM do Zastupitelstva města Brna a výrazně zvýšit jejich počet v zastupitelstvech MČ.
Náš Městský výbor KSČM proto předložil
městské konferenci návrh, aby do voleb šla strana
v Brně společně s dalšími subjekty, které vyjádří
souhlas s touto spoluprací a budou souhlasit
i s volebními prioritami KSČM. Na základě výsledků jednání s představiteli všech brněnských
politických stran a hnutí, kteří byli ochotni
s KSČM o možné volební spolupráci jednat, bylo
utvořeno sdružení politických stran a hnutí pod
názvem Restart pro Brno. Zakladateli tohoto
sdružení jsou KSČM, Strana práv občanů Zemanovci, Nezávislí společně pro město Brno a Slušní lidé 2.0. Na zmíněné tiskové konferenci bylo
na dotazy novinářů týkajících se pozastavení činnosti strany Slušní lidé sděleno, že do voleb by
mělo být vše vyřešeno a budou včas informováni.
V současné době se představitelé Restartu dohodli, že kandidáti nominováni stranou Slušní lidé
budou kandidovat pod hlavičkou politické strany
strany DOMOV, a kandidáti za Nezávislé pod hlavičkou strany Česká Suverenita. Pro KSČM jsou
podstatné dvě věci. Za prvé – kandidátní listiny se
podaří sestavit pro ZMB i ve všech městských
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částech. Za druhé - na předních místech u všech
kandidátních listin jsou kandidáti KSČM.
I když kandidátní listiny dosud nejsou všude
naplněné, je již dnes patrná správnost tohoto přístupu, neboť na kandidátkách figuruje celá řada
mladých lidí i jména známých osobností z oblasti
sportu, umění i vědy. Dnes lze konstatovat, že
v těch největším městských částech jsou kandidátní listiny již naplněny, panuje přesvědčení, že
se to podaří i v ostatních městských částech, byť
není vyloučeno, že v některých případech nebudou úplné. I proto MěV na svém jednání 1. června
vyslovil s tímto postupem souhlas.
Uzavřením kandidátních listin (termín pro jejich odevzdání je 17. 7.) však naše práce na přípravě voleb zdaleka nekončí. Již nyní je třeba připravit delegování zástupců koalice Restart pro
Brno do okrskových volebních komisí, zde je termín koncem srpna. Že jde o skutečně významnou
a důležitou záležitost, nám ukázaly minulé komunální volby v roce 2018, ve kterých jsme byli
v řadě okrsků poškozeni a museli jsme se dokonce bránit soudně. Na základě těchto zkušeností považuje MěV za nutné, abychom obsadili svá místa
ve všech okrskových komisích. Určitým problémem je skutečnosti, že nominovaní kandidáti nemohou být členy OVK v městské části ve které
kandidují. Nic však nebrání tomu, aby se zapojili
do práce komise v jiné MČ.
Musíme v této souvislosti brát v úvahu, že není
vyloučeno, že se na tomto úkolu budou naši koaliční partneři podílet méně než na sestavování kandidátních listin.
S přípravou voleb souvisí i agitace. Restart pro
Brno počítá s vylepením cca 150 plakátů, 3 billboardů, reklam na šalinách a autobusech. Do domácností budou rozneseny volební noviny. Zde
bude třeba i naší pomoci, neboť na zaplacení roznosu nejsou již finanční prostředky.
Součástí volební kampaně budou i dvě předvolební shromáždění. To první bude opět na
Brněnské přehradě včetně vyjížďky lodí po jezeře. Akce se uskuteční 28. srpna. Druhé shromáždění se uskuteční takřka před volbami 19. září na
nám. Svobody. Na obě akce budou připraveny pozvánky, bude vhodné, když se i čtenáři Echa zapojí do jejich distribuce v místě svého bydliště či
(Dokončení na straně 5)
ECHO str. 3

MALÉ ZAMYŠLENÍ ALEŠE RŮČKY

NAD PROBLÉMEM ZÍSKÁVÁNÍ PODPISŮ NA PETICE
Před několika dny jsem se jménem městského výboru strany obrátil na všechny členy naší
městské organizace s dopisem, který uveřejňuji
na závěr tohoto zamyšlení. Právě to, že jsem jej
musel poslat mne přivedlo k tomuto zamyšlení.
Můj problém je v tom, že neumím odpovědět
na otázku, proč se nedaří získat dostatek podpisů
na nejrůznější petiční akce. Vždyť přece verbálně
reagujeme na kdejakou nespravedlnost, nepřístojnost či nepříjemnost, jež nám komplikuje život.
Když se však máme podepsat na příslušný podpisový akt, což je ten nejmenší a nejsnazší způsob
jak osobně přispět k možnosti příslušný problém
řešit, tuto možnost nevyužijeme. Pro příklad nemusím chodit daleko. V ne příliš vzdálené minulosti se objevily informace a o záměrech sudetoněmeckého krajanského sdružení uspořádat na
území České republiky svůj pravidelný výroční
sraz. Nemusím uvádět, že tento záměr se stal pro
řadu vlastenců zcela nepřijatelný a dávali to najevo. Protože jako město, kde by se takový sraz mohl
uskutečnit, bylo uváděno i naše Brno, bylo logické, že MěV KSČM v Brně se stal organizátorem
petice pro Poslaneckou sněmovnu PČR, členem
petičního výboru se stal i místopředseda ÚV
KSČM s. Krajča. Bohužel, jak se říká, skutek utek.
Nevím, kolik podpisů bylo získáno v jiných okresech a krajích, u nás v Brně to bylo něco mezi
dvěma a třemi stovkami.
Žel, takových příkladů bych mohl uvést mnohem více. Otázka je tedy nasnadě: V čem je problém, že svůj verbální nesouhlas nestvrdím svým
podpisem a nesnažím se tak zařadit mezi ty, kteří
mají snahu problém řešit? Přivítám, když mi pomůžete na tuto otázku najít odpověď.
Je zde i další související otázka: Proč se tak
málo lidí angažuje do sběru podpisů na petiční
archy. Je to snad proto, že by museli potenciální
petenty přesvědčovat a chybějí jim argumenty?
To snad ne.
Své dnešní zamyšlení, tentokrát skutečně malé,
zakončím slíbeným dopisem. Činím tak především
proto, abych dal všem možnost mi dokázat, že situace není tak zlá jak ji vidím já. Snad i díky tomu
dorazí na městský výbor spousta nových podpisů.
Za to předem děkuji. A tady je zmíněný dopis:
ECHO str. 4

Vážená soudružko, vážený soudruhu,
MěV KSČM v Brně se na Tebe touto cestou
obrací s žádostí o osobní aktivní pomoc ve dvou
záležitostech:
1. Jak jistě víš, KSČM se rozhodla postavit
vlastního kandidáta pro volbu prezidenta ČR –
Josefa Skálu. Ten na nedávném XI. sjezdu mimo
jiné prohlásil, že je kandidátem za české vlastence. K tomu, aby s. Skála mohl skutečně kandidovat, však potřebuje získat podporu vyjádřenou
nejméně 50 tisíci podpisy. MěV očekává, že v tak
velkém městě jako je Brno se můžeme velkým dílem podílet na naplnění tohoto čísla. Skutečnost
je však po zhruba dvou měsících zatím neradostná. Na MěV bylo dosud předáno pouhých 213
podpisů.
MěV proto žádá všechny členy městské stranické organizace, aby se aktivně zapojili do získávání potřebných podpisů. A to nejen připojením svého (což by měla být samozřejmost), ale
i dalších z řad rodinných příslušníků, přátel a známých. Jak již několikrát a na různých jednání zaznělo – pokud neseženeme potřebných 50 tisíc
podpisů, pak se KSČM střelila do vlastní nohy.
Pro naše protivníky to bude jasný obraz akceschopnosti KSČM a jejího místa ve společnosti.
K uvedenému jednu poznámku, ber ji třeba jako
jeden z argumentů pro potřebu získat podpisy. Jistě
nikdo z nás neočekává, že by s. Skála byl prezidentem zvolen. Pokud mu však svými podpisy
umožníme kandidovat, otevřeme mu tím v rámci
volební kampaně dveře do sdělovacích prostředků, které nás zatím ignorují, a bude tak mít možnost pravdivě informovat občany o skutečném stavu a směřování naší země. Takovou možnost má
dnes, a to pouze ojediněle, jen Kateřina Konečná,
nikoliv však jako předsedkyně KSČM, ale jako poslankyně Evropského parlamentu.
V příloze proto posílám formulář příslušné
petice. Pokud máš možnost, vytiskni ji a podepsanou předej na MěV, buď přímo, nebo prostřednictvím předsedy své ZO. Pokud možnost tisku nemáš, obrať se na předsedu ZO, který ji má
k dispozici. Samozřejmě se můžeš obrátit přímo
na sekretariát MěV (Křenová 67, 4. patro). Na zá(Dokončení na straně 5)



PŘED OBECNÍMI VOLBAMI
(Pokračování ze strany 2)

pracoviště. Nedílnou součástí každé volební kampaně jsou i volební stánky. Ten náš bude na Nám.
Svobody již od počátku září. MěV přivítá, kdy si
členové strany najdou čas a průběžně se u tohoto
stánku nějakou chvíli zdrželi. Jde o to, abychom
byli vidět.
Zbývá mi zmínit se stručně k senátním volbám.
Po neúspěchu v minulých senátních volbách, kdy
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věr připomínám, že podpisů bude potřeba víc než
zmíněných 50 tisíc, neboť lze očekávat, že mnohé
podpisové archy budou z formálních důvodů vyřazeny.
2. Není to dlouho, co někteří členové vlády ČR
informovali veřejnost o záměru umožnit vojskům
NATO (rozuměj USA), vybudovat na území ČR stálou vojenskou základnu. Dokonce již hovořili
o konkrétní lokalitě – Letiště Mošnov. To že taková myšlenka v některých hlavách stále žije, potvrzuje i včerejší informace, že armáda ČR se zde
chystá vybudovat logistické centrum.
KSČM na tuto skutečnost reagovala v podstatě okamžitě vyhlášením petiční akce proti přítomnosti cizích vojsk na území ČR. I v tomto případě
však na MěV máme zatím zcela nedostatečný počet podpisů pro úspěch petice. I tuto petici proto
posílám v příloze, postupuj prosím obdobně jako
v předešlém případě.
MěV KSČM vyjadřuje přesvědčení, že se
každý člen zapojí do získávání potřebných podpisů pro obě petice a přispěje tak k možnosti je
uplatnit. Se soudružským pozdravem
Aleš Růčka, člen MěV KSČM
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kandidát KSČM nedostal ani tolik hlasů, aby mu
nepropadla kauce, se MěV rozhodl kandidáta nestavět. V současné době MěV čeká, zda bude osloven některým z jiných kandidátů se žádostí o podporu, zřejmě však z jejich strany nebude zájem.
Do oblasti MČ Bystrc a okolí zasahuje senátní
volební obvod, jehož většina je na okrese Brno –
venkov. Zde kandiduje člen JmKV s. Bohumil
Smutný, jehož samozřejmě podporovat budeme.

 ŠLI PŘED NÁMI
Jan Černý – 110. výročí narození

Narodil se 15. června 1912 v Moravské Nové
Vsi v rodině železničáře. 7člennou rodinu pomáhala matka živit prací u sedláků. Jan se vyučil
u zedníků a pracoval i v dalších příležitostných
pracích i v jiných oborech. Od mládí velmi aktivně působil v dělnické tělovýchově, v Komsomolu
i po vstupu do KSČ v roce 1930. Vždy s pohledem na svět z hlediska nejchudších lidí a s potřebou změnit jejich život uskutečněním socialistického uspořádání naší společnosti.
Po 3letém studiu v Moskvě odešel v roce 1936
bránit Španělsko v boji proti fašismu.

Karel Mazour – 105. výročí narození
Narodil se 20. července 1917 ve Veverských
Knínicích v dělnické rodině. Vyučil se obchodním příručím, ale v oboru práci nenašel. Pracoval
jako nádeník na stavbě silnice ve Kníničské přehradě. Po založení Svazu mladých v roce 1936 se
stal jeho nadšeným stoupencem a organizátorem.
Konce jejich životů mají na svědomí nacističtí
okupanti. Spojili jejich působení. Jan Černý se stal
členem II. ilegálního ústředního vedení KSČ, psal
do ilegálního Rudého práva, organizoval spojení
s Moravou a se Slovenskem, pomoc uvězněným
soudruhům a jejich rodinám. 27. července 1942
byl zatčen a 2. května 1944 byl v Berlíně popraven. Karel Mazour se po založení Komunistického svazu mladé generace v létě 1940 plně věnoval
činnosti mezi mladými a organizoval boj proti
okupantům. Po zatčení 11. října 1944 věděl, co ho
čeká při výsleších na gestapu. Na kyjovském nádraží se gestapákům vytrhl a skočil pod kola přijíždějící lokomotivy. Tak skončil život jednoho
z nejmladších hrdinů našeho odboje. Karel Janiš
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VÁLKA JAKO DŮSLEDEK KRIZE IMPERIALISMU
Vzhledem k současné mezinárodní situaci nemohlo být vybráno vhodnější téma pro diskusní
čtvrtek (19. 5. 2022). Referujícím byl PhDr. Josef
Skála, CSc., snad budoucí kandidát KSČM na prezidenta ČR, což zapříčinilo obsazený sál – kolem
80 přítomných - a bohatou diskusi.
Referující hned na počátku upozornil, že jsou
dnes v ČR aspekty, o kterých se v současnosti
v ČR hovořit nemůže. Tím se nám zúžil prostor,
neboť se nechat právně umlčet by nebylo dobré.
Rusko má zdroje, suroviny aj., které chybí ostatnímu světu, což je součástí příčiny střetu. USA se
dostaly do krize. Evropa přijímá opatření, která
škodí ne Rusku, ale Evropě. Nenechme si vnutit,
že všechno začalo 24. 2. 2022. Střet na Ukrajině
je zástupná válka. Na jedné straně stojí USA a země
EU, na druhé Rusko. Podstatné je, že naši představitelé hlásají, že „ČR je ve válce“. Stojí za zamyšlení, jak tomu bylo, když běžely jiné války,
když umírali bojující i civilisté (včetně dětí), vypalovaly se osady, používala různá bojová technika, včetně hořlavých zbraní atd. a přesto v Československu nikdo neříkal, že „jsme ve válce“.
Současný konflikt Rusko-Ukrajina je širší.
Sleduje oslabit celou Evropu. S tím souvisí politika naší současné bezradné vlády. Jsme závislí na
dodávkách elektřiny z Německa (kterou jsme tam
dodali), na plynu z Německa, nevlastníme žádné
plynové nádrže v ČR. V zemědělství nejsme soběstační. Není náhodou, že už dnes u nás rejdí
překupníci a vykupují naše obilí, které se snad

urodí. Vzniká otázka, co se pak bude dít v ulicích? Blíží se pohromy a někdo za to bude odpovídat? Válečnická hysterie by to snad měla zakrýt?
Když v r. 1917 v Rusku vypukla VŘSR, tak
Masaryk chtěl, aby naše legie byly neutrální. Dnes
je u nás situace jiná. Naši vojáci mají rukovat na
slovensko-ukrajinskou hranici. Proti tomu je třeba protestovat.
Konflikt je součástí dvou civilizačních modelů. Většina kapitálu jsou finanční časohry. V Číně
je značný rozvoj, v Rusku částečný. Jistě nebylo
náhodou, když prezident USA (Obama, který je
nositelem Nobelovy ceny za mír) prohlásil, že kdo
se zprotiví proti USA, tak USA mu zkroutí ruce.
Vítězství západu (což je v podstatě 40 států) je
často jen chtěný sen. Jistě nebylo náhodou, když
Indie vydala zákaz vývozu obilí, přičemž Afrika
je na tomto vývozu životně závislá.
Václav Klaus, bývalý prezident ČR, upozorňuje, že stěhování národů vždy přináší problémy.
Současná situace je toho důkazem. Tak u nás
s přílivem uprchlíků z Ukrajiny se kromě kladů
objevují i nedostatky, např. kriminalita, obchod se
zbraněmi, sociální turistika aj.
Azov – soukromá armáda Ukrajiny, ve které
jsou kromě Ukrajinců i vojáci mnoha jiných národností, což je důkaz, že se jedná o světový střet.
Stanislav Grospič říká, že právě ve světě probíhá velká hospodářská krize, tak čemu se v současnosti divíme? Každá generace se snaží vybudovat lepší společnost svým dětem.
My vedeme válku o mladou generaci
a ukazuje se, že o ni nedovedeme
úspěšně bojovat.
O co nám v současnosti jde:
1. Zabezpečit 50 tisíc podpisů pro
kandidáta KSČM na prezidenta ČR
PhDr. Josefa Skálu, CSc.
2. Nenechat ČR zatahovat do války.
3. V komunálních volbách se neuzavírat do vlastní malé bubliny, ale rozšířit ji o další spolupracovníky, a tak
se zase dostat do politiky.
Josef Vondrák (foto L. Mlejnek)
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CHYSTÁME SE NA VOLBY

Aleš Růčka

V pondělí 16. května se prostřednictvím tiskové konference představil nový volební subjekt –
sdružení RESTART, který bude kandidovat v podzimních komunálních volbách v našem městě.
Chystá se podat kandidátní listiny pro volby do
Zastupitelstva města Brna a rovněž do zastupitelstev všech městských částí. Přítomní představitelé tohoto sdružení předali novinářům následující
tiskové prohlášení:
NUTNOST NÁS SPOJILA!
V podzimních komunálních volbách bude
v Brně kandidovat společná kandidátka politických stran a hnutí „Restart pro Brno“ sdružení
politických stran a hnutí Komunistické strany
Čech a Moravy (KSČM), Hnutí Slušní lidé 2.0
(SL), Strany Práv Občanů – Zemanovci (SPOZ)
a Nezávislých společně pro město (NEZ/DEM).
Lídrem kandidátky bude předseda brněnské
KSČM a Martin Říha, druhé místo na kandidátce
obsadí předseda hnutí Slušní lidé 2.0 Zdeněk Pernica. Další místa na kandidátce obsadí zástupkyně SPOZ Jana Fialová a bývalý úspěšný starosta
městské části Starý Lískovec Petr Hudlík,
Naše město se mění. K horšímu. Snižuje se
kvalita života. Zhoršují se služby pro občany. Ulice se stávají méně bezpečnými. Byty nedosažitelnými. To je výsledek jak vlády naší země, tak vedení města Brna, které neumí a nechce krizi, ve
které jsme se ocitli vůlí papalášů, řešit.
Nechceme, aby se naši senioři museli rozhodovat, jestli si doma zatopí nebo si koupí jídlo.
Nechceme, aby se naše děti kvůli strachu z cizích
gangů bály chodit do škol. Nechceme, aby poslední
pásy zeleně a zahrádek zničily bagry developerů
proto, aby naši politici byli ještě bohatší. Nechceme, aby se bydlení v Brně stalo nedostupným. Nechceme zdražovat veřejnou dopravu. Nechceme
tak jak oni žít a vládnout pomocí lží, falešných
slibů a výhrůžek.
Oni to chtějí. Jste jim úplně ukradeni. Máte si
utáhnout opasky. Vždyť dobře jste se podle nich
už měli! Oni nechtějí zemi a město spravovat, oni
vás chtějí trestat!

My říkáme – a ven! Dost, stačilo. Musíme se
společně bránit. Potřebujeme zásadní změnu.
Restart.
Město, které chceme my, je městem přátelským
pro život. Městem, kde se myslí na ty nejslabší
a k ještě lepším výkonům se pomáhá těm nejsilnějším. Pro společný užitek. Chceme město, kde
je bezpečno. Začneme podporovat skutečnou bytovou výstavbu. Peníze nepůjdou na nesmyslné
projekty a do černé díry aktivistů, ale budou použity pro lepší život každého z vás. Pojďme společně udělat tlustou čáru za minulostí. Nevěřte těm,
kteří vám lžou už dvacet let. Pojďme společně
udělat změnu, která nás všechny může zachránit.
Brno potřebuje restart. Restart pro Brno.
Restart pro Brno představí svůj volební program a kandidáty do Zastupitelstva města Brna
i zastupitelstev všech městských částí do konce
června.
V Brně 16. května 2022
RESTART PRO BRNO

Dětský den byl první příležitostí
představení sdružení Restart pro
Brno, včetně KSČM

MDD 2022 - Foto Václav Žalud
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Právo 22. dubna uvedlo, že doby,kdy politické
Zbrojením k trvalému neklidu ve světě, k dalstrany přitahovaly členy s vidinou uplatnění, jsou ším válkám
dávno pryč. Členská základna jim řadu let klesá.
Dle údajů z 20. - 21. dubna 2022 Evropská unie
A novější hnutí mají tradičně nižší členskou základ- poskytne Ukrajině na zbraně 34 miliard Kč, země
nu a dokážou přitáhnout do svých řad jen desítky, G7 24 mld., USA 68 mld. - asi již dalších 800 mld.
maximálně stovky nováčků.
dolarů ohlásil prezident USA, ČR již 1 mld.
Nejvyšší počet mají komunisté, aktuálně okolo
V Právu 27. dubna Miloš Balabán sdělil, že celo25 tisíc, na konci roku 2020 jich bylo 28,7 tisíc. Svou světové výdaje na zbrojení přesáhly poprvé 2 bilioúlohu hraje vysoký věkový průměr. Komunisté v loň- ny dolarů a první pětka zůstává stejná. USA s 801
ských volbách do Sněmovny propadli, před dvěma miliardami dolarů následovaná Čínou (293 mld.),
lety ztratili pozice i v krajích a naději mají v pod- Indií (76,6 mld.), Británií (68,4 mld.) a Ruskem (65,9
zimních volbách už jen v některých menších měs- mld.). S výjimkou Indie jsou všichni stálými členy
tech a obcích. Také opoziční sociální demokracie, Rady bezpečnosti OSN. V souvislosti invaze Ruska
která loni zažila debakl, ztrácí členy po tisících, za na Ukrajinu dojde k dalšímu zvýšení výdajů na zbrorok o 2 tis., ještě loni jich bylo 11,5, nyní jen 9 tisíc. jení. Rusku umožní další výdaje rekordní příjmy za
Před rokem bylo členů KDUvývoz ropy a plynu. Mezinárodní
ČSL 21056, letos 20504. Dlouhoměnový fond předpovídá, že kvůli
OJĎME DO
době přichází o členy také ODS.
válce na Ukrajině dojde ke globálMezi roky 2020 a 2021 ubyla tisínímu ekonomickému rozkolu, k růsSVĚTA ČÍSEL
covka členů – loni jich zůstalo 12,5
tu dluhů a veřejným nepokojům. Už
tisíce. Letošní počty nejsou známy.
vyšší ceny potravin, enormní růst
Hnutí ANO zažívá úbytek členů, loni jich mělo cen energií a všeho dalšího potřebného k normální2676, letos o 50 méně.
mu životu vytváří dost výbušnou směs. Výdaje na
Opoziční SPD naopak nabírá. Hnutí Tomia Oka- armádu mohou příliš prohloubit díru do kapes…
mury loni vykazovalo 9500 členů, letos je to 9783. Koalice by se měla zabývat tím, že bezpečnost státu
Také k hnutí STAN přišlo od loňska přes 200 nových se především odvíjí od toho, zda je politicky a ekolidí. Loni mělo hnutí 1921 a letos 2147 členů. K Pi- nomicky stabilní.
rátům, kteří loni zažili nečekaně strmý pád, ale vstouNa 30. kongresu ODS 8. - 9. dubna 2022 byl do
pili do vlády, se nově přihlásila stovka lidí. Nyní jich čela ODS zvolen Petr Fiala 510 hlasy delegátů, asi
je 1226, loni jich bylo 1100. Stejně tak vládní TOP 24 lístků bylo neplatných. Šéfredaktor týdeníku Echo
09 má nyní 2603 straníky. Loni jich bylo 2481.
Dalibor Balšínek v 15. čísle ze 14. dubna napsal, že
Sociolog Jan Herzmann řekl, že komunisté, soci- žádný předseda ODS nebyl zvolen všemi odevzdaální demokraté a lidovci ztrácejí hlavně proto, že jim nými hlasy. Petr Fiala ukázal, jak silnou pozici ve
stárne členská základna. U komunistů je to také tím, straně má. Ale s výraznou zahraniční politikou Petr
že mladší generace nemá důvěru, že tato ideologie Fiala ani jeho vláda nebudou u voličů bodovat věčmá nějakou budoucnost. U ČSSD je za úbytkem vnitř- ně. Dopady ruské války po epidemii viru a data
ní rozhádanost a volební neúspěchy. ODS ztrácí, pro- o 12,7 % inflaci mluví za vše. Nejtěžší disciplina
tože v lidech stále zůstává pachuť z afér z dob pre- Petra Fialu teprve čeká. Program záchrany české ekomiérů Nečase a Topolánka.
nomiky, zmírnění dopadů očekávaného snižování žiNovější hnutí a strany podle Herzmanna zatím votní úrovně, energetické transformace a obranné
trochu rostou, protože vzbudily v lidech naději, že politiky zatím není.
v nich naleznou víc prostoru. Ale je to liché, v přípaA bude ho třeba! Stále se chlubí, že na rozdíl od
dě STAN jde o stejně hierarchickou stranu jako je předcházející vlády program má, dokonce několik.
ODS. SPD získává lidi, kteří jsou z vývoje v České Ale málo pro skutečně potřebné, vláda se neštítila
republice frustrováni. SPD dodává lidem, kteří se ne snížit od 1. dubna 2022 slevy na jízdném ze 75 % na
vždy v politice orientují, pocit, že prosazují svým 50 % atd. atd.
členstvím odpor vůči poměrům ve společnosti. A pro19. dubna 2022 zemřel nejstarší žijící člověk
tože SPD ještě nebyla ve vládě, lidé zatím věří, že na světě – 119letá Japonka Kane Tanakiová. Nejstardokáže něco změnit. (Chci připomenout, že Jan Herz- ším žijícím člověkem na světě se stala francouzská
mann sleduje vývoj ve společnosti, v politických stra- jeptiška sestra André, které je 118 let. Žije v domově
nách a hnutích v polistopadovém období, takže ve důchodců v Toulonu a při blahopřání starostovi řeksvých hodnoceních současného i budoucího vývoje la, že ji naživu držela hlavně práce a víra.
nebývá daleko od pravdivého výkladu.)
Karel Janiš

P
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V JAKÉ ŽIJEME SITUACI
Již 77. výročí osvobození naší vlasti, Brna
a jeho městských částí od nacistické okupace probíhalo pod vlivem událostí na Ukrajině. (I v BrněSlatině byly vzpomenuty oběti obou světových válek
ze slatinských občanů, mužů se samopaly v rukou
a také pilot, který jako jediný Američan přišel o život v Brně – při náletu na nádraží ve Slatině.)
Boje na Ukrajině byly a jsou hlavním obsahem
v médiích, zejména na ČT 24. Na této stanici probíhá určitou dobu již politické školení v pořadu Interview v 18.30 hod., v Událostech a komentářích ve
22 hod., k nedělnímu obědu v Otázkách Václava
Moravce, v pořadech 168 hodin a Reportéři. Moderátoři těchto pořadů se snaží prosadit jedině správný

 ŠLI PŘED NÁMI

František Priester – 120. výročí narození
Narodil se 12. června 1902 v pokrokové rodině
v Mladé Boleslavi. Po maturitě vystudoval na pražské technice a s řadou pokrokových lidí založil studentsko-dělnický spolek. V roce 1923 vstoupil do
Čs. komsomolu a o rok později do KSČ.
Od roku 1930 žil v Brně a jako inženýr chemie tu
našel zaměstnání. Působil v Levé frontě a v dalších
levicově zaměřených organizacích. S Václavkem,
Krohou, Lieberzeitem a s mnoha dalšími spolupracoval na směřování tehdejší levicově zaměřené kultury, působící na veřejnosti, na rozdíl od polistopadové.
Od 1. dubna 1939 prožil svůj život na Špilberku,
v Dachau a v Buchenwaldu. Po návratu do vlasti
v květnu 1945 se stal předsedou národní správy podniku Biochema v Modřicích a od roku 1949 byl ředitelem konzerváren a lihovarů v Uherském Hradišti
a později jako chemik v dalších podnicích. Jako důchodce působil v Muzeu dělnického hnutí a napomáhal jeho činnosti. Připravoval konferenci a výstavu
k nedožitým 80. narozeninám Bedřicha Václavka.
Ale od započatého díla náhle 2. dubna 1977 odešel
navěky.
Naše společnost ztratila významného odborníka
v oboru chemie a KSČ znalce děl klasiků a meziválečné pokrokové kultury. Občas pořádal besedy se
zájemci o tuto oblast za účasti několika předválečných členů strany, s nimiž byl dlouhodobě ve spojení. Bylo to v souvislosti s výročím vzniku KSČ nebo
významné osobnosti předválečné kultury, Rovnosti
a dalších pokrokových časopisů. Žije v paměti všech,
kdo jsme ho znali.
Čest jeho památce!
Karel Janiš

názor na hodnocení vývoje u nás i ve světě. Již
v úvodu pořadu, občas i dlouhém, naznačují svou
představu odpovědi pozvaného politika, politologa,
lékaře a dalších profesí. Běda, když se jejich představa nenaplňuje – skákají do řeči, kladou další otázky, přecházejí do role „prokurátora“ vyslýchajícího
obžalovaného. Tato tendence podstatně zesílila v souvislosti s počátkem invaze ruských vojsk na Ukrajinu 24. února 2022. Udavačství, které se projevilo již
v době koronaviru, kdy byli policistům oznamováni
odpírači opatření, nenositelé roušek, nyní ti, kteří
veřejně souhlasi s ruskou ofenzívou na Ukrajině. Byl
dokonce jmenován vládní zmocněnec pro média
a dezinformace, několik pořadů již bylo vyřazeno ze
sítí. Objevila se cenzura pořadů mluvených i tištěných v plné míře.
Zatímco voliči vyprovodili kandidáty KSČM
téměř z Europarlamentu a ze zastupitelstev ve městech, zcela z Poslanecké sněmovny, KSČM se rozhodla přestat vydávat Haló noviny jako deník
28. dubna 2022 z finančních důvodů. Ale vydavatelé
dělnického tisku za monarchie a komunistického tisku za 1. republiky a za nacistické okupace měli dostatek financí? Vydavatelé a redaktoři byli často pronásledováni policií i soudy, za nacistů šlo i o krk.
Zpráva o ukončení Haló novin byla v projevech
na konferencích OV i KV KSČM vzata na vědomí.
Jen Jaroslav Kojzar vyslovil pochybnosti. 23. dubna
2022 v rubrice Osudové momenty dějin uvedl, že takové chyby by se Lenin a Gottwald a jeho „karlínští
kluci“ nedopustili a hledali by cesty, jak to udělat,
aby Haló noviny nezmizely ze stánků a z rukou čtenářů. O týden zpožděné zprávy mají nulovou hodnotu – má na mysli ty v týdeníku Naše pravda, který
vychází každý pátek od 29. dubna 2022.
S názorem Jaroslava Kojzara plně souhlasím.
Radost mají pětikoaličníci. Už nebude každým dnem
kritika jejich politiky v zájmu USA a NATO. Od
1. ledna vycházelo v Haló novinách mnoho nových
příloh. Mnoho desítek stran nyní chybí, bylo by třeba, aby deník vycházel dál nebo obden v menším rozsahu stran. Týdeník Naše pravda nebude stačit dostat do veřejnosti tu Naši Pravdu o vývoji společnosti
jako světový názor, který představili a objasnili ti,
kteří šli před námi, naši klasikové v 19. století a jejich pokračovatelé ve 20. století. Dnes ovšem si
v Právu 2. 5. 2022 přečteme zprávu o průběhu manifestace KSČM 1. května v Praze a nikoliv v Haló
novinách, jak jsme byli zvyklí. Neměli bychom se
přece jen vrátit k vydávání deníku?
Karel Janiš
ECHO str. 9

CO VYVOLALA MILOST PREZIDENTA
REPUBLIKY řediteli Lesní správy Lány? V mnoha
dalších školách zmizela ve třídách fotka prezidenta.
31. března 2022 naše vláda přijala návrh zavedení
Institutu generálního soudce s právem vetovat každé
rozhodnutí v zemi včetně prezidentských milostí či
amnestií a žádný soud u nás i v zahraničí by ho nemohl změnit. Tento soudce by měl mít nejméně 40
let s právnickým vzděláním a bezúhonností. Volily
by ho obě komory Parlamentu ČR, starostové velkých měst, hejtmani, policejní prezident, ředitelé
výzvědných služeb, všichni generálové, rektoři vysokých škol, nositelé státních vyznamenání od
r. 1990 a další lidé (na kterém náměstí se ti všichni sejdou volit?).
ŽÁDNÁ ZÁKLADNA USA
U NÁS NEBUDE podle přání
ministryně obrany. Pouze smlouva o branné spolupráci mezi ČR
a USA. U nás USA základnu nepožadují, mají jich v sousedním
Německu 17
(podtrhuji tento údaj), v Polsku, v Rumusku, Bulharsku. Takže ministryně obrany trefila vedle.
ŠETŘIT, USKROVNIT SE. Vyzývají nás předsedové obou komor Parlamentu, ministři. Ale podle
článku v Mladé frontě Dnes 14. dubna 2022 poradci
ministrů zdravotnictví a školství radí zdarma, premiérovi za 750 Kč/hod., ministrovi financí za 800
Kč/hod., ministrovi pro místní rozvoj 515 Kč/hod.,
kaplan radí ministryni obrany v oblasti duchovní služby 370 Kč/hod. Šetříme, šetříme hlavně dole, ale bez
poradců se vláda neobejde, případný neúspěch budou ho na ně svést. A vzhledem k tomu, že Petr Fiala
jednal s prezidenty Polska a Německa i s jejich vládními čely, mohli bychom ušetřit na ministrovi zahraničí, kterého nepotřebujeme.
PAPEŽ FRANTIŠEK v rozhovoru deníku Corriere della Sera řekl, že tlak NATO na hranicích
Ruska mohl být jedním z faktorů, který podnítil ruského prezidenta k invazi Ukrajiny. Je možné, že štěkání NATO u bran Ruska přimělo šéfa Kremlu
reagovat zle a rozpoutat konflikt. Papež nedokáže
říct, jestli přístup NATO byl příčinou Putinova hněvu. Ale zřejmě k němu přispěl. Papež zapochyboval
o vhodnosti posílat Ukrajincům ničivé zbraně. Války se dělají proto, aby se v nich zkoušely zbraně.
Obchod se zbraněmi je skandální a jen málo lidí je
proti (Právo 5. 5. 2022).
O UKRAJINĚ NAPSAL ŠÉFREDAKTOR
TÝDENÍKU ECHO v č. 18 z 5. května 2022, že
obraz války, který vidíme v médiích, je plný fikce,
kdy si opravdu nemůžeme být jisti, jaký je poměr
ECHO str. 10

a rozložení sil na bojišti, slyšíme o ztrátách civilního
obyvatelstva, o vyřazených ruských vojácích, málo
či nic o ztrátách ukrajinské armády. Kampaň Ukrajinců stojí na reálných základech: odrazili nápor agresora, srdnatě mu čelí, jak to nikdo neočekával, a ať
se odehrálo to, o čem nevíme nebo jen tušíme, jinak
vždycky skončíme u toho, že agresorem je Rusko
a obětí Ukrajina, která se jen brání. Jsme svědky kruté
televizní show. Pro další vývoj války je vedle sympatií k slabšímu napadenému důležité udržovat si
schopnost rozlišovat mezi realitou a fikcí, ale je nutné o té hranici vědět.
Papež v neděli o Velikonocích
řekl, že duch Kainův se dívá na
Ábela jako na soupeře a přemýšlí, jak ho odstranit. Kéž nastane
mír pro sužovanou Ukrajinu,
která je tak těžce zkoušena násilím a ničením v kruté a nesmyslné válce, do níž byla zatažena. Při vydání knihy
Proti válce, odvaha k utváření míru papež podotkl,
že od počátku služby římského biskupa mluvil o „rozkousané“ třetí světové válce. Tyto jednotlivé díly se
zvětšily, až se navzájem propojily. Jevily se jako cosi
vzdáleného, dokud nebyla napadena Ukrajina.
Válka je „svatokrádež“ a varuje, že „ještě než se
dostane na frontu, začíná v srdcích“.
FIALOVNÉ DO KAŽDÉ PRŮMĚRNÉ RODINY. Tak označila Lenka Zlámalová v týdeníku Echo
č. 5 z 5. května 2022 příspěvek vlády Petra Fialy
5000 korun na každé dítě do 18 let v rodinách s hrubým příjmem do 1 milionu ročně. Jako řešení cen
elektřiny a vysoké inflace zní fialovné jako vtip,
vláda nemá plán, co s cenami elektřiny, utíká k jednorázovým sociálním dávkám. (Podařilo se najít
označení dávek vlády Petra Fialy, třese se strachem
přidat lidem, ale na armádu s nadšením vydává miliardy.)
kj

Báseň chrabrého bojovníka
Drahý Volodymyre!
Až vyndáš tento dopis z obálky,
budu už na cestě vlakem do války.
Mám odvahu, jsem mužem činu,
porazím Rusko a zachráním Ukrajinu!
Přijedu v helmě, s vestou co kulka neprorazí
na mě si nepřijdou rakety, ni Putinovi vrazi!
Až v dáli uvidíš planoucí srdce, červený svetr,
budu to já, Tvůj Fiala Petr!
(Autor nám neznámý, skrytý v hloubi internetu.
Ze skromnosti, či strachu z „odměny“?)

JIŘÍ DIMITROV – 140. VÝROČÍ NAROZENÍ
Narodil se 18. června 1882 v Kovačovci u Radomiru v rodině řemeslníka. Měl pět bratrů a dvě
sestry. Aby pomohl početné rodině s prostředky
na obživu, pracoval jako typograf v tiskárně.
Od roku 1902 byl členem bulharské sociální demokracie a podporoval její levicové křídlo. Byl vězněn pro nesouhlas s 1. světovou válkou a podruhé po
porážce protifašistického povstání v roce 1923.
Po propuštění z vězení po lipském procesu se plně
věnoval působení v III. Internacionále a zejména přípravě jejího VII. kongresu v roce 1935. Šlo o zhodnocení dosavadních zkušeností v boji proti fašismu
a nebezpečí nové světové války a hlavně určit novou
generální linii hnutí v podobě jednotné dělnické
a široké lidové fronty odpůrců fašismu na úrovni jednotlivých států i v mezinárodním měřítku. Byl to právě Jiří Dimitrov, který vzhledem ke zkušenostem
a schopnostem řešit problémy tvůrčím způsobem přispěl nejvíc v projevu na VII. kongresu Kominterny
2. srpna 1935. Fašismus charakterizoval jako otevřenou teroristickou diktaturu nejreakčnějších, nejšovinističtějších a nejimperialističtějších živlů finančního kapitálu. Ukázal, že cestou k jeho porážce
je tvorba akční jednoty dělnictva v každém závodě,
v každém okrese a kraji, v každé zemi, na celém světě. Akční jednota proletariátu v měřítku národním
i mezinárodním je základem k vytvoření široké lidové protifašistické fronty, která by mohla za příznivých podmínek vyústit v ustavení vlády lidové fronty. V ní by mohlo jít o formu přechodu k proletářské
revoluci, aby si miliony pracujících na základě vlastních zkušeností uvědomily, co mají dělat k nalezení

rozhodujícího východiska. Taková vláda se nutně
bude připravovat na socialistickou revoluci. Tyto
myšlenky Jiřího Dimitrova se naplnily v období národně osvobozeneckého boje a u nás i v dalších zemích v podobě přerůstání národní a demokratické
revoluce v revoluci socialistickou, o přechod moci
do rukou pracujících.
Na VII. kongresu Kominterny byl Dimitrov zvolen do funkce generálního tajemníka hnutí. Po rozpuštění Kominterny v létě 1943 byl vedoucím zahraničního oddělení VKS/b/. Pomáhal při vzniku naší
vojenské jednotky v SSSR. Již tehdy doporučoval
federativní uspořádání vztahů mezi Čechy a Slováky. V letech 1945-1949 byl v čele bulharských komunistů a předsedou vlády Bulharské lidové republiky.
Na V. sjezdu strany 18. prosince 1948 charakterizoval dlouhou cestu bulharského lidu k současnosti.
Přispěl k tehdejším úvahám o charakteru, úloze
a perspektivě lidové demokracie. Současně stanovil
generální linii budování socialismu v Bulharsku.
Jiří Dimitrov zemřel 2. července 1949. Veškeré
jeho působení v bulharském i mezinárodním dělnickém a komunistickém hnutí a jeho názory na řešení
problémů jsou příkladem tvůrčího marxistického přístupu k hodnocení dané situace a určení dalšího postupu, i dnes potřebného.
K Československu měl Dimitrov dobré vztahy,
v Boskovicích žila jeho pozdější manželka Rosa
Fleischmannová. Naposledy byl u nás v dubnu 1948
při podpisu smlouvy o vztazích mezi oběma našimi
zeměmi.
Karel Janiš

TRAGICKÁ DATA DĚJIN NAŠEHO NÁRODA
10. června 1942 vyhlazení Lidic, 24. června 1942
vyhlazení Ležáků. Po atentátu na Heydricha 27. května 1942 nacisté rozpoutali krvavou odpověď. V Lidicích zabili 199 mužů, ženy odvezli do koncentračního tábora, děti zabity v Chelmu, ze 105 se jich
vrátilo 17. Bylo popraveno 22 mužů a žen z Ležáků
a z 11 dětí se vrátily jen 2. Celkem nacisté postupně
zabili až 5000 lidí. Lidice byly po válce obnoveny,
v Ležácích jsou na místech domů pomníčky.
V červnu se narodili
1712 francouzský spisovatel a filozof Jean Jacques Roussear, 1867 novinář a politik Jan Máša, náměstek brněnského starosty, podporovatel vzniku letiště, výstaviště, českých středních škol v Brně – je
po něm v Brně nazvaná ulice, 1877 archeolog Karel
Absolon, badatel v Moravském krasu, Předmostí

i v Dolních Věstonicích, 1882 spisovatel a redaktor
Lidových novin Rudolf Těsnohlídek, iniciátor vánočních stromů republiky – v Černých Polích je po něm
pojmenovaná ulice, 1882 malíř, grafik a ilustrátor
Antonín Procházka, 1942 anglický zpěvák Paul Mc
Cartney, zakládají člen skupiny Beatles.
V červnu zemřeli
1757 architekt baroka Mořic Grimm, autor dostavby klášterů minoritů a augustiánů, katedrály
sv. Petra a Pavla, 1822 italský politik a spisovatel
Giuseppe Garibaldi, 1872 lékař a zakladatel záložen
na venkově František Cyril Kampelík, 1912 básník
Josef Václav Sládek, 1917 historik Zikmund Winter,
sochaři 1917 Otto Gutfreund a 1922 Josef Myslbek,
1927 teolog a zakladatel Čs. církve husitské Karel
(Dokončení na straně 12)
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Žijí v našich vzpomínkách
Jubilanti začátku léta:
V první polovině letošního léta slaví svá životní jubilea následující členky a členové naší MěO:
V květnu - Vít Příkazský, Květoslava Votavová,
Zdeněk Skoumal, Monika Uzlová.
V červnu - Jiří Hemzal, Ludmila Škubalová, Jiří
Peňáz, Zdena Korčáková, Josef Zedník, Miroslav Hrozek, Jiří Herblich, Anežka Pokorná, Ivan Svoboda, Aleš
Finstrle, Danuše Milotová, Zuzana Fazorová.
V červenci - Alois Barák, Radoslav Marek, Zdeněk Matyáš, Vladimír Tomsa, Oldřich Drápal, Jana
Grünwaldová, Karel Grünwald, Jitka Lašková, Ludmila Matyášková, Zuzana Hudečková, Ivana Formánková, Helena Sýkorová, Libuše Pollaková, Zdeněk
Smutný, Bohumil Limberk.
Všem oslavencům děkujeme za práci pro sociálně spravedlivější společnost a do dalších let přejeme zejména zdraví, pohodové léto a hlavně štěstí
a mír! ZO(MO) KSČM, LKŽ Dobromysl a redakce Echo.
did

TRAGICKÁ DATA…
(Dokončení ze strany 11)

Farský, 1947 básník a literární kritik S. K. Neumann,
žijící i v Brně a Bílovicích, 1947 herec Ferenc Futurista, vl. jm. Eman Fiala, 1967 jeden z představitelů
Rady tří Josef Grňa, 1972 herečka Leopolda Do-

stalová (bez čárky nad a uprostřed příjmení), 1992
chirurg srdce Jan Navrátil, přednosta II. chirurgické kliniky v Brně a ve Vídni.
1. června – Mezinárodní den dětí
18. června – Den hrdinů druhého odboje (na počest Jana Kubiše, Adolfa Opálky, Jaroslava Švarce, Josefa Valčíka, Josefa Gabčíka, Josefa Bublíka a Jana Hrubého, kteří toho dne v roce 1942
bojovali s přesilou 800 nacistů v kostele v Resslově ulici).
19. června – Den otců
21. června – První letní den
27. června – Den památky obětí komunistického
režimu
Karel Janiš

Od června 2017 soudruh Jiří Toman, historik umění, v letech 1958-1983 ředitel Muzea města Brna, autor několika průvodců Špilberkem a zejména expozice umění 20. století v Muzeu.
Od června 2017 soudruh Alois Kolínek, dlouholetý člen MěV KSČM a jeho ideově teoretické
komise a Klubu společenských věd, 25 let byl předsedou ZO KSČM 1505 Brno-Královo Pole. Byl
vynikajícím lektorem marx-leninské filozofie
kterou přednášel na VAAZ. Své znalosti předával
i na diskusních čtvrtcích, tak ho mají v paměti jejich účastníci.
Od července 1997 soudruh Josef Korger,
dlouholetý redaktor Rovnosti, šéfredaktor Brněnského večerníku a občasníku Echo, funkcionář
krajského vedení Svazu čs. novinářů, zájmové
organizace Kabrňáci (rádi jsme luštili jeho nelehké křížovky i v Echu). V práci novináře spojovat
vysokou profesionalitu s odpovědností a sociálním smýšlením. Několika generacím předával své
bohaté zkušenosti, rady a názory, umění posoudit
danou situaci, napsat o ní a předložit čtenářské obci
správné stanovisko. Na hodiny společné práce redakční rady občasníku Echo nad přípravou několika ročníků časopisu nelze zapomenout. Projevovala se jeho klidná a přátelská povaha, laskavé
slovo i úsměv, ale i velmi náročný přístup k přípravě každého odstavce, každé stránky časopisu,
který vyžadoval od sebe i od dalších členů redakce. Tak pod jeho vedením vznikalo každé číslo
Echa. (Za sebe dodám - Těžko na cvičišti… jk.)
V současné době probíhá příprava občasníku
za pomoci moderní techniky, metodami odesílání
textů do tiskárny elektronickou cestou a „pěší vlny
a poštovní zásilky“, bez nichž se v době působení
soudruha Korgera nedalo připravit Echo k vydání, jsou minulostí. Byl by mile překvapen, pokud
by tento způsob spatřil.
Společně s rodinou, pro kterou si vždy i přes
náročnou práci našel čas, vzpomeňme na soudruha Josefa Korgera všichni, kteří jsme ho poznali
při společné práci i při setkáních na veřejnosti
i v soukromých rozhovorech.
Karel Janiš
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