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Po přečtení
předej
dalšímu!

Vážení spoluobčané, soudružky a soudruzi,
město Brno je domovem nás všech. Desítky
a desítky let bylo centrem průmyslu, obchodu
a kultury. Firmy jako Zbrojovka, První brněnská,
Královopolská nebo Brněnské veletrhy a výstavy
byly pojmem daleko za hranicemi naší země
a vývěsní značkou města. Za jejich úspěchem byla
každodenní práce tisíců lidí, kteří věděli, že slušné je pracovat a že se to vyplácí. Naši předkové si
kdysi postavili nejstarší kamenné divadlo nebo
jako první ve střední Evropě rozsvítili divadelní
sál elektřinou. Dnes naše reprezentace již devadesátý rok přesouvá nádraží a fotbalový stadion zvolna zarůstá akáty.
Naše město dříve nebylo zadlužené a nebylo
systematicky rozkrádáno nejrůznějšími bezejmennými kmotrovskými uskupeními a těmi, kdo se
schovávají za tváře možná populárních, ale neschopných politiků. V době, kdy naše město bylo
dobrým místem pro život, ho vedli lidé, kteří něco
dokázali. Dnes je vedou mladí „hujeři“, jejich stranické sekretariáty a politici, kteří o každodenním
životě většiny občanů nic nevědí. Zářijové volby
budou referendem o současné vládě, její drahotě,

nedostatku energií a zavlékání naší země do války. My komunisté máme šanci se po čtyřech letech vrátit do Zastupitelstva města Brna. Vědomi
si toho, že sami to nezvládneme, hledali jsme spojence a našli. Koalice Restart pro Brno vznikla
z nutnosti řešit opravdu problémy občanů a města. Ne jen tak na oko, ale doopravdy.
Brno potřebuje restart. Je potřeba reagovat na
blížící se krizi ekonomickou i společenskou. Město
musí reagovat, najít nová řešení, dokončit projekty. Ale jinak. A s novým impulzem. Dovolte mě
jako vedoucímu kandidátovi, vás všechny požádat o podporu koaličního projektu Restart pro
Brno. Kandidujeme ve 22 městských částech a do
Zastupitelstva města Brna. Poděkování patří všem,
kdo se zapojili a kandidují, ale i vám všem za podporu a volbu 23. a 24. září. Podpořte také kandidáty do Senátu PČR, které podporuje Restart pro
Brno v obvodech 55 a 58.
Děkuji vám, že se při volbách správně rozhodnete v zájmu budoucnosti nás všech i našich
dětí, že zvolíte RESTART PRO BRNO.
Martin Říha, předseda MěV KSČM Brno
Restart pro Brno

VOLBY 2022
Úvodní slovo:

Martin Říha
15. září 2022 v 16.00 hodin
Brno, Křenová 67 – sál ve 2. poschodí
Zve ideově-výchovná komise MěV
KSČM v Brně

Vás zve na

VEŘEJNÉ PŘEDVOLEBNÍ
SHROMÁŽDĚNÍ
Pondělí 19. září 2022 ve 14.00 hodin
Brno, Moravské náměstí
před Místodržitelským palácem u kina Scala
Přítomni budou přední kandidáti do
Zastupitelstva města Brna a městských částí.
Přijďte se zeptat na to, co Vás zajímá.
Objednatel/zhotovitel: Restart pro Brno

OPĚT PŘED VOLBAMI
Soudružky a soudruzi, sympatizanti!
Za několik dní se opět otevřou volební místnosti, tentokrát pro volby do zastupitelstev obcí,
v případě Brna i do zastupitelstev jeho jednotlivých městských částí.
Ty předchozí obecní v osmnáctém roce nedopadly nejlépe. Jak pro KSČM, tak v důsledku
i pro většinu občanů Brna, kteří zůstali bez zastoupení jakoukoliv programovou levicovou opozicí v zastupitelstvu města a až na nečetné výjimky i v zastupitelstvech městských částí. A už v době
po předchozích komunálních volbách se s jejich
komplexním vyhodnocením začala při Městském
výboru rodit myšlenka účasti příštích voleb v širší
koalici. Myšlenka zásadně nabyla na významu po
analýze příčin (setrvalého) volebního propadu po
loňských volbách do poslanecké sněmovny a zejména díky Martinovi Říhovi dostala konkrétní
podobu koalice politických stran RESTART PRO
BRNO.
Nebudu zde rozebírat koaliční smlouvu ani
společný program, ten je dostatečně prezentován jinde. Chci a musím se však pozastavit nad
pochybnostmi v našich vlastních řadách o účelnosti tohoto postupu, byť je potvrzen i městskou konferencí a řadou jednání městského výboru. Z mého vlastního pohledu je ale třeba jako
zásadně motivující přijmout skutečnost, potvrzenou několikerými volbami, že i při relativně nízké
volební účasti dochází ke zvyšujícímu se podílu
tak zvaně propadlých hlasů. Které to jsou a jaké
jsou důsledky?
Popořadě – především jde o platné odevzdané
hlasy! Propadají hlasy subjektů, ucházejících se
o zastoupení ve volených orgánech přesto, že mají
jen malou šanci na úspěch, což znamená překročení minimálního procenta získaných hlasů. Je na
samostatnou analýzu, co je k tomu vede a proč se
jich před každými volbami vyrojí tolik. Co přitom
zřejmé je, že „levicově“ či i jen obecně protestně
naladěné subjekty se kvůli někdy malicherným
vzájemným výhradám zřídka spojí k prosazení klíčových společných zájmů, zatímco strany „pravicové“ či opět spíše jen „hlavního proudu“ tento
problém nemají. Všechny totiž existují na bázi
všepojímajícího společného zájmu – za každou
cenu získat co nejvíce moci, aby co nejvíce vydělali (měkké i je namístě, protože vydělají de facto
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jen exponované a angažované špičky). Na tom se
shodnou i staví koalice (pro vzájemně kontrolovanou dělbu moci). Jejich „politické soupeření“
je určováno tím, nakolik konzistentní jsou soupeřící „klany“, rozhodně ale nikdy není rozhodující
veřejný zájem! (Proto také rozhodně neplatí, že
„Za Babiše bylo líp“. Nebylo, jen aktuální podmínky byly jiné.). Ve zkratce je důsledkem vypuzení jakékoli konstruktivní opozice z vlivu na
rozhodování, takže při malé volební účasti ve výsledku rozhodují o životě většiny „vítězné“ úzké
zájmové skupiny, podporované faktickou menšinou, která ale přišla k volbám!
RESTART PRO BRNO je tedy téměř průkopnický pokus o rehabilitaci myšlenky „všelidové národní fronty“ na komunální úrovni. Naše
(KSČM) iniciace finálního spojení čtyř (ale vlastně šesti) jednotlivých stran společným volebním
programem proto v žádném případě neznamená
rezignaci a odklon od našeho principiálního ideového směřování! Je výsledkem racionální úvahy a dlouhých jednání s cílem vrátit občanům Brna
do rukou rozhodování o tom, co je jejich zájmem
a jak, kým a za co se realizuje. A že je co řešit
a napravovat!
Je proto nanejvýš důležité překonat své jednotlivé izolující ideologické bariéry a v zájmu
většiny jít k volbám, volit RESTART a přesvěd
čit o tom co nejvíce dalších!

OPĚT PŘED VOLBAMI
Na našem přístupu k letošním obecním volbám je ještě něco zásadního a to podobnost
s přístupem soudruha Josefa Skály k lednovým
volbám prezidentským. Opět je částí naší členské základny nepochopen a až obviňován z revizionizmu. Každopádně i Pepa nabízí občanům
„Česka“ (jak já tuhle zkratku nemám rád …) program všelidového, vlasteneckého kandidáta, jehož
prioritou je vždy a zásadně hájení zájmů České
republiky, ve smyslu hájení sociálních i politických práv a zájmů všech občanů!! Dovolím si
soukromou poznámku: rád bych místo všech viděl většiny. Proč jen většiny a ne všech? Protože
v ČR dnes evidentně vládne menšina, které je osobní zájem nad jakýkoliv zájem národní i veřejný.
Reprezentována je současnou vládou a pětikatastrofální většinou v poslanecké sněmovně parlamentu a já sám si nedovedu představit, že by si
tato skupina „takyobčanů“ zasloužila za své skutky jakoukoli podporu kromě spravedlivého soudu
trestně právní odpovědnosti. Naprosto recipročně. Prostě na hrubý pytel až se ucho utrhne atp.
Takže i zde apeluji na všechny vlastence (a tím by
měl být každý komunista) o totéž – o volbu a zís-

SPOLEČNĚ PROTI
VLÁDĚ
Demonstrace
na Václavském náměstí v Praze
v sobotu 17. září 2022 od 14 hodin
Na protestní shromáždění
zve Komunistická strana Čech a Moravy
za podpory dalších organizací

kání dalších. Především však včas podpořte svým
podpisem kandidaturu Pepy Skály! Příslušné listiny jsou k dispozici na všech okresních výborech
a také na internetu – viz www.jakoskala.cz
Václav Fišer
kandidát do Zastupitelstva města Brna
a městské části Líšeň
místopředseda MěV KSČM Brno

VZPOMÍNÁME
Před pěti lety – 2. července 2017 – vydechla
naposledy ve věku 89 let dlouholetá členka KSČ
a významná podporovatelka rozvoje kultury
Jiřina Sýkorová. Po studiu na gymnáziu absolvovala studia na pedagogické fakultě v Brně v kombinaci český jazyk – dějepis a získala titul PaedDr. Tyto
předměty vyučovala na 2. stupni základních škol
v Budišově a v Brně-Černovicích na Řehořově ulici.
Její bývalí žáci i žákyně na ni vzpomínají při setkáních po letech výročí ukončení základní školy.
V 70. letech min. století se stala vedoucí odboru
kultury na Jm KNV. Když se po volbách stala poslankyní, byla zvolena do funkce místopředsedkyně
KNV pro oblast kultury, školství, zdravotnictví a sociální oblasti. V této významné funkci navštěvovala
zahájení výstav v muzeích a galeriích v Brně i v dalších místech v kraji, iniciovala rekonstrukci prostor
Moravského muzea v Brně, další rozvoj komorní
hudby ve Státní filharmonii, Strážnických slavností
písní a tanců s mezinárodní účastí, tradičních řemesel a dalších zvyků tradiční kultury ve specifických
oblastech kraje. Podporovala i vydavatelskou činnost
tehdejšího krajského nakladatelství Blok, zejména
když šlo o publikace o minulosti a přítomnosti měst
a obcí, o významných událostech a osobnostech
v nich, o vzniku a vývoji dělnického a komunistického hnutí, jejího tisku a osobnostech hnutí. Jejím
posledním pracovištěm byla Státní vědecká knihovna v Brně, v níž jako její ředitelka usilovala o rozšíření služeb čtenářské veřejnosti.
I po odchodu do důchodu občas přicházela na výstavy, zajímala se o dění v kultuře i ve světě a v naší
společnosti. Působila v místě bydliště ve výboru stranické organizace. Rozloučení s ní bylo 11. července
2017, pochopitelně za velké účasti spolupracovníků, představitelů kulturních zařízení a další veřejnosti.
Vzpomeňme na ni my všichni, kteří jsme ji znali
z jejího mnohostranného působení v kultuře i v politickém životě. Žije v našich vzpomínkách na ni.
Karel Janiš
ECHO str. 3
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TENTOKRÁT VOLEBNÍ, ANEB DNES JE TO JINAK
Hned v úvodu pokládám za potřebné vysvětlit proč v titulku píšu, že to bude jinak? Připadlo mně vhodné požít tuto hlášku Jiřiny Bohdalové z filmu Světáci, kdy sděluje svým
kolegyním, že dneska odcházejí oknem ony.
Odpověď, proč to při blížících se volbách bude
tentokrát jinak je nasnadě. (Mimochodem, že
by vítězství levicových a pokrokových stran
mohlo vyústit i v defenestraci na brněnské radnici je skutečně pouhým vedlejším produktem.)
Komunisté v Brně do letošních kandidátních
voleb nepostavili samostatné kandidátky, jejich
zástupci kandidují na společné kandidátce koalice politických stran Česká suverenita, DOMOV,
Komunistická strana Čech a Moravy a Strana Práv
Občanů ZEMANOVCI. Tato koalice nese jméno
RESTART PRO BRNO. Pro případné šťouraly
uvádím, že uvedené pořadí se řídilo abecedou.
Uvedená skutečnost si jistě zaslouží bližší objasnění. Na městském výboru strany se přípravou
na nastávající volby zabýváme již od podzimu.
Otázka zda postavit samostatné kandidátky jako
vždy v předcházejících volbách, či hledat nějaké
spojení s jinými stranami byla od počátku zcela
kardinální. Vycházeli jsme přitom z několika skutečností. Především šlo o předcházející volební výsledky. V posledních komunálních volbách v roce
2018 jsme ztratili zhruba dvě třetiny zastupitelů
a nedosáhli jsme na jediné křeslo v Zastupitelstvu
města Brna (dále ZMB). Rovněž v krajských volbách o dva roky později jsme ztratili svou účast
v Zastupitelstvu kraje, výsledky voleb do Poslanecké sněmovny snad ani nemusím připomínat.
Rovněž tak není nutno připomínat, že volební preference KSČM v uplynulých čtyřech letech neustále klesají (v současné době se pohybují kolem
3 procent).
Svou roli sehrála i skutečnost, že jak naše členská základna, tak naši sympatizanti a voliči stárnou. Panovala tedy obava, zda bychom dokázali
samostatně naplnit KL nejen do ZMB, ale i do
dalších městských částí. Jistě bychom to v některých městských částech dokázali. Jak jsme se ale
přesvědčili, šlo by spíše o výjimky. V rámci Restartu, tedy ve spolupráci všech čtyř stran koalice,
se podařilo podat KL ve 22 městských částech,
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s plným počtem kandidátů pak pouze v 16 městských částech. Z uvedeného je zřejmé, že jít do
voleb v našem, žel pravicovém, městě samostatně, by v podstatě znamenalo předem a dobrovolně se připravit o možnost podílet se v následujících čtyřech letech na správě města. Nechtěli jsme
rovněž kopírovat soudruhy z jiného krajského
města – Zlína, kteří se rozhodli, že když nemají
šanci ve volbách uspět, tak raději tyto volby
„vypustí“.
Nezbývalo nám tedy nic jiného, než hledat spojence. (Ostatně hlasy o potřebě spojit se s někým
pro volby zaznívaly již dříve, především po prohraných parlamentních volbách, často to bylo některými „odborníky“ vydáváno za příčinu neúspěchu, neboť oni již předem říkali, že strana měla
touto cestou jít.) Cest k získání spojenců bylo několik, jako nejvýhodnější se jevilo postavit KL
společně s nezávislými kandidáty nebo společnou
kandidátku s dalšími politickými stranami či hnutími. Možnost kandidovat společně s nezávislými
kandidáty či hnutími jsme po zralé úvaze opustili.
Příslovečný oříšek je v tom, že v takovém případě
bychom museli pro kandidaturu získat dostatečný
počet podpisů pro příslušnou petici, což bychom
zřejmě nezvládli. Potvrzuje to i skutečnost, že
pro kandidaturu s. Skály pro prezidentské volby
se podařilo v Brně zatím získat pouze přibližně
500 podpisů. Po zvážení těchto i dalších důvodů
bylo přikročeno k přípravě volební koalice politických stran.
Setkávám se, a ne jen já, s dotazy proč je koalice složena právě z v úvodu uvedených stran, či
proč jsou tam strany či kandidáti ze stran, ke kterým mám výhrady. (Osobně se domnívám, že tyto
výhrady plynou především z komentářů mainstrému, které příslušný člověk – kritik nekriticky a bez
rozmyslu přijal za své – vždyť to říkali v TV, vždyť
se to píše na sociálních sítích. Že se takovým přístupem stávají slouhy svých protivníků je převážně vůbec nenapadne.) Ale zpět k otázce proč byla
koalice vytvořena právě z oněch čtyř stran. Městský výbor již koncem roku vytipoval strany – své
možné spojence. Celkem bylo osloveno devět
stran, u kterých jsme si mysleli, že je možná sho(Dokončení na straně 5)
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TENTOKRÁT VOLEBNÍ, ANEB DNES JE TO JINAK
da s volebním programem KSČM. O které strany RESTART PRO BRNO, jeho volební program
šlo není třeba, a nebylo by to zřejmě ani korektní, a proč tuto koalici volit. Současně vyvracet útoky
zde uvádět. Příslušná jednání probíhala až do jara, našich odpůrců typu spojení krajní levice a pravipostupně se většina našich možných spojenců ce. Bohužel, takovým tvrzením řada lidí věří.
k našemu návrhu vyhranila negativně. Konkrétní A nejen, že jim věří, ale dokonce se s nimi ztotožvýsledek těchto půlročních jednání dnes známe. ňují a šíří je dál. To vše dřív, než si položí (a zodPodrobně je vyjádřen ve volebním programu (pu- poví) otázku, komu taková tvrzení prospívají a na
blikovaném na jiném místě). Závěrem ke vzniku poškození koho jsou směřována. Ano, v těchto
naší koalice připomenu slova, jež zazněla na dnech vrcholí předvolební boj a je na každém
předvolební shromáždění v sobotu 28. srpna z nás přispět k přijatelnému volebního výsledna brněnské přehradě. Jsem toho názoru, ku. Ten je: dostat se zpět do ZMB a celkově zvýže přesně vystihují potřebu vzniku koalice šit počet komunistických zastupitelů. Jsem přeRESTART PRO BRNO.
svědčen, že na to máme, ale bez pomoci nás jako
Ta slova zní: NUTNOST NÁS SPOJILA!
jednotlivců se to neobejde!
Při nadcházejících volbách to tedy bude jinak.
Stručně ještě k senátním volbám, které se
Pokud jsem odhodlán opět volit komunisty, mu- uskuteční ve 13 městských částech ve volebních
sím volit koalici RESTART PRO BRNO. Pokud obvodech č. 55 a 58. Městský výbor tentokrát svéodmítám RESTART PRO BRNO volit, ať již ho kandidáta nepostavil. Pokud se týká v.o. 55,
z jakéhokoliv důvodu (nelíbí se mi některá z koa- jež je tvořen především částí okresu Brno-venkov
ličních stran, mám výhrady k některému z kandi- a třemi místními částmi podporujeme návrh na
dátů, či zcela jiný důvod), pak si musím uvědo- kandidáta soudruha Bohumila Smutného navržemit, že tímto přístupem odmítám nejen volit ného OV KSČM Brno-venkov. RESTART PRO
komunisty, ale de facto vyjadřuji nesouhlas s vo- BRNO pak vyjádřil podporu kandidátce strany
lebním programem Restartu. Současně tak vyjad- DOMOV, prezidentce hnutí Obrození, paní Lucii
řuji souhlas s tím, aby město nadále řídili kariérní Zajícové ve v.o. 58.
politici ze stran jako je namátkou ODS, ČSSD,
Aleš Růčka,
KDÚ-ČSL, Zelení, Piráti. Umožňuji tak, aby načlen MěV KSČM
dále byl rozprodáván veřejný majetek, aby sliby o například výstavbě
bytů, dostupné zdravotní péči, sociálním zabezpečení, rozvoje kultury
a sportu atd., atd, nadále zůstaly pouhou předvolební vějičkou. Jak se říká
slibem nezarmoutíš, a volič dál může
po hospodách nadávat! Pokládám za
nutné rovněž zdůraznit, že nevolením
Restartu umožňuji vznik nových kauz
typu Stoka! Jistě by se dalo argumentovat ještě na spoustě dalších řádků,
pro tentokrát však končím a obracím
se na všechny čtenáře s konkrétní žádostí:
Do voleb zbývá již jen několik dní.
Úkolem nás, komunistů, ale i všech
našich sympatizantů, by mělo být Demonstrace na Václavském náměstí v Praze 3. září 2022
v těchto dnech vysvětlovat co je to
(Foto web KSČM)
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PŘEHLED KANDIDÁTŮ
Koalice politických stran - Komunistická strana
Čech a Moravy, Strana Práv Občanů ZEMANOVCI,
DOMOV a Česká Suverenita -

RESTART PRO BRNO
poř.
číslo
1.
2.
3.
4.
5.

jméno, příjmení,
titul

Martin Říha
Zdeněk Pernica
Petr Hudlík
Marek Linger
Ing. Andrea
Březnová, DiS.
Veronika Antonínová
Bc. Denisa Čerevková
Jana Fialová
Ing. Václav Fišer

věk
53
36
68
53

povolání
specialista rozpočtář
profesionální sportovec
OSVČ
OSVČ

10. Josef Baldr
11. Jiří Hráček
12. Mgr. Vilém Ožana

ředitelka pobočky
místostarostka ÚMČ
studující
terapeutka
technicko hospodářský
pracovník
25 OSVČ
36 pracovník vnitřní služby
55 pedagog

13.
14.
15.
16.
17.

Pavel Albrecht
Andréa Komárková
David Pazdera
Radoš Rettegy
Lucie Zajícová

30
62
40
79
59

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26
27.
28.
29.

Ing. Roman Chytil
Jiří Vítek
Anton Komorný
Pavel Kučera
Mgr. Josef Borek
Dominik Bílek
Bc. Julia Joy Palladinelli
Lubomír Maďarič
Fostira Tarasidu
Antonín Jaroš
Jiří Fazor
Jan Dvořák

58
73
65
64
78
23
26
77
67
68
52
49

30.
31.
32.
33.
34.

Viktor Hell
David Svoboda
Pavel Vavroušek
Marek Černý
Petr Stojan

58
38
42
36
56

6.
7.
8.
9.

35. Tomáš Gohl
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42
43
22
57
60

profesionální sportovec
invalidní důchodkyně
bezpečnostní pracovník
zpěvák, písničkář
jednatelka firmy, předsedkyně spolku Obrození
sanitář
důchodce
státní zaměstnanec
pedagog
loutkař
kuchař-číšník
architektka
nožíř
zpěvačka, vychovatelka
písničkář
invalidní důchodce
technický pracovník

trenér
OSVČ
logistik
poštovní doručovatel
koordinátor převozu
krve a orgánů
39 OSVČ

Městská část

navrhla

Brno-střed
Brno-střed
Brno-Starý Lískovec
Brno-Líšeň

KSČM
DOMOV
Česká Suverenita
DOMOV

Brno-Starý Lískovec
Brno-Bystrc
Brno-Královo Pole
Brno-Královo Pole

Česká Suverenita
Česká Suverenita
KSČM
SPO ZEMANOVCI

Brno-Líšeň
Brno-Žebětín
Brno-střed
Brno-Maloměřice
a Obřany
Brno-sever
Brno-Starý Lískovec
Brno-střed
Brno-Žabovřesky

KSČM
DOMOV
KSČM
KSČM
DOMOV
DOMOV
KSČM
Česká Suverenita

Brno-Židenice
Brno-Bohunice
Brno-Černovice
Brno-jih
Brno-Černovice
Brno-střed
Brno-Starý Lískovec
Brno-Židenice
Brno-Komín
Brno-Komín
Brno-Komín
Brno-Černovice
Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora
Brno-Bohunice
Brno-Bohunice
Brno-Vinohrady
Senetářov

DOMOV
KSČM
KSČM
DOMOV
KSČM
Česká Suverenita
Česká Suverenita
DOMOV
Česká Suverenita
KSČM
Česká Suverenita
KSČM
Česká Suverenita
DOMOV
Česká Suverenita
SPO ZEMANOVCI
DOMOV

Brno-Žabovřesky
Brno-Židenice

DOMOV
DOMOV

poř.
číslo

jméno, příjmení,
titul

věk

36.
37.
38.
39.

Renata Baierová
Tomáš Franzki
Karmen Danielová
Michal Šmíd

60
38
18
35

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Radek Ponížil
RNDr. Jana Vaisharová
Edita Kirkby
Martin Střelec
Jan Kux
Věra Alkhetni
Milan Voldřich
Jiří Jurek
Luboš Uhlíř
Jitka Procházková
Alena Burcevová
Antonín Gruber
Ludmila Růžičková
Libor Jaroš
JUDr. Helena Sýkorová
Kristýna Bulantová

45
74
46
34
74
49
74
43
37
67
77
75
65
40
67
27

povolání

Městská část

důchodkyně
OSVČ
technická pracovnice
správce budov

Brno-střed
Brno-střed
Brno-střed
Brno-Maloměřice
a Obřany
technolog
Brno-jih
pedagog
Brno-Bystrc
personální ředitelka
Brno-Bystrc
autodopravce
Brno-Líšeň
právník a publicista
Brno-Slatina
OSVČ
Brno-Bohunice
zpěvák
Brno-Nový Lískovec
OSVČ
Brno-sever
správce nemovitostí
Brno-sever
zdravotní sestra
Brno-Královo Pole
zdravotní sestra
Brno-Komín
inspektor OZBP
Brno-Komín
důchodkyně
Brno-Bohunice
OSVČ
Brno-Komín
právnička
Brno-Kohoutovice
administrativní pracovnice Brno-sever

navrhla
DOMOV
DOMOV
DOMOV
DOMOV
DOMOV
KSČM
Česká Suverenita
DOMOV
KSČM
Česká Suverenita
Česká Suverenita
DOMOV
DOMOV
Česká Suverenita
KSČM
KSČM
Česká Suverenita
KSČM
KSČM
DOMOV

JAK VOLIT - NÁVOD PRO VOLIČE KANDIDÁTŮ KSČM
(JSOU NA KANDIDÁTCE RESTARTU PRO BRNO)
Po čtyřech letech jsou před námi opět komunální volby. Oproti jiným volbám, které každoročně absolvujeme (a že jich již bylo) mohou mít
někteří z nás problém, protože již pozapomněli
na některá specifika komunálních voleb. V prvé
řadě se u nás v Brně jedná vlastně o dvojí volby,
v městských částech Bystrc, Kníničky a Žebětín
(volební obvod 55) a rovněž Bohunice, Brno-jih,
Černovice, Chrlice, Líšeň, Maloměřice a Obřany, Slatina, Vinohrady, Tuřany a Židenice (volební obvod 58) dokonce o trojí, neboť zde bude volen i senátor.
Pro usnadnění vlastního způsobu volby předkládám voličům následující, jak se dnes s oblibou říká,
manuál. Předem upozorňuji, že je psán pro voliče
KSČM, což však samozřejmě nevylučuje jeho plné
využití z řad ostatních voličů. Jak píšu na jiném místě, letos KSČM pro volby do Zastupitelstva města
Brna i zastupitelstev jednotlivých městských částí
nepodala vlastní kandidátní listinu. Tento návod je
tedy určen všem voličům – příznivců jednotlivých
stran sdružených ve volební koalici RESTART PRO
BRNO. Současně hned z kraje zdůrazňuji, že v tomto návodu nejde o to přesvědčovat a zdůrazňovat,

kterého politického protivníka na volební šachovnici podpořit, k tomu slouží jiné prostředky. Tedy:
1. Jako volič Restartu si musím včas uvědomit, že
volby se uskuteční 23. a 24. září (v pátek od 14 do
22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin). To znamená,
že si na tuto dobu nebudu plánovat žádné aktivity,
například vycestování mimo Brno, které by mi znemožnily se voleb zúčastnit. U komunálních voleb
totiž není možno požádat o vydání voličského průkazu – ten by mi stejně umožňoval volit pouze v jiném okrsku mé městské části.
Pokud mám závažné důvody (především zdravotní), které mi brání osobně se dostavit do volební místnosti, určitě požádám o návštěvu členů okrskové volební komise, aby mne navštívili doma s přenosnou
volební schránkou. Není to nic složitého, netřeba
žádného formuláře (i když je to jistější a zabraňuje
to chybám např. ve správnosti adresy), stačí telefonicky požádat na úřadu příslušné městské části, v den
voleb přímo příslušnou okrskovou volební komisi.
V této chvíli tedy už vím, koho budu volit, organizačně jsem si zajistil svou účast na vlastním volebním aktu a splňuji zákonné podmínky pro účast
(Dokončení na straně 8)
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JAK VOLIT - NÁVOD PRO VOLIČE KANDIDÁTŮ KSČM
(JSOU NA KANDIDÁTCE RESTARTU PRO BRNO)
(Pokračování ze strany 7)

na volbách (mám trvalé bydliště v příslušné městské
části a nejpozději 24. září budu mít 18. narozeniny).
2. Dostavím se do volební místnosti, kde prokáži
členům okrskové volební komise svou totožnost
a skutečnost, že bydlím v příslušné městské části. Za
to obdržím úřední obálku (zřejmě bude šedá) s otiskem úředního razítka. Pokud se mě týká i volba senátora, dostanu ještě druhou (měla by být žlutá) úřední obálku pro tuto volbu. Na požádání dostanu
i příslušné volební lístky. Ty bych ale již měl mít
doma.
Ve volební místnosti se mohu ještě před vlastní
volbou seznámit se vzorem hlasovacího lístku či zda
se někdo vzdal kandidatury či byl z kandidátky odvolán. Bude zde také k dispozici příslušný volební
zákon pro volby do zastupitelstev obcí.
3. Teď mohu přistoupit k vlastním volbám. Nejprve
se však musím „odebrat za plentu“. Tam musím být
sám! Pokud mám však problémy, které mi neumožňují samostatně upravit hlasovací lístky (tělesná vada,
neschopnost číst či psát apod.), může mi za plentou
pomoct jiný volič, nikoli však člen okrskové volební
komise.
Úprava hlasovacího lístku, je trochu složitější než
u jiných voleb. Jde o to, že volič může vybírat politickou stranu, politické hnutí, jejich koalice nebo
sdružení politických stran nebo politických hnutí
a nezávislých kandidátů, individuálně kandidující nezávislé kandidáty nebo sdružení nezávislých kandidátů (dále jen strana). Údaj o členství jednotlivých
kandidátů v politických stranách je na hlasovacím
lístku uveden zkratkou. A všechny tyto strany jsou
uvedeny na jednom hlasovacím lístku. To znamená, že tento může být opravdu velký a navíc vytištěn
oboustranně. Je třeba uvést, že v Brně obdržíme 2
hlasovací lístky, jeden pro volby do zastupitelstva
městské části a jeden pro volby do Zastupitelstva
města Brna – ten bude označen svislým barevným
pruhem. Oba tyto lístky se vkládají do stejné obálky!
Na každém hlasovacím lístku je uveden název městské části a volený počet členů zastupitelstva. Na konci
textu je razítko příslušného úřadu MČ.
4. Vlastní úprava hlasovacího lístku je pro nás jednoduchá:
Ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem
RESTART PRO BRNO udělám křížek. Tím volím
tuto koalici s kandidáty v daném pořadí a celkovém
počtu.
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Bylo by však neseriozní neuvést i další možnosti
úpravy hlasovacích lístků:
• Lze křížkem označit pouze jednotlivé kandidáty
z jednotlivých stran, maximálně však v počtu volených členů zastupitelstva.
• Lze také kombinovat oba předcházející způsoby.
To znamená označit křížkem stranu a současně i některé kandidáty z kandidátek jiných stran. Ti dostávají hlas na úkor označené strany, to znamená, že
pokud je označeno např. 5 kandidátů z jiných stran,
zakřížkovaná strana obdrží počet hlasů uvedený na
KL minus 5.
Jak je vidět, ono to zas tak složité není. Já osobně si
hlasovací lístky upravím předem v klidu domova
(označím křížkem RESTART PRO BRNO) a za plentou je pouze vložím do příslušné obálky. Vřele doporučuji.
5. U voleb do Senátu je to značně jednodušší.
Obdržím jednotlivé hlasovací lístky pro každého kandidáta, vyberu hlasovací lístek se jménem Bohumil
Smutný (obvod 55), případně Lucie Zajícová
(obvod 58) a vložím jej do příslušné (žluté) obálky.
Poznámka:
Volit do senátu mohu v kterémkoliv okrsku svého
volebního obvodu na základě volebního průkazu,
o který musím předem požádat.
6. Zbytek už je jednoduchý – obálky s hlasy pro kandidáty RESTART PRO BRNO vhodím do hlasovací
schránky (urny).
Na závěr připojuji pro informaci vylosovaná
čísla RESTARTU PRO BRNO.
U voleb do zastupitelstva města je to číslo 12,
čísla u jednotlivých městských částí jsou následující:
Bohunice
Bystrc
Černovice
Ivanovice
Jehnice
Brno-jih
Jundrov
Kohoutovice
Komín
Královo Pole
Líšeň
Maloměřice

7
2
4
4
3
5
1
5
6
4
2

a Obřany.
Medlánky
Nový Lískovec
Řečkovice
Brno-sever
Slatina
Starý Lískovec
Brno-střed
Vinohrady
Žabovřesky
Židenice

4
4
1
6
8
7
2
5
2
5
10

Aleš Růčka

VOLEBNÍ PROGRAM
koalice politických stran
DOMOV
Česká Solidarita
Komunistická strana Čech a Moravy
Strana Práv občanů ZEMANOVCI
RESTART PRO BRNO
Město Brno je domov nás všech. Desítky a desítky let bylo centrem průmyslu, obchodu a kultury. Firmy
jako Zbrojovka, První brněnská, Královopolská nebo Brněnské veletrhy a výstavy byly pojmem daleko za
hranicemi naší země a vývěsní značkou města. Za jejich úspěchem byla každodenní práce tisíců lidí, kteří
věděli, že slušné je pracovat a že se to vyplácí. Naši předkové si kdysi postavili nejstarší kamenné divadlo
nebo jako první ve střední Evropě rozsvítili divadelní sál elektřinou. Dnes naše reprezentace již devadesátý
rok přesouvá nádraží a fotbalový stadion zvolna zarůstá akáty.
Naše město dříve nebylo zadlužené a nebylo systematicky rozkrádáno nejrůznějšími bezejmennými kmotrovskými uskupeními a těmi, kdo se schovávají za tváře možná populárních, ale neschopných politiků.
V době, kdy naše město bylo dobrým místem pro život, ho vedli lidé, kteří něco dokázali. Dnes je vedou
„mladí Hujeři“, jejich stranické sekretariáty a politici, kteří o každodenním životě většiny občanů nic nevědí a ani je to nezajímá.
Brno potřebuje RESTART. Je potřeba reagovat na rostoucí krizi ekonomickou i společenskou. Město
musí reagovat, nacházet nová řešení a projekty dokončovat. Ale jinak. S novým impulzem.
Restart města v době krize
Město musí reagovat, přehodnotit své dlouhodobé plány a být pro své občany oporou. Vrátit jim to,
co oni přinesli městu během svého života. Brno se
musí stát skutečným domovem. Městem, kde mladí
budou chtít žít, budovat rodinu, pracovat. Městem,
kde senioři budou žít důstojně, aktivně a nebudou
muset volit mezi jídlem a teplem. Městem, které bude
podporovat úspěšné, aby se stali ještě úspěšnějšími
pro společný prospěch.
Za klíčová považujeme následující opatření v době
krize:
Zastropujeme nájemné v obecních bytech ve výši
maximálně 65 Kč/m2. Tato částka umožňuje městu
provádění údržby a oprav bytového fondu a jeho rozvoj a hlavně udrží bydlení dostupné pro všechny. Příjmy z nájemného nesmí být používány na jiné účely.
Bez výjimky.
Zastropujeme výši vodného, tepla a elektrické
energie dodávaných městskými společnostmi. Město Brno je vlastníkem společností dodávajících lidem
teplo (Teplárny Brno a.s.), elektřinu a vodu. V době
krize jako vlastník nebo dominantní akcionář město
musí stát na straně občanů. V roce 2023 změníme
dohodu akcionářů a začněme skutečně řídit Brněnské vodárny a kanalizace místo francouzských in-

vestorů, anebo je vyplatíme a vodárny koupíme zpět.
Zachováme pečovatelskou službu zajišťovnou
městem minimálně v současném rozsahu s prostorem pro doplňkové aktivity nestátních organizací.
Restart správy města
Město musí reagovat na ekonomickou a společenskou realitu úpravou svých rozpočtových priorit
a provozu. Prioritou je snížení počtu úředníků na úroveň roku 2012, kdy na magistrátu pracovalo 1153
osob. To pro správu města stačí. Propustíme nejrůznější koordinátory multikulturního začleňování
a ušetřené prostředky věnujeme těm, jejichž práce je
pro město přínosná.
Město musí reagovat na pokles daňových příjmů
a přizpůsobit jim své výdaje a zastavit zadlužování
města.
Zamezíme rozkrádání majetku účelovými směnami nemovitostí. Po desetiletí platí v Brně, co větší
směna, to velký zločin: Jalta, Jižní centrum, chodníky kolem Bobycentra nebo pozemky ve Starém Lískovci. Skončíme s touto praktikou.
Důsledně prošetříme pomocí interních postupů významné kauzy minulosti: podpis smlouvy mezi městem a církví o provozu Nemocnice milosrdných bratří,
veřejné zakázky v městských společnostech ať v době
(Dokončení na straně 13)
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VOLEBNÍ PROGRAM
kauzy Stoka i nyní, směny pozemků, změny územního plánu, předražené stavby akvaparků nebo spalovny, ale i například prodej vodáren, kdy jasně popíšeme konkrétní viníky a pokud to bude možně,
uplatníme nároky na náhradu škody.
Připravíme město na snahu o navrácení majetku
odsunutých kolaborantů a sudetských Němců, neboť
z událostí poslední doby je zřejmé, že dojde k pokusu o získání majetku města i jeho obyvatel a vnucení
viny za zvěrstva války našim předkům.
Restartujeme rozvoj města v oblasti územního plánování. Město potřebuje platný územní plán pro budoucnost. Jeho přijetí je pro nás prioritou. Trváme
na pořizování regulačních plánů pro jednotlivé zóny
v územním plánu tak, aby byly řešeny koncepčně
s ohledem na infrastrukturu a služby občanům.
Restart života ve městě a dopravy
Lidé žijí ve městě kvůli blízkosti a snadné dosažitelnosti bydliště, práce, rekreace, škol, … a mezi
nimi se musí bez překážek pohybovat. Podporujeme
všechny druhy dopravy a vytvoříme podmínky, aby
lidé preferovali dopravu hromadnou. Například cenou jízdného. Zabráníme konfliktům dopravy a zejména konfliktům mezi řidiči aut a cyklistů. Zastavíme praxi utrácení peněz za nesmyslné projekty
dopravních staveb, které evidentně nebudou nikdy
realizovány.
Budeme motivovat návštěvníky města k využití
parkovacích domů a parkovišť P+R k jejich využívání uznáním parkovného jako jízdného v městské
hromadné dopravě.
Systémovým řešením řady dopravních komplikací
je dokončení Velkého městského okruhu a jeho napojení na dálniční sít, kde z pozice města zajistíme
příslušné pozemky pro přípravu stavby a výstavbu.
Podporujeme výstavbu silnice R43 dle původního projektu.
Začneme pracovat na konceptu podpovrchového
systému dopravy, aby byl připraven pro realizaci
v brzké budoucnosti.

Nájemník v obecním bytě nesmí být vystavován
nerovnoprávným smluvním aktům a možné svévoli
úředníka.
Aktivně se zapojíme do zakládání bytových družstev a výstavby bytů. Jsme přesvědčeni, že
současná legislativa již tuto praxi umožňuje a jen
neschopností a leností současného vedení města se
tak neděje.
Restart kultury a sportu
Sport se stal politickým tématem. Nás nezajímají
dotace pro kluby a provize ze stavby tělocvičen
a hal. My ze sportovního prostředí pocházíme a známé ho.
Dle finančních možností města budeme pokračovat ve výstavbě Multifunkční haly na Výstavišti
a připravovat rekonstrukci stadionu Za Lužánkami.
Sport za Lužánky patří.
Dokončíme výstavbu Janáčkova kulturního centra. Již proinvestované finanční prostředky se budeme maximálně snažit doplnit prostředky státu.
Předáme státu Národní divadlo Brno. Jde o instituci celostátního významu a již dle názvu si zaslouží
přímou správu Ministerstvem kultury. Město tak ušetří 500 mil. korun. Předtím však se postaráme, aby se
nehrály takové úchylnosti jako za ředitele Glasera.
Omezíme podporu nesmyslných happeningů a posílání peněz do Šedé zóny kamarádů establishmentu,
kterou vydávají za tzv. živou kulturu.
Restart starosti o bezpečí.
Nestačí stavět ploty. Bezpečí občanů musí mít prioritou. Obzvláště s ohledem na migraci a zhoršující
se ekonomickou situaci. Prevence je vždy lepší než
řešení následků. Ve vyloučených lokalitách posílíme
preventisty a dohled Městské policie.
Budeme bojovat proti vandalismu, feťákům a nejrůznějším gangům a tlupám. V případě konfliktu se
nebudeme bát postavit se na stranu policistů.
Nebudeme šetřit vypínáním veřejného osvětlení.

Restart zdravotnictví a sociální péče
Prioritou je pro nás zachování lékařské péče pro
Restart bydlení
Jako součást protikrizových opatření zastropuje- občany města ve všech oborech. Podmínkou je uzame nájemné v obecních bytech ve výši maximálně vření dohody a dalším provozu Nemocnice milosrd65 Kč/m2. Tato částka umožňuje městu provádění ných bratří. Současné vedení města toho není schopúdržby a oprav bytového fondu a jeho rozvoj a hlav- no. Jasně také popíšeme viníky situace.
Zachováme městem poskytovanou pečovatelskou
ně udrží bydlení dostupné pro všechny. Příjmy z nájemného nesmí být používány na jiné účely. Bez vý- službu s garantovaným rozsahem širokých služeb. Zastavíme škrty v této oblasti.
jimky.
RESTART PRO BRNO
je restartem pro Vás, abyste měli v Brně co nejlepší podmínky pro život a byli tu doma.
ECHO str. 10

 ŠLI PŘED NÁMI

Josef Krapka-Náchodský
– 160. výročí narození
Narodil se 22. července 1862 v Pavlišově
u Náchoda. Žil sám s matkou a po její smrti v roce
1876 ho poručník poslal do Vídně, aby se vyučil
truhlářem. Jako tovaryš navštívil několik zemí
v Evropě a po návratu domů pracoval jako truhlářský dělník. Aktivně se zapojil do činnosti dělnického hnutí. 1. května 1890 zahajoval ústřední
manifestaci 35 000 dělníků na Střeleckém ostrově
v Praze, stal se tajemníkem sociálních demokratů
pro Čechy a v prosinci 1891 předsedal sjezdu strany na Žofíně v Praze. Od léta 1894 do srpna 1897
byl v čele sociálních demokratů, v Brně vedoucím
redaktorem brněnské Rovnosti, poté vedl Dělnické listy ve Vídni a na podzim odešel Krapka
z Vídně do Prostějova k vedení tamějšího Hlasu
lidu. Zemřel 13. dubna 1909. Nad rakví promluvil jeho spolubojovník Josef Hybeš. Posledního
rozloučení s ním se zúčastnily stovky pracujících
v průvodu k novému hřbitovu v Prostějově. Zůstaly po něm desítky článků, úvah i básní v dělnickém tisku, výňatky z jeho překladu Marxova
Kapitálu, báseň k úmrtí Bedřicha Engelse a rozbor jeho zásluh o dělnické hnutí. Názory Karla
Marxe připomněl Krapka v článku k 12. výročí
jeho úmrtí. Krapka kritizoval Masarykovy názory
vyslovené v české otázce, v práci Naše nynější
krize a zejména jeho Sociální otázku. To již v roce
1891 vyšel Krapkův překlad Marxovy stati Námezdní práce a kapitál a Engelsovy knihy Původ
rodiny, soukromého majetku a státu. Považoval za
svou povinnost seznámit dělnictvo české neznalé
jazyka německého, kterým Engels píše, s jeho myšlenkami. Historik dělnického hnutí Otakar Franěk
vydal v roce 1982 obsáhlou publikaci pod názvem
Rebel a básník, Okamžiky života dělnického politika a básníka Josefa Krapky-Náchodského.

Josef Boleslav Pecka – 125. výročí úmrtí
V Chicagu zemřel 25. července 1897 jeden
z největších průkopníků socialismu u nás, jeden
ze zakladatelů naší sociálně demokratické strany
7.dubna 1878 v Praze-Břevnově, organizátor mnoha stávek a demonstrací.
J. B. Pecka se narodil 19. září 1849 v dělnické
rodině v Praze. Po obecné škole odešel pracovat
do textilní továrny na Smíchově, po krátké době

do slévárny. Osvojil si velké znalosti z historie,
sociálních učení, národního hospodářství i znalost
němčiny a francouzštiny. V roce 1869 v listě Dělník začal propagovat ideje socialismu, v almanachu Ruch uveřejňovat básně vlasteneckého obsahu. Chápal smysl a význam bojů dělnictva jako
důsledek obecně lidského historického vývoje.
Požadoval, aby dělníci hájili své každodenní zájmy a rozhodovali o věcech národa a státu a neponechávali rozhodování na tehdejších vládnoucích
vrstvách. Zdůrazňoval potřebu organizovat dělnictvo v samostatnou stranu, všeobecného hlasovacího práva, svobody spolčování, shromažďování
a tisku jako předpokladu dosažení zásad socialismu. Pecka má zásluhy na tom, že do mysli dělníků vnesli ideje socialismu. Po celý život aktivně
usiloval o lepší životní a pracovní podmínky dělnictva. Mnohé z jeho myšlenek a působení neztratily platnost dodnes.
Všude, kde Pecka působil, byl policií pronásledován. V červnu 1885 odjel i s matkou do USA.
Tam ovšem po známých událostech v roce 1886
neměl možnost vydávat dělnické noviny.
Karel Janiš
ZA DOC. ING. TOMÁŠEM TRAVĚNCEM, CSC.

HAVAJSKÁ KYTARA
Slýchali jsme ji často na koncertech VNK v Brně,
na jeho pořadech. Jeho hudební skupina přitahovala
před léty mnoho posluchačů. Na těchto pořadech jsme
se dovídali o osudech českých rodin na ostrovech Polynésie.
„Náš“ Tomáš nás seznamoval s podmanivou hudbou ostrovanů, s jejich jazykem a zvyky. Připomínal
naší generaci nezapomenutelné Kučerovce. Krásné
melodie nás odnášely jako květy, které se houpají na
mořské hladině pod korunami palem.
Tyto krásné melodie jsme si opět připomněli
1. 8. 2022. Okouzlující hudba Polynésie doprovázela tento den na poslední cestě našeho Tomáše. Takový zůstane v našich vzpomínkách.
VNK p. s. Brno posílá za ním slova díků, patřil
mezi obětavé a zasloužilé členy našeho spolku. Zároveň vyslovujeme slova upřímné soustrasti jeho
manželce a spolupracovnici Mgr. Márii Travěncové.
Milý Tomáši, čest Tvé práci, čest Tvé památce.
Nikdy nezapomeneme.
Marie Veselá, předsedkyně VNK p. s. Brno
ECHO str. 11

Nejvyšší Moravan, jak pojmenoval našeho desítek miliard korun zbytečně nákladných pro naši
předsedu vlády spisovatel Pavel Kohout, navštívil obranu. To jistě ministryně, která má místo očí letajako jeden z prvních politiků Evropské unie Kyjev, dla a tanky, určitě „uvítala“. Do miliard korun jde už
Vatikán v doprovodu své manželky oblečené v čer- poslání zbraní na Ukrajinu.
ném i se závojem jak na pohřbu, hovořil s představiObsáhlý článek pod názvem Nekorektně o válce
teli Unie o našem předsednictví v ní jako o našem na Ukrajině napsal exprezident Václav Klaus
úkolu v Evropě. Byl ovšem upozorněn, že Unie fun- v Mladé frontě Dnes 6. srpna 2022. O tom, že válku
guje zaběhaným stylem a každého půl roku se stří- na Ukrajině rozpoutalo Rusko a Putin, nikdo nepodají členské státy Unie. Takže žádná díra do světa chybuje. Touto větou debata v médiích obvykle konnebude. Předseda vlády hlavně zahraničně ministru- čí. Ale proč to Putin udělal, proč toto obrovské rizije, řešit aktuální problémy vnitřní politiky posílá ko podstoupil, jaké důvody ho k tomu mohly vést?
ministra průmyslu a obchodu a ministra práce a so- Nejsou diskuto- vány argumenty o obavě Ruska
ciálních věcí. Petr Kamberský v Lidových noz obkličování svého teritoria
vinách 12. srpna 2022 reakci česčlenskými státy NATO, které poké vlády na astronomické ceny
užívají tak rozdílní lidé jako paelektřiny a plynu popsal slovy
pež František, Henry Kissinger
Plošně, Pozdě, Chaoticky. Šokua německý prezident Steinmeier,
je, že za osm měsíců neudělala
ani argumenty o snaze USA
vláda takřka nic pro lidi, kteří
získat po neúspěších v Iráku,
jsou ohrožení energetickou chuAfghánistánu a Sýrii nějaký geostrategický
dobou a na sklonku léta nikdo
netuší, jak to úspěch. Václav Klaus uvedl, že jednosměrná propabude s platbami, zálohami a státní pomocí v topné ganda kolem války na Ukrajině a podlehnutí jí jsou
sezóně. Dodávám, že tarif má pomoci rodinám podle cestou do nového poddanství a nesvobody.
spotřeby v září a na konci roku, komentáře v tisku
Covid má hody. Po půstu probíhají festivaly pouvádějí – asi tak z 20 % v inkasu. Bylo doporučeno pulární hudby, filmové tvorby, zpěváků, souborů
šetřit se spotřebou energie, vzít si svetr, tito vládní a tisíce lidí jsou na nich doslova jeden na druhém
mudrcové zapomněli říct, aby se lidé šli schovat do v neobvyklém vedru. Ministr zdravotnictví doporupostele, zakrýt se duchnou, dá se tak sledovat televi- čil pouze roušky ve veřejné dopravě a v sociálních
ze a mohlo by nás být víc. Předseda vlády a další službách, při návštěvě lékaře. Některé nemocnice
jsou zapřisáhlými nepřáteli dodávek ropy a plynu omezily návštěvu pacientů na středu a neděli. Proto
z ruských zdrojů, dodávky hledají v Norsku, v Ters- rostou počty nakažených i zemřelých po stovkách.
tu, Kataru, v USA a půjde o jejich ceny až třikrát
Jestliže předsedkyně Sněmovny a TOP 09 volá
vyšší. Rostou ceny služeb a potravin i doplatků za po privatizaci vaření piva Budvar, co kdyby zpriléky. Mají ti vrcholní představitelé s platy od 250000 vatizovala politické působení své i dalších v zákoKč měsíčně představu, jak žijí rodiny s dětmi, samo- nodárném sboru, navrhla zrušení Senátu a menší
živitelky, senior žijící sám a bezdomovci?
počet místopředsedů Sněmovny a vlády?
kj
O propojené bezpečnosti
v souvislosti s nevídaným požárem v Českém Švýcarsku
hovořil generální ředitel Hasičského záchranného sboru generál Vlček, že pokud je definována částka na zajištění vnější
obrany v rámci závazku v NATO
na dvě procenta HDP, měla by
se definovat i výše financí na zajištění vnitřní bezpečnosti – pro
policii, hasiče a záchrannou
službu. A volal po systémovém
přístupu. Velmi zdařile se vyslovil Miloš Balabán v Právu 8. srpDemonstrace na Václavském náměstí v Praze 3. září 2022
na 2022. Zpochybnil nákup ame(Foto web KSČM)
rických stíhaček za několik
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VÝZNAMNÁ VÝROČÍ
1. července 1997 přešel Hongkong pod správu Číny
na základě britsko-čínské dohody z 19. 12. ´84. Dochází ke sporům mezi čínskou správou a obyvateli.
2. července 1917 došlo k vítězné bitvě našich legionářů u Zborova, která založila tradici naší armády za
1. republiky. Někteří její účastníci bojovali za 2. sv.
války, např. L. Svoboda u Sokolova a Karel Klapálek při obraně Tobruku a v bojích na Dukle. A Ludvík Svoboda byl v l. 1968-1975 prezidentem republiky, zpracoval a vydal paměti, bohužel nedokončené.
17. července 1942 zahájila hitlerovská vojska bitvu
o Stalingrad, která v lednu 1943 skončila jejich porážkou a došlo k zásadnímu obratu na východní frontě, k dalším porážkám hitlerovských armád a jejich
konce v květnu 1945.
15. srpna 1947 vznikly nové státy Indie a Pákistán.
30. září 1938 přijala naše vláda potupné podmínky
Mnichovské dohody odstoupením pohraničních
oblastí ČSR Německu, Polsku a Maďarsku. Spory,
zda jsme se měli bránit, se objevují vždy při úvahách
k výročím Mnichova.
V kalendářích jsou vždy uvedeny dny – 6. srpna –
Den Hirošimy a 9. srpna – Den Nagasaki, na obě
města USA svrhly atomovou bombu s nedozírnými
důsledky materiálních škod a na zdraví lidí dosud
nepředstavitelných.
Státní svátek ČR – 28. září – Den české státnosti,
výročí zavraždění sv. Václava.
Císař František I. rozhodl 29. července 1817 zřídit v Brně muzeum, které přispěje „ku blahu všeobecnosti, k pěstování věd a národního vzdělání a konečně k rozkvětu a ke cti země“. Moravské zemské
muzeum patří k nejstarším muzeím ve střední Evropě a stalo se významným střediskem kultury Moravy. Podobu muzea vytvářely významné osobnosti naší
vědy – Karel Absolon, Jan Jelínek, Rudolf Musil, Jiří
Sejbal a další. Stálé expozice, výstavy, konference
k významným událostem a osobnostem naší vědy, našeho národa, sborníky z různých vědních oborů … to
je mnohostranná činnost Moravského zemského
muzea, na jehož počátku je rozhodnutí císaře.
15. srpna 1897 byl uveden do provozu Dělnický
dům v Brně-Juliánově k užívání jeho prostor organizacím dělnickým, politickým, tělovýchovným
a kulturním. Naplnilo se přání pracujících postavit
dům, v němž by se mohli scházet na politických schůzích a při různých zájmových činnostech. 20. srpna
1896 vznikl spolek Dělnický dům v Juliánově, jehož
stanovy moravské místodržitelství schválilo 11. září
1896. Korunka ke korunce, hodina k hodině odpracovaná na stavbě členy spolku se projevila. Dělnic-

ký dům podobně jako řada dalších v Brně se stal střediskem dělnictva a jedním z center šíření myšlenek
socialismu. Přehled akcí uskutečněných v prostorách
domu zabírá desítky stran ve sbornících vydaných
k výročí vzniku. Referovali zde významní předsta-

vitelé dělnického hnutí a KSČ. Probíhaly tu několikrát krajské konference KSČ a po vzniku KSČM
i městské konference a předvolební shromáždění
za účasti představitelů a poslanců KSČM.
Gregor Johann Mendel (1822-1884) byl objevitelem základních principů dědičnosti. Působil
jako kněz a později i jako opat augustiánského
kláštera na Starém Brně. V bazilice tu 17. července 2022 byly slavnostní mší zahájeny oslavy 200.
výročí Mendelova narození. Ve dnech 20. - 23.
července proběhla konference o aktuálních tématech genetiky člověka se zaměřením na dědičná
onemocnění, na genetiku živočichů i rostlin s doprovodným kulturním programem i výstavou Mendel neznámý. Nechyběla ani návštěva Mendelova
rodiště v obci Vražné. Pokusy s hrachem Mendel
prováděl vedle starobrněnského klášterního pivovaru, který připravil speciální Mendelovo pivo
s přidáním netypického žitného sladu.
Mezinárodní ostudou brněnských konšelů je nedokončení úprav náměstí nesoucího jeho jméno.
Karel Janiš

Žijí v našich vzpomínkách
Již 15 let dlouholetý předseda MíV KSČM
Brno-sever soudruh Karel Gavenda. 17. srpna
2007 mu bylo 75 let, ale 26. září 2007 se v krematoriu uskutečnilo poslední rozloučení s ním.
Věrnost myšlenkám socialismu dával najevo i vtipnými aforismy, kritizujícími poměry v kapitalistické společnosti, které poskytoval k uveřejnění
v občasníku Echo pod šifrou KGB – Karel Gavenda Brno. Se skromným a dobrosrdečným člověkem, jakým soudruh Gavenda byl, byla radost
se setkat a vyměnit si zkušenosti ze života i ze
stranického působení.
V obřadní síni krematoria bylo 17. srpna
2012 uvedeno jméno prof. MUDr. Bohumil
Potrusil, CSc. V minulosti byl členem JmKV
KSČ. Jako chirurg u sv. Anny pomáhal potřebným
chirurgickým zákrokem i odbornou radou. V naší
paměti žije prof. Bohumil Potrusil jako dobrý,
skromný a laskavý člověk.
Karel Janiš
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VZNIK NACIONALISMU NA UKRAJINĚ
To bylo téma diskusního čtvrtku, který proběhl
ještě před prázdninami. Vyznačoval se pravdivostí,
odpovídal skutečnosti. Referující – Ing. Vítězslav
Pilmaier (přítel a spolupracovník PhDr. Josefa Skály), vystudoval v Kyjevě, zná tedy Ukrajinu. Téma
bylo aktuální a přitažlivé, o čemž svědčí počet posluchačů přes čtyři desítky a živá diskuse.
V r. 1710 byl poprvé použit název Ukrajina pro
společné území, včetně kozáckého. V 18. století Petr
Veliký vyhrál válku a tzv. Velkou Rus Kateřina II.
dále rozšiřovala. V r. 1917 (XI-XII), v době občanské války, vzniká Ukrajina. Vzniklé ukrajinské republiky se hlásí k Rusku. Mnoho států zasahuje
v občanské válce, dochází k tříštění Ukrajiny.
Halič byla polská. Tam se narodil Bandera. Byl
zatčen za atentát na ministra polské vlády. Když Hitler začal podporovat „Banderovce“, tak vězně propustil. Vyhlašují nezávislé banderovské tlupy. Vznikají SS divize (měli je i Maďaři, Rumuni aj.).
Po r. 1945 Rusové 60-80 tisíc Banderovců odvedli na Sibiř. Na konci 2. světové války se Lvov
přidává k Ukrajině. Banderovci jsou základnou nacionalismu na Ukrajině. V r. 1955 Chruščov uděluje
Banderovcům amnestii. Vzniká množství zárodků
nacionalismu na Ukrajině. Samolibost ukrajinského
národa se projevuje v ponižování jiných národů, hlavně Rusů. Až tři miliony Banderovců se vrací ze světa, získávají vliv. Tomu odpovídá i výuka na školách.
1. referendum o rozpadu SSSR, Ukrajina chtěla
zůstat jako federativní stát. 2. referendum (1991) –
60 % Ukrajinců se prohlásilo za samostatný stát (zákon o používání ukrajinského jazyka, zákaz používání jiných jazyků). V r. 2013 vznikají první bojůvky. EU nabízí Ukrajině trh, vlastnictví, peníze. Rusko
nabízí prosperitu Ukrajině. Studenti jdou do ulic, jsou

BLAHOPŘEJEME!
30. září si soudruh Milan Krišo připomene
třičtvrtě století svého života. Bude se vracet k jed-

pro EU. 20. 2. 2013 začal Majdan. Obětí bylo 34.
Doněcká, Luhanská, Oděská oblast se proti tomuto
postavily. Byla použita i ukrajinská armáda, vznikají milice. V r. 2014 dochází k zabití 43 odpůrců Majdanu. Vznikají nové bojové oddíly (např. AZOV).
Azovští bojovníci mají tetování, grafiku přebírají od
Německa, včetně hákového kříže. Vskutku hajlují.
Proč dnešní speciální operace? Všichni jsme
přece proti válce. Na Ukrajině totiž zapáchalo mj.
i 16 chemických laboratoří se svým programem. Tyto
byly udržovány USA (v USA být nesmí). Postupně
byly odchytány 4 skupiny Azovců (v Mariupolu),
kteří tam pracovali. Luhansk a Doněck požádaly
Rusko o pomoc. 24. 2. 2022 začíná válečná operace.
1. fáze – Rusko očekávalo, že Ukrajina se vzbouří
proti Zelenského vládě. Nestalo se to!
2. fáze – zlikvidovat ukrajinskou vojenskou techniku, hlavně letadla. Po vyčištění se prosadí tzv. začišťování. Rusko nemá zájem o obsazení celé Ukrajiny.
Ukrajinci žádají, aby Rusové neodcházeli z obsazených míst, neboť to by byla jejich smrt (Azovci popravují sympatizující s Rusy). Putin chce denacifikaci Ukrajiny a střet bude trvat, než toho bude
dosaženo.
Po válce v polovině 19. století, kde Rusko porazilo Anglii, tam vzniká značná rusofobie. Po r. 1945
nenávist k Rusku v Anglii nahrazují USA. V r. 2018
se už dodávaly zbraně USA na Ukrajinu.
Celý svět není proti Rusku, proti je pouze EU
a USA. Většina zemí světa s Ruskem dále spolupracuje. Azov se ztrácí. Řada lidí zmizela. Oligarcha
Zelenský je dobře placený, má kolem sebe správně
vybrané poradce. Vytvářejí se předpoklady pro ukončení současného stavu.
Josef Vondrák
notlivým obdobím v životě, kdy aktivně působil jako
důstojník naší armády, poté jako učitel v oblastní stranické škole, jako pracovník na ideologickém oddělení KV SSM, jako místopředseda tří Obvodních výborů KSČ a jako pracovník MěV KSČM. Od r. 1990
nechyběl na 1. máje ve stánku s občerstvením a tradičními červenými prvomájovými rohlíky i stranickým tiskem. Jako majitel prodejny potravin, která
byla současně agitačním střediskem naší strany, zakotvil po několika místech poblíž Vaňkovky v kantýně v budově MěV KSČM. Je i zde v první linii vztahů KSČM s členskou základnou KSČM i s veřejností
Milan se stará o naše občerstvování už 30 let. Je dobře, že si chystá i mladé nástupce. (Přehrada 28. 8. 2022)
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155 LET MARXOVA KAPITÁLU
První díl Marxova Kapitálu vyšel 14. září 1867
v Hamburku v nákladu jeden tisíc výtisků. Marx
v něm zkoumal vztah mezi kapitálem a prací, mezi
dělnickou třídou a buržoazií. Ukázal, jak kapitál
po staletí vznikal, vzrůstal a bída pracujících zůstávala stejná nebo se i zvyšovala.
Tuto okolnost Marx objasnil svou teorií nadhodnoty, kterou v hlavních rysech zpracoval již v 50.
letech a v Kapitálu ji předložil v konečném znění.
Bedřich Engels ve stati Karel Marx z června 1877
její podstatu přiblížil veřejnosti. Kapitalisté vlastní
výrobní a životní prostředky a dělníci jsou z nich vyloučeni. Mají k dispozici pouze pracovní sílu, kterou
jsou nuceni prodávat, aby získali potřebné životní
prostředky. Jejich získání vyžaduje šest pracovních
hodin, které kapitalista zaplatí. Kapitalista si pracovní
sílu koupil na celý den a dělníka nechává pracovat
osm, deset i více hodin. Výsledek dělníkovy práce
nad šest hodin jde do kapsy kapitalisty.
Tak vzniká NADHODNOTA, která tvoří základ,
z něhož pramení pozemková renta, zisk, akumulace
kapitálu (viz Marx-Engels 19. sv. Spisů z r. 1966.
s. 137-8). Na základě teorie nadhodnoty prokázal,
že pouhým hospodářským bojem nemůže dělnická
třída změnit podstatu svého postavení a odstranit ho.
Skoncuje s ním jen tehdy, odstraní-li se jeho základna – kapitalistické vlastnictví výrobních prostředků.
Prokázal též, že základní rozpor výroby v kapitalismu – mezi společenským charakterem výroby a soukromokapitalistickou formou přivlastňování společenského produktu – určuje všechny ostatní rozpory
kapitalismu. Na podkladě velkého množství údajů
z dějin kapitalismu v Anglii prozkoumal a zobecnil
rozmanité formy tohoto základního rozporu. Poskytl
dělnické třídě a ostatním pracujícím východisko, jak

BLAHOPŘEJEME!
při seminářích, diskusních čtvrtcích i dalších
akcích naší strany. Libuška Domanská má velmi dobrého pokračovatele ve své práci, kterou jsme si rádi
nedávno připomněli. Má k dispozici vše, co účastníci akcí v budově MěV i další zájemci požadují.
K významnému životnímu jubileu mu blahopřejí
a do dalších let pevné zdraví přejí všichni, kteří ho
poznali a znají jako neúnavného a obdivuhodného
zastánce politiky komunistické strany, jako člověka,
který nevynechá žádnou příležitost k propagaci
a k objasnění zásad a návrhů k řešení problémů
v naší společnosti, které prosazuje naše strana. Do
řady gratulantů se staví i kamarádi z ECHA.
kj

se zbavit neutěšeného
stavu věcí.
Marxův kapitál
vznikal v několika
Marxových pracích
předcház ejících.
V r. 1844 to byly tři sešity Ekonomicko-filozofické rukopisy. V prvním jde
o mzdu a zisk z kapitálu, v druhém poměr soukromého vlastnictví k němu a ve třetím jeho vztah
k práci a komunismu. Kapitola PENÍZE je i dnes
aktuální. Marx ukazuje sílu peněz a jejich majitele,
pokud je má. V r. 1859 vydal Marx spis Ke kritice
politické ekonomie. Zkoumal v něm systém buržoazní ekonomie v pořadí: kapitál, pozemkové vlastnictví, námezdní práce, stát, zahraniční obchod, světový trh. Dospěl k závěru, že právní vztahy i formy
státu tkví v materiálních poměrech. Předložil celkový výsledek zkoumání: Lidé vstupují do určitých, na
své vůli nezávislých vztahů, které odpovídají určitému vývojovému stupni jejich materiálních výrobních
vztahů. Jejich souhrn tvoří ekonomickou strukturu
společnosti, reálnou základnu, nad níž se zvedá právní
a politická nadstavba a které odpovídají určité formy společenského vědomí. Způsob výroby materiálního života podmiňuje sociální, politický a duchovní
životní proces vůbec. Bytí lidí není určováno jejich
vědomím, nýbrž naopak jejich vědomí je určováno
jejich společenským bytím … dostanou-li se výrobní síly materiální do rozporu s výrobními vztahy, nastává epocha sociální revoluce… (Marx-Engels Spisy sv. 13). Jde o základ marxistického pojetí vývoje
společnosti i života lidí, jejich chápání a pochopení.
Karel Janiš

Systém, který umožní
vládnout Pekarové, Fialovi,
Rakušanovi, Bartošovi
a dalším, nemá chyby…
TENTO SYSTÉM JE CHYBA!
Hlas pro KSČM – je hlas
proti Fialově vládě!
Kateřina Konečná:
Je třeba odstranit nejen vládu,
ale celý systém!
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Žijí v našich vzpomínkách
Jubilanti na sklonku léta:
V první polovině letošního léta slaví svá životní jubilea následující členky a členové naší MěO:
Dodatečně gratulujeme:
• začátkem července oslavila své významné životní jubileum dlouholetá členka KSČM soudružka
Ilja Langšádlová ze ZO KSČM 3008. Od vstupu do
strany aktivně pracovala v různých funkcích. Její životní i politické zkušenosti byly a jsou pro nás stále
velkým přínosem. Oslavenkyni děkujeme za obětavou práci pro stranu i společnost. Do dalších let jí
přejeme pevné zdraví, štěstí, pohodu a spokojený život. Členové ZO KSČM 3008 a MěO KSČM Brno.
• Alexej Kropáček, Jarmila Forstová, Libuše
Drbalová, Marie Křížová, Marta Mlénková, Vladimír Puček.
Srpen - Jan Navrátil, Jaroslava Burešová, Alena
Burešová, Martin Schupler, Jaromír Nová, Aleš Franek, František Uzel, Marie Karfíková, Ilona Pejchalová, Karel Červinka, Marie Nováková, Bedřich Kazda, Hana Smutná, Marie Crhová, Marie Minářová,
Miloslava Grossová, Jiří Hájek, Milan Mareš.
Září - Ludmila Němečková, Věra Novotná, Jiří
Zábranský, Václav Fišer, Marcela Lukšíková, Petr
Babák, Ruth Bacílková, Miroslav Dudík, Jindřiška
Krejčí, Božena Frantová.
Všem oslavencům děkujeme za práci pro sociálně spravedlivější společnost a do dalších let přejeme zejména zdraví, štěstí a mír! ZO (MO)
KSČM, LKŽ Dobromysl a redakce Echo.
did

17. července jsme se rozloučili s nejstarší
členkou MěO KSČM v Brně soudružkou
Růženou Mazlovou z Černovic.
Do konce života se zajímala o společenské dění
a zůstávala věrná svému celoživotnímu komunistickému přesvědčení.
Rozloučili jsme se rovněž s dlouholetým
aktivním členem a funkcionářem naší strany
soudruhem Karlem Belatkou z Brna-sever.
Čest jejich práci!
Dál budou žít v našich vzpomínkách.

Zamyslete se a hlavně 23. a 24. září
opět nezapomeňte rozum doma!

PROGRAM PRO CELOU RODINU:
burčák, špekáčky, limo, hry pro děti, skákací hrad.
Setkání se zástupci KSČM.
Ty, kteří si netroufají, že místo najdou, vyzvednou
pořadatelé ve 14 hodin na zastávce Medlánky škola (bus 41 a 71 od Semilassa). Je zde možnost
parkování.
Informace Pavel Valach tel. 739 008 108.
GPS: 49°14‘17,6964‘‘N, 16°33‘58,5662‘‘E
Pořádá ZO 1702 ve spolupráci s MěV KSČM Brno
Objednatel a zhotovitel KSČM
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