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JE PO VOLBÁCH
Úvodem je třeba vyjádřit poděkování všem
těm, kteří v zářijových komunálních volbách
volili kandidátku koalice Restart pro Brno. Tlumočím proto poděkování, které vyjádřil 3. října
Městský výbor KSČM v Brně.
Členové MěV považují tyto hlasy za důležité především proto, že jejich prostřednictvím bylo prokázáno, že v Brně jsou stále členové a příznivci myšlenek komunismu. Žel, počet těchto hlasů nestačil na
očekávaný zisk mandátů, Restart pro Brno uspěl pouze v Novém a Starém Lískovci. Stručně řečeno, náš
volební výsledek je mnohem horší než jsme všichni
očekávali. Podrobnější hodnocení výsledků voleb
uvádíme na jiném místě tohoto čísla Echa.
Stranické orgány a organizace se jistě budou výsledky voleb ještě podrobně zabývat, především
z pohledu, co bylo příčinou našeho hubeného volebního výsledku a pohledu příprav na již se blížící volby do krajských zastupitelstev v roce 2024. V lednu
příštího roku nás čekají ještě jiné volby – volby prezidenta ČR. Všichni jsme průběžně informováni
o již jasných kandidátech i kandidátech, kteří zatím
svou oficiální účast neoznámili. V souvislosti s výsledky právě proběhlých komunálních a senátních
voleb ani příliš nepřekvapuje, že drtivá většina kandidátů je pravicového ražení. Tedy těch, kteří slyší
spíše na projevy představitelů kapitálu než hlasy nás
– obyčejných lidí, jímž současná pravicová vláda
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denně ztrpčuje život. A nejde jen o plynulé zdražování potravin, energií včetně nafty a benzínu, zajištění tepla na nastávající období, neřešením inflace,
která nás průběžně připravuje o úspory, nemusím
v tomto výčtu pokračovat. Nyní se pravice chystá
ovládnout i Hrad.
K tomu, aby se tak nestalo vede jen jediná cesta –
postavit kandidáta, který bude slyšet právě nás – obyčejné lidi. Takovým kandidátem je bezesporu vlastenecký kandidát PhDr. Josef Skála, CSc. Aby se však
kandidátem mohl stát, vyžaduje to splnit podmínku
– podporu vyjádřenou 50 tisíci podpisy. Jedná se
o tvrdou, ale splnitelnou podmínku. Bohužel, při získávání podpisů narážíme na některé překážky. I když
se každý z nás rád považuje za demokrata, je řada
takových, kteří jakmile mají umožnit demokratickou
volbu, rychle ze své pozice zastánce demokracie vycouvají. Takový člověk si nechce uvědomit, že dát
někomu možnost pasivně se zúčastnit volby ještě neznamená, že jej budu volit. Konec konců, mohu tuto
možnost dát dalším zájemcům, to omezeno není.
Druhým problémem je neochota uvést vedle svého
podpisu číslo občanského průkazu. Toto opatření opět
souvisí s demokracií – pokud by chybělo, nebyla by
žádná možnost, jak zkontrolovat, jestli člověk, který
dal svůj podpis na petici ve prospěch konkrétního kandidáta skutečně existuje. K tomu je třeba uvést, že tyto
kontroly jsou výhradně namátkové, a petiční archy jsou
po zdárné registraci kandidáta skartovány. Je naivní
myslet si, že by se tím ještě někdo zabýval.
Josef Skála patří mezi ty kandidáty, kteří doposud na požadovaný počet 50 tisíc podpisů nedosáhli.
Dovolím si proto požádat všechny, kteří se na jeho
podporu dosud nepodepsali, aby tak co nejdříve učinili. Počet hlasů odevzdaných v komunálních volbách koalici Restart pro Brno mne opravňuje k přesvědčení, že brněnští demokraté k tomuto úkolu
mohou výrazně přispět. Příslušné archy jsou k dispozici na MěV KSČM i u jednotlivých předsedů základních organizací.
Martin Říha, předseda MěV KSČM v Brně

VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH A SENÁTNÍCH
VOLEB V BRNĚ
Aniž bych chtěl nosit samovary do Tuly či sovy do Atén, nelze se vyhnout, pokud se zabývám výsledky voleb, některým číslům. Uvědomuji si, že tyto výsledky byly již v tisku uváděny a komentovány, podrobně jsou k dispozici na stránkách Českého statistického úřadu.
Úvodem je třeba konstatovat, že z výsledků
zářijových voleb jsme velmi zklamáni. Výsledky
bohužel neznamenaly změnu v dlouhodobém trendu poklesu hlasů pro KSČM i pro další strany nalevo od středu. KSČM získala v celostátním měřítku celkem 1 584 770 hlasů (1,48%) což jí
vyneslo 392 mandátů. Jedná se o údaje v nich nejsou započítány hlasy pro kandidáty KSČM na
kandidátních listinách KSČM v koalicích. V mi-

nulých komunálních volbách to bylo 4,82% se ziskem 1 426 mandátů.
Tomuto trendu odpovídají i volební výsledky
v našem městě. Je příznačné, že v něm stejně jako
v Praze a dalších velkých městech zvítězily strany
pravice – součásti vládní koalice. V Brně bylo registrováno 300 855 oprávněných voličů, voleb se
jich zúčastnilo 41,9%.

Zastupitelstvo města Brna
Koalice RESTART PRO BRNO získala 89 436
hlasů (1,44%) což při běžném přepočtu znamená,
že ji volilo 1 626 voličů. V r. 2018 volilo kandi-

dátku KSČM 4 812 voličů. V rámci celého Brno,
tedy i voleb do zastupitelstev jednotlivých městských částí získal Restart 154 422 hlasů (1,66%).

Volební výsledky RESTARTU PRO BRNO – volby do ZMB
Strana, hnutí, …

Počet hlasů
absolutně

%

Počet
kandidátů

Počet
mandátů

SPOLEČNĚ – ODS a TOP 99

1549837

25,03

55

16

ANO 2021

1267461

20,47

55

13

Lid. a Star. (KDÚ-ČSL + St. a nez.)

1059032

17,10

55

10

605982

9,79

55

6

SPD, Trikolora, Moravané a NK
Česká pirátská strana

437910

7,07

55

4

ČSSD VAŠI STAROSTOVÉ

378091

6,11

55

3

Zelení a Žít Brno s podporou Id.

369539

5,97

55

3

FAKT Brno

157120

2,54

55

0

PŘÍSAHA Roberta Šlachty

118243

1,91

55

0

Brno Plus a Svobodní

102015

1,65

55

0

RESTART PRO BRNO

89436

1,44

55

0

Brno Brňankám a Brňanům! (B3!)

56224

0,91

55

0

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT a NK

1193

0,02

2

0

JSI PRO? Jist. Solid. In. pro bud.

683

0,01

6

0

Restart pro Brno se umístil na 11. místě bez
zisku mandátů. Pomineme-li poslední dva subjekty, které podaly neúplné KL, pak Restart skončil
na předposledním místě.
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V roce 2018 se KSČM umístila se ziskem
264 705 hlasů (4,13%) na 9. místě a rovněž nezískala žádný mandát. Tehdy kandidovalo 22 volebních subjektů.

Zastupitelstva městských částí
Obdobné výsledky byly i v jednotlivých městských částech. S výjimkou Nového a Starého
Lískovce se kandidáti Restartu umístili na posledním místě, v Kohoutovicích a Brně-severu na předposledním.
Tomu odpovídá i zisk mandátů: V Novém Lískovci Restart získal jeden mandát (obhájil ho
s. Petr Všetečka), ve Starém Lískovci to byly
4 mandáty – dva pro Suverenitu (Ing. Andrea Březnová, DiS. 42 let, ředitelka a Petr Hudlík, 68 let,

OSVČ) a dva pro KSČM (doc. Ing. Jaroslav Zelený, CSc., 74 let, vysokoškolský učitel a Radoslav
Ondráček, 64 let, důchodce). Bohužel, s. Ondráček se vzdal kandidatury a na jeho místo tak
nastupuje Jaroslav Opluštil, 69 let technik, bezpartijní kandidující za Českou Suverenitu.
V roce 2018 získala KSČM v městských částech celkem 9 mandátů v 8 městských částech.
KSČM tak přišla o zastoupení v MČ Černovice,
Královo Pole, Líšeň, Maloměřice a Žabovřesky.

Volební výsledky RESTARTU PRO BRNO – volby do zastupitelstev
městských částí
Městská část

2022 - Restart
hlasů

2018 - KSČM

%

mandátů

umístění

hlasů

%

837

0,98

0

8

3713

3,85

0

Bystrc

6954

3,52

0

7

7709

3,75

0

9

Černovice

1356

2,89

0

9

2599

5,02

1

7

Ivanovice*)

Bohunice

man- umísdátů tění

6

185

3,74

0

4

KSČM nekandidovala

Jehnice*)

13

0,31

0

7

KSČM nekandidovala

Brno-jih

750

1,61

0

8

2081

4,44

0

7

Jundrov*)

220

0,89

0

4

496

2,17

0

7

1267

1,36

0

9

4223

4,59

0

7

925

1,89

0

7

2207

4,19

0

6

Kohoutovice
Komín
Královo Pole

4019

1,86

0

8

14886

6,49

2

6

Líšeň

3722

1,61

0

8

12721

5,54

1

7

Maloměřice a Obřany

1457

5,01

0

6

1798

7,02

1

7

768

2,71

0

6

988

3,25

0

7

4849

8,52

1

5

3569

5,33

1

8

706

0,61

0

6

4411

3,53

0

8

7576

1,64

0

8

18278

3,81

0

10

449

0,68

0

8

2018

3

0

9

Starý Lískovec

12384

18,00

4

3

4726

5,94

1

5

Brno-střed

11804

1,66

0

8

21983

3,1

0

11

Vinohrady*)

450

0,51

0

8

2664

3,14

0

9

Žabovřesky

2332

1,32

0

10

9979

5,34

1

8

Židenice

1927

1,11

0

10

6130

1,5

0

9

Medlánky
Nový Lískovec
Řečkovice a Mokrá Hora*)
Brno-sever
Slatina*)

*)

neúplné kandidátní listiny
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Výsledky KSČM v kraji
Volební účast činila 46,77%, KSČM na samostatných kandidátních listinách získala celkem
62 mandátů za 94200 (0,68%) hlasů. Tato čísla neobsahují údaje o KSČM v případě, kdy KSČM
tvořila nějakou koalici.

Výsledky v jednotlivých okresech:
Blansko
KSČM + NK
KSČM

(26802 hlasů)
8 mandátů
5 mandátů

11113 (1,74%) hlasů
15689 (2,46%) hlasů

Brno-město
RESTART PRO BRNO

(154422 hlasů)
5 mandátů

154422 (1,65%) hlasů

Brno-venkov
KSČM

(17291 hlasů)
11 mandátů

17291 (1,62%) hlasů

Břeclav
KSČM
KSČM + NK

(26931 hlasů)
15 mandátů
0 mandátů

17401 (2,57%) hlasů
9530 (0,41%) hlasů

Hodonín
KSČM
KSČM + NK

(32354 hlasů)
8 mandátů
2 mandáty

24952 (2,72%) hlasů
7402 (0,80%) hlasů

Vyškov
KSČM + NK
KSČM

(6779 hlasů)
5 mandátů
2 mandáty

4633 (0,99%) hlasů
2146 (0,46%) hlasů

Znojmo
KSČM
KSČM + NK
ČSSD + KSČM + SPOZ

(26819 hlasů)
21 mandátů
1 mandát
0 mandátů

8994 (1,41%) hlasů
3214 (0,50%) hlasů
14611 (2,29%) hlasů

(Brno-město

154422 hlasů

•

Ostatní okresy 136976 hlasů)

Volby do Senátu Parlamentu ČR
MěV KSČM v Brně tentokrát nenominoval
svého kandidáta ve volebním obvodu č. 58 z důvodu, že nenašel kandidáta, který by měl alespoň
malou šanci uspět v brněnském prostředí a postoupit do druhého kola voleb. Oprávněnost tohoto
přístupu dávají výsledky minulých senátních voleb, kdy kandidát KSČM nezískal ani počet hlasů,
jež by zabránilo propadnutí volební kauce.
Oslovil však některé kandidáty jiných stran
s nabídkou podpory (Dušek, Koudelka), kteří však
vyjádřili poděkování a podporu ze strany KSČM
odmítli. Koalice RESTART PRO BRNO pak následně vyjádřila podporu kandidátce za stranu
ECHO str. 4

DOMOV Lucii Zajícové. Ta ziskem 634 (1,78%)
hlasů obsadila poslední 6. místo.
Ve volebním obvodu č. 55 jež částečně zasahuje do Brna, postavil svého kandidáta s. Bohumila Smutného OV KSČM Brno-venkov. Tuto
kandidaturu MěV plně podporoval především
v rámci volební kampaně na úrovni příslušné městské části Brno – Bystrc i na celoměstských akcích,
dále prostřednictvím svých webových stránek a na
sociálních sítích.
V tomto obvodu kandidovalo 7 kandidátů,
s. Smutný získal 3169 (6,44%) hlasů, což stačilo
na 6. místo.

Na základě uvedeného se nabízí tento závěr:
Letošním komunálním volbám věnoval MěV
mimořádnou pozornost a úsilí s cílem zvýšit počet zastupitelů KSČM v Brně a především dostat
se zpět do Zastupitelstva města Brna. MěV pro
dosažení toho tohoto cíle udělal skutečně vše, co
bylo v jeho silách a finančních možnostech. Výsledky voleb jsou tak velkým zklamáním ukazujícím, že poctivá příprava ze strany MěV pro dosažení vytyčeného cíle nestačí. Nicméně se potvrdila
správnost rozhodnutí kandidovat v rámci koalice.
Jednoznačně se potvrdilo, že pokud by strana šla
do voleb samostatně, nepodařilo by se naplnit kandidátní listiny v takovém rozsahu jako při těchto
volbách. To se týká rovněž delegování do okrskových volebních komisí.
Ukázalo se, že v podmínkách pravicového
Brna, stejně jako v dalších velkých městech, se na
rozhodování voličů výrazně podílí celostátní politika i obecný celoevropský trend odklonu od levice. Oslabení levice není jen problém naší republiky, ale jak lze sledovat, levice v podstatě v celé
Evropě. U nás se to projevilo především v senátních volbách, za Evropu uveďme například nedávné parlamentní volby v Itálii.
Zdá se, že ANO i SPD dále úspěšně vysávají
voliče KSČM. Mimochodem, voliči, kteří daly své
hlasy Ano již zjišťují, že vlastně volili pravici.
Voliče tak od podpory pravicových stran neodradily ani takové kauzy s nimi spojené jako je Stoka
či Dozimetr. Voliči často nebrali v úvahu výsledky práce bývalého vedení města, které v podstatě
pouze realizovalo projekty zahájené předchozím

VE SVĚTĚ ČÍSEL
 Na 33. ročníku Slavností piva ve Svijanovském
Újezdu na Liberecku 16. července vypilo 4000
účastníků 26 tisíc piv – na 7 půllitrů na jednoho
účastníka.
 Na hudebním festivalu Colours of Ostrava
vypili účastníci během 4 dnů 300 tisíc piv, teklo
z 300 výčepních kohoutů na 35 výčepních místech. Zážitek z hudby byl enormní. V obou případech byla hygiena na dovolené.
 V Národním divadle v Praze vstupenky na operu stojí od 490 do 1290 Kč, na stání za 190 Kč.
Baletní představení od 390 do 1190 Kč, na stání
190 Kč, činohra od 350 do 890 Kč, na stání za
190 Kč.

vedením, nevadilo jim nesplnění řády zásadních
úkolů jeho programového prohlášení, např. nesplnění tak zásadního úkolu jako je schválení nového územního plánu a řada dalších.
I v podmínkách Brna tak platí - celkově ve větší míře dochází k dalšímu poklesu voličských preferencí jak KSČM, tak i dalších stran levicového
směřování. Významným faktorem je pokračující
úbytek členů a dalších voličů KSČM z důvodu
úmrtí, stejně jako neustálé osočování KSČM ze
stran mainstreamu z jakéhokoliv důvodu, jež je
často, zejména mladší generací bez přemýšlení
přejímáno. Právem lze jistě uvést skutečnost, že
rozhodování voličů ovlivnil i vojenský konflikt
Ruska a Ukrajiny. S ním spojené antiruské výpady vedly ve svém důsledku k oslabení levice.
Zbývá ještě podat jednu informaci:
Vedení ÚV poděkovalo za hlasy pro kandidátky KSČM, uvedlo že si jich velmi váží, i když jejich počet nesplnil očekávání. S Konečná přímo
uvedla: “Krizové vedení mělo přijít hned po debaklu v krajských volbách v roce 2020 a ne až po
sněmovních na podzim loňského roku… každopádně děkuji jménem téměř 400 zastupitelů ve městech a obcích za jejich zvolení!“
V Brně je tomu jinak. Předseda MěV s. Martin
Říha také poděkoval voličům, ovšem současně na
základě volebních výsledků rezignoval k 31. 12.
2022 na svou funkci předsedy i další s tím spojené funkce. S okamžitou platností současně rezignoval na funkci místopředsedy MěV s. Václav
Fišer.
Aleš Růčka

Karel Janiš
 M Korecký prosvištěl v MF Dnes 13. srpna
2022 všechny ty české fašouny. Podle Babiše jsou
voliči koalice SPOLU, jichž bylo 1 493 905, fašisti a nacisti, ve fašounské SPD dalších 513 910
lidí. Podle pirátského exposlance O. Profanta je
Sněmovna plná konzervativních bílých páprdů.
Velká část inklinuje k fašismu, tedy asi 100 fašistických zákonodárců. To je celkem 2 007 915 fašounů, což v 10 milionovém státě není málo. Áda
by z nás měl radost! Skutečné české fašisty nechme stranou, protože ti jsou ve srovnání s voliči
SPOLU, SPD a poslanci úplní čučkaři – Koreckému se podařilo vystihnout přehnané Babišovo tvrzení do skutečných čísel, už na to přišel i Babiš.
ECHO str. 5

BEZ VOLEB NEBUDEME ANI V ROCE 2023
Miloš Zeman končí na Hradě v příštím roce
a nemůže sem již znovu kandidovat. Již po jmenování kompletní vlády pod vedením P. Fialy se
objevily úvahy, kdo bude na Hrad kandidovat.
Nejvíce se hovoří o již minulém předsedovi
vlády Andreji Babišovi, který začal objíždět města i obce, aby je získal pro svůj možný nástup na
Hrad. Zlé jazyky říkají, že Petr Fiala bude tyto cesty
jen sledovat, protože bude mít mnoho práce udržet pětičlennou vládní koalici v patřičné jednotě
při snaze získat co nejvíc mandátů v podzimních
komunátních i senátních volbách pro každou politickou stranu a hnutí v uvedené vládní pětici.
Tak např. v senátních volbách šlo o obhajobu
funkce předsedy Senátu Miloše Vystrčila – kolik
hodin zákulisních jednání proběhlo, aby tchajwanec pokračoval jako druhý mocný po prezidentovi republiky. O vstupu do úsilí kandidovat na Hrad
uvažoval i Miroslav Kalousek, kterého ovšem
ministr zdravotnictví získal do dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny dokonce za místopředsedu. Ani exprezident Václav Klaus nevyloučil možnost poprat se znovu o Hrad, i když mu
bude v roce 2023 „pouhých“ 82 let věku. Dodávám, kolik měl Adenauer, Charles de Gaulle, kolik je dnes americkému prezidentovi let a bude
zřejmě kandidovat po 4 letech znovu.
Spekuluje se o předsedovi odborů Josefu
Středulovi, který se snaží prosazovat zájmy poctivě pracujících lidí. (Svou kandidaturu podpořil
v sobotu 8. 10. na odborářské demonstraci, kde
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se rozpomněl na revoluční tradice a zaťatou pěstičkou pohrozil mocipánům. Maximální revoluční
vzepětí - víc od něj čekat nemůžeme! Jan K.) Hovoří se i o řediteli Hospodářské komory Vladimíru Dlouhém, kterého známe jako vrchního privatizátora z počátku 90. let, kdy volal – musíme
jednat rychle a rychle tak, aby se zesoukromničení všeho možného i nemožného nezastavilo.
Vít Rakušan, křikloun po Babišovi až na půdu,
byl vyzýván, aby na Hrad kandidoval, ale vyslovil
se, že nemá dost zkušeností. Ale měl jich ovšem
dost, aby „zlikvidoval“ policejního prezidenta.
Řekl ovšem stejně jako předseda vlády, že koalice
Spolu postaví takového kandidáta na Hrad, který
bude natolik silný, aby překonal možného kandidáta Andreje Babiše (nepostaví, ale podpoří někoho ve II. kole). Hovoří se i o senátorech Pavlu
Fischerovi, hlídači před ruským a čínským nebezpečím, Marku Hilšerovi, exrektorce Mendlovy univerzity v Brně Danuši Nerudové, arm. gen. v. v.
Petru Pavlovi, moderátorovi TV Barrandov Jaromíru Soukupovi. A že by možnost kandidovat vynechala senátorka Miroslava Němcová, třeba za
podpory senátorů?
Uvidíme, kdo ještě bude kandidovat na Hrad.
Karel Janiš

Po uzávěrce - situace se „vyjasňuje“
Mezi zájemci o Hrad figuruje i bývalý rektor
UK Tomáš Zima, manažerka Alena Vitásková nebo
podnikatelé Karel Janeček, Karel Diviš a Tomáš
Březina. Kandidátem hnutí Svoboda a přímá demokracie bude v prezidentské volbě
Jaroslav Bašta. O úřad prezidenta se chce
ucházet také europoslanec a generál AČR
v záloze Hynek Blaško. Zisk dostatku podpisů ke kandidatuře již oznámila i bývalá
šéfka Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková. Další „takticky vyčkávají“.
Jak jsme ijiž psali, svého kandidáta na
boj o Hrad představila také Komunistická
strana Čech a Moravy. Je jím bývalý místopředseda strany Josef Skála, Stále běží kampaň na získání potřebných podpisů.
Zapojte se a pomozte!
První kolo voleb prezidenta bude 13.
a 14. ledna 2023, případné druhé kolo pak
o dva týdny později.
Jan Korbel

Několik měsíců se hovořilo, že v září Pětikoalice uveřejní kandidáta na prezidenta
republiky.
A ejhle! 6. září 2022 se objevila zpráva, že koalice „Spolu“ boj o Hrad vzdala.
Nenašla takového člověka ochotného kandidovat. Marek Benda hovořil s deseti lidmi, kteří ho
poslali do háje. ODS má výhrady ke generálovi
Pavlovi pro jeho komunistickou minulost. Nejschůdnější pro ODS by byla podpora senátora
Pavla Fischera, ale ne všichni straníci se na něm
shodnou.
Ani předsedkyně Sněmovny z čela TOP 09 už
příliš nevěří tomu, že by Spolu na poslední chvíli
vytáhla nějaké jméno. Předseda klubu lidovců Marek
Výborný řekl, že není reálné,
aby Spolu postavila vlastního kandidáta, jde o to vrátit
úřadu důstojnost a nikoliv někoho na prezidentský úřad dotlačit. Před prvním
kolem volby dá KDU-ČSL voličům doporučení,
koho z kandidátů volit.
O vlastním kandidátovi neuvažují ani koaliční
Piráti. Spustili anketu, koho v prezidentském klání podpořit. Zatím výrazně vede ekonomka Danuše Nerudová, na druhém místě je Petr Pavel a na
třetím Marek Hilšer.
Hnutí ANO stále čeká, jak se vysloví lavírující
předseda Andrej Babiš. Rozhodnutí má oznámit
28. října. Kandidaturu za SPD ohlásil europoslanec Hynek Blaško, ale SPD ho asi nepodpoří, kandidovat bude Jaroslav Bašta.
6. září 2022 ohlásil svou kandidaturu arm. gen.
v. v. Petr Pavel pod heslem „Vraťme Česku řád
a klid“. Za největší problém považuje, že ani bývalá ani současná vláda nedokáže dobře komunikovat, co dělá. Ta minulá k tomu nebyla ochotná
téměř s nikým, ta současná je v tom lepší, ale špatně

komunikuje s občany a toho zneužívá opozice.
Prezident by měl hledat společné jmenovatele mezi
vládou a opozicí, aby dobré rady odborníků přenášel na politickou úroveň. Tak by Petr Pavel řešil
současnou situaci vysokých cen energií i všeho
ostatního, což současná vláda nečiní. O nějaké
americké základně na našem území má smysl mluvit tehdy, když existuje nějaké ohrožení, které by
její existenci ospravedlnilo, a když existuje shoda
s našimi spojenci. Vždy říká
zeptat se Američanů a oni ale
o ničem takovém neuvažují.
Ale jezdí přes nás technika
a materiál. Neměl by problém jmenovat šéfa BIS Michala Koudelku do generálské hodnosti, zaslouží
si to stejně jako jiní, kteří jmenováni byli.
Podle osobního názoru má problém s tím, že
člověk, který byl omámen, spoután a nepředstavoval naprosto žádnou hrozbu, byl podříznut jako
sele. To nedokáže překousnout. I když nezpochybňuje odbojovou činnost bratří Mašínů, včetně ztrát
způsobených v boji. Petr Pavel působil v mnoha
funkcích doma i v zahraničí, procházel opakovaně přísnými bezpečnostními prověrkami. Potvrzením toho je, že ho zástupci 30 zemí NATO v tajné
volbě zvolili za předsedu Vojenského výboru
NATO s přístupem k nejtajnějším plánům, což by
tajné služby USA a dalších zemí neumožnily,
kdyby v jeho minulosti bylo cokoliv problematického.
Uvedené věci uvedl prezidentský kandidát Petr
Pavel v rozhovoru pro Právo 8. září 2022.
Karel Janiš

VYJASNILO SE

KRAJ DOFINANCUJE SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Jihomoravský kraj posílá poskytovatelům sociálních služeb na svém území, kteří žádali o peněžní pomoc, téměř 300 milionů korun.
»Už na jaře jsme na sociální komisi AKČR avizovali, že finance ze státního rozpočtu pro rok
2022 nestačí potřebám. I s ohledem na rostoucí
počet klientů sociálních služeb a avizovaný růst
platů a mezd pracovníkům jsme vyjednávali
o dofinancování. Důležité pro nás bylo, aby se fi-

nance k poskytovatelům dostaly co nejdříve, proto je schvalujeme teď v září, i když celý proces
byl natěsno,« komentovala Jana Leitnerová, krajská radní pro sociální a rodinnou politiku. »Podle
státního rozpočtu na rok 2023 ladíme i financování služeb pro příští rok. Nečekáme jen na finance
ze státního rozpočtu, jednáme o dalším navýšení
části krajského rozpočtu pro financování sociálních služeb,« dodala.
(vž)
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GORBAČOV (2. 3. 1931 - 30. 8. 2022) – MÍSTO NEKROLOGU
Alexandr Dudčak (31. srpna 2022)
Gorbačov nikdy nebyl takovým naivním za- zrušit státní monopol na zahraniční hospodářskou
stáncem „změn“, kterého ze sebe sám dělal. Ote- činnost, zakázala celně zadržovat náklady družstev
vřeně řekl: „Cílem mého života bylo rozbití komu- a povolila jim nechávat výnosy v zahraničí. S pomonismu, který znamená pro lidi nesnesitelnou cí svých administrativních možností Gorbačov nejdiktaturu… Nejúspěšněji jsem to mohl udělat ve dřív osvobodil podniky od povinnosti k zemi, potom
vysokých (státních) funkcích. Proto mi moje žena jejich aktiva předal družstvům a otevřel dokořán soRaisa doporučovala soustavně směřovat k vyššímu větské hranice.
postavení. Jakmile jsem se osobně seznámil se ZáDo několika týdnů byla ve většině státních podpadem, stalo se moje rozhodnutí nezvratné. Musel niků zaregistrována družstva, vlastněná příbuznými
jsem odstranit celé vedení Komunistické strany ředitelů, šéfy krajských výborů a členy ÚV KSSS.
Sovětského svazu (KSSS) a SSSR. Také jsem musel Ze státních fondů šly zdroje na výrobu, ale ředitelé
odstranit vedení ve všech socialistických zemích. měli právo sami si hospodařit se svojí produkcí. Za… Pro tento cíl jsem si vyhledal stejně smýšlející čali ji směřovat do „rodinných družstev“, a ta ji odeosoby. Především to byli Jakovlev a Ševardnadze, sílala do zahraničí. Stát posílal podnikům ke zpracokteří mají ohromné zásluhy na svržení komunis- vání cement, kovy, ropné výrobky, plyn, bavlnu,
mu.“
dřevo, minerální hnojiva, gumu, kůži, vše určené pro
Gorbačovova pověstná věta adresovaná ame- zásobení domácího trhu, ale to všechno šlo ze země
rickému prezidentu byla: „Můžete klidně slavit ven přes „zelené zóny“ na hranicích. Vedoucí družVánoce. SSSR už neexistuje.“ V odpovědi Bush stev a úředníci hromadili kapitál na osobních účtech
ubezpečil Gorbačova o svojí upřímné vděčnosti.
v zahraničí.
Gorbačov vytvářel od roku 1985 struktury „stíGorbačov chtěl, aby v určité hodině byly tyto pronové“ stranické ekonomiky v SSSR i v zahraničí. středky legálně, přes své banky dovezeny zpět do
K plnění svých úkolů si osobně stanovil seznam dů- země, aby si nakoupili zpět své podniky.
věryhodných osob z členů KSSS, vedení KGB, miV letech 1988 až 1989 vyvezla z SSSR družstva
nisterstva financí a centrální banky. V lednu 1988 vytvořená z rozhodnutí strany polovinu v zemi vyrobyl pod jeho vedením přijat nový zákon o státních bených spotřebních výrobků a svých aktiv. Vnitřní
podnicích. Stát už neměl odpovědnost za závazky trh se zhroutil, průmyslové zboží i potraviny se staly
podniku. Podnik nezodpovídal za závazky státu. Zá- nedostatkovými. Na pokyn Gorbačova a Ryžkova
kon zanesl chaos a dezorganizaci do hospodářství byly na nákup potravin ze zahraničí vyhozeny zlaté
podniků. Přitom bylo ponecháno centrálně plánova- rezervy Sovětského svazu. Šlo o nákup „zahraničné hospodářství a centralizované rozdělování fondů. ních“ potravin. Nezřídka se jednalo o domácí proNavíc jako dříve měla ministerstva zásobovat pod- dukty. Lodě v přístavech Leningradu, Rigy a Tallinniky vším potřebným a podniky měly podle nového nu se naložily levným krmným obilím, obepluly
zákona nakládat s majetkem, jak je jim libo.
Evropu a připluly do Oděsy s „dovezenou“ potraviHospodářství země se změnilo na jednosměrnou nářskou pšenicí pro SSSR za 120 USD za tunu.
ulici. Podniky mohly postupně odmítnout státní zaJen v roce 1989 se na zakoupení osiva kukuřice
kázky, mohly samostatně pracovat podle svého plá- z USA a Kanady vyvezlo z Magadanu 2750 kg zlata.
nu, samostatně rozhodovat o státních zakázkách, Zlato bylo vyvezeno přes Tatarstán a potom spolu
odbytu zboží i cenách. Avšak tím, že neexistovala s diamanty v hodnotě 28 milionů USD bylo odesláno
tržní infrastruktura a zprostředkovatelské organizace, do Izraele.
se situace stala složitou. Země hospodařila špatně.
Podle Gorbačovovy směrnice mělo dojít v SSSR
V květnu 1988 zatlačil Gorbačov na přijetí záko- k vytvoření více stran, měla být možnost konfiskona o spolupráci. Pravá podstata zákona byla v tom, vat straně její majetek, především budovy, které byly
že bylo povoleno zakládat družstva v podnicích poskytnuty stranickým výborům a jiným organizas právem využívat státní zdroje. Podle zákona mohla cím a institucím KSSS, nakladatelstvím, tiskárnám,
družstva, na rozdíl od podniků, využívat právo na rekreačním domům, sanatoriím a dalším objektům
samostatné vývozní operace, budovat komerční ban- sociální sféry, dopravní prostředky, atd.
ky a svoje firmy v zahraničí. Přitom výnosy v cizí
Přísně tajný dekret Gorbačova a Ryžkova staměně nebylo možno obstavit. Od roku 1988 do za- novil zvláštní kurs dolaru pro spolupracovníky
čátku roku 1989 se Rada ministrů SSSR rozhodla
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GORBAČOV (2. 3. 1931 - 30. 8. 2022) – MÍSTO NEKROLOGU
Alexandr Dudčak (31. srpna 2022)
ÚV KSSS. Vedoucí věrchušce se umožnila výmě- 2. V lednu 1991 odejde 25 miliard rublů.
na 1 dolaru za 6 rublů 26 kopějek. Členům ÚV 3. V květnu 1991 odejde 15 miliard rublů, peníze ze
KSSS a nomenklaturním úředníkům byly dostupdruhé a třetí etapy se prodají za 2 miliardy.
né úvěry z bank bez omezení, mohli nakupovat 4. V červenci 1991 půjde 140 miliard rublů za 4,5
valutu a vyvážet si ji za hranice a tam si v zahramiliard USD.
ničních bankách otevírat osobní účty.
Celkem za 280 miliard rublů bylo získáno 12
Všechno toto probíhalo v létech, kdy sovětští pra- miliard dolarů. Dohoda byla završena v předvečer
cující, vědci, vojáci a úředníci nedostávali mzdu. srpnového převratu v roce 1991.
Začala masová nezaměstnanost, stávky, mítinky, neProdej sovětských peněz vedli dřívější ministbyly potraviny a průmyslové výrobky, byly narušeny ři financí SSSR Pavlov a Orlov. Na konci roku
hospodářské a finanční vazby mezi podniky, směřo- 1990 se ve Švýcarsku konaly tajné schůzky Pavvalo se k „národní suverenitě“, vytvářely se národní lova (přijel do země tajně s padělaným pasem)
fronty.
se Schmidtem a šéfy švýcarských, německých,
Když viděli šéfové svazových republik, co se děje francouzských a britských bank. Koncem ledna
v Moskvě, začali s protiruskou kampaní. Spustilo se se do Švýcarska vypravil nový ministr financí
to na Kavkaze, v Pobaltí, ve Střední Asii. V Podněs- Orlov. Sešel se a jednal se zástupci finančních
tří se začalo střílet. Rusové proudili z republik do kruhů USA a Evropy. Oznámil, že Gorbačov
Ruska, ale tam je nechtěli. Šly výzvy k „ruskému a jeho vláda měly v úmyslu prodat velké množlidu“, aby pomohl svým krajanům, aby převedl na ství zlata, briliantů a platiny, ale bojí se, že po
stanovené účty co může. Jenže nikdo peníze neměl. případném úniku informací by jejich ceny na svěDělníci nedostávali mzdu i po dobu několika měsí- tovém trhu mohly klesnout.
ců. Kvůli bídě docházelo k masovým shromážděním
Po uzavření transakce uvedli svědkové, že
pracovníků různých odvětví. Během krátké doby stáv- Pavlov řekl Schmidtovi: „Ti, kteří vás vyslali,
kovalo 166 dolů, to znamenalo 180 tisíc lidí.
znají čísla účtů, na které se mají peníze převést.
Dne 18. března 1990 byl za účasti Gorbačova V první etapě bude transakce osobně kontrolovat
zrušen článek 6 ústavy, politický monopol KSSS Orlov.“ Obnosy byly v rublovém ekvivalentu
v Sovětském svazu. Strana sice ztratila politickou odvezeny do Švýcarska. Schmidt řekl, že koupil
hegemonii, ale její věrchuška pod vedením Gor- Sovětský svaz všeho všudy za 12 miliard dolarů.
bačova vládla kapitálem a stala se samostatnou
Krádež sovětské peněžní zásoby dovedla zemi
kastou. Bylo zahájeno mocné „běsnění demokra- k úplnému krachu. Škoda pro stát byla nevyčíslitelcie“ v podobě zavedení amerického dolaru do so- ná. Znehodnocení 360 miliard rublů pracovních vklavětské ekonomiky. Tak došlo k úplnému krachu dů lidu SSSR umístěných v pokladnách spořitelen
finančního systému.
úplně zlikvidovalo finanční systém země.
Přes majitele televizní společnosti CBC Maxwella
Dohoda nakonec přivedla Sovětský svaz k rozpašly ze Sovětského svazu na Západ miliardové část- du. Gorbačovský klan devalvoval sovětský rubl do
ky. Prodával sovětské rubly za valuty na Západě úplného minima, aby bylo možno koupit sovětské
a tam se tyto prostředky ukládaly na soukromé účty. průmyslové giganty a ložiska surovin.
Gorbačov s Maxwellem se dohodli, že za pomoci
Ještě v letech 1985 až 1987 byl jeden dolar v mesovětského ministra financí Pavlova a guvernéra stát- zinárodním zúčtování 0,6 rublů, v roce 1990 už 3,6
ní banky Geraščenka pozvou k sobě švýcarského rublu a v roce 1991 byla hodnota jednoho dolaru 18
finančníka Schmidta. Společně se s Pavlovem a Ge- rublů. Po rozpadu Sovětského svazu a nástupu vlády
raščenkem dohodli, že ze Sovětského svazu stáhnou skupiny Jelcina v roce 1992 byl směnný kurs za je200 miliard rublů a prodají je. V Sovětském svazu den dolar tisíc rublů. Například v letech 1985 až 1987
bylo v té době v oběhu jen 139 miliard rublů.
byla hodnota ruské ropné rafinerie 500 milionů rubNa Gorbačovův tajný příkaz připravili předem lů, to je 790 milionů dolarů podle kurzu v této době.
dohodu. Pavlov, Geraščenko a Schmidt si smluvili Potom v roce 1992 to bylo jen 500 tisíc dolarů.
prodej 280 miliard rublů na Západ, a to ve čtyřech Cizinci začali skupovat Rusko za babku.
etapách:
1. V prosinci 1990 půjde 100 miliard rublů na proPřevzato z Fondsk.ru
dej za 5,5 miliard USD.
ECHO str. 9

PLYN NEBUDE, EU SE POHÁDALA...
O plyn se nikdo dělit nebude! Ožebrač, koho můžeš, je nové heslo EU!
Ještě nedávno ujišťoval Petr Fiala všechny Čechy, že plynu bude dost, a že se jednotlivé země
EU o něj podělí. Ovšem ukázalo se, že je všechno
jinak! Jakmile komise EU oznámila společná
úsporná opatření, která by snížila spotřebu plynu
v jednotlivých zemích EU, vypukl skandál!
Nejprve EU vyděsila polská ministryně pro klima Anna Moskwa. Ta řekla komisaři EU, že Polsko je proti zavádění společných evropských regulačních mechanismů při spotřebě plynu a že si
Polsko nenechá takto poškozovat svoji ekonomiku! (Jinak řečeno – Polsko se o plyn dělit nebude!)

Evropská hádka o plyn už začala!
K Anně Moskwě se okamžitě přidaly Španělsko a Portugalsko, které nejsou závislé na ruském
plynu, a obě země oznámily Bruselu, ať na společné šetření plynu zapomene, oni se uskromňovat nebudou, protože by je to ekonomicky poškodilo!
Komisařka pro energetiku Kadri Simsonová už
před tím rozzuřeně napadla Orbána a Maďarsko,
protože si dovolili odporovat Bruselu, a oznámit,
že se Maďarsko s nikým o svůj vlastní plyn a energie dělit nebude, a nebude je povinně prodávat na
Evropském trhu tomu, kdo má nejvíc peněz, jak si
představuje Brusel. Maďarsko má jako jediné ze
zemí EU uzavřené s Ruskem dlouhodobé smlouvy na dodávky levného plynu. A ten teče jižním
plynovodem z Ruska! Komisařka Simsonová obvinila Maďarsko z podkopávání evropské solidarity a porušování evropského práva. Podle komisařky Simonsonové nejsou ekonomické důvody
relevantní, proto aby Maďarsko omezovalo nákupy svého plynu ostatním zemím EU!
Mezinárodní měnový fond včera večer oznámil, že Česko i Slovensko budou zasaženi v důsledku nedostatku plynu propadem ekonomiky
o 6%, a budou tak nejhůře zasaženými zeměmi
v EU!
Žádné omezování spotřeby plynu nepřipadá
v úvahu – oznámily EU mocné lobbistické skupiny chemického a sklářského průmyslu! Podle nich,
by omezení spotřeby plynu, jak včera oznámil
Brusel znamenalo přestat vyrábět chlór, a to by
znamenalo, že by lidé v Evropě neměli žádnou
pitnou vodu! Navíc oba svazy oznámily, že BruECHO str. 10

selský plán na okamžité šetření spotřeby plynu
zavíráním průmyslových podniků, by způsobil, že
by došlo k poškození výrobních zařízení, protože
ta se nesmí zastavit! Podle všech průmyslových
skupin se na průmyslu nesmí s plynem šetřit! Zbývá tedy šetřit na lidech!
Šéf bavorských průmyslníků Klaus Josef Lutz
oznámil, že potraviny budou kvůli nedostatku plynu neúnosně drahé a bude jich málo. Hlad sice do
jara nebude, ale to neznamená, že budou k dispozici všechny potraviny v dostatečném množství.
Zejména nabídka masa, mléka a sýrů bude ohrožena. Příští rok se navíc začne projevovat nedostatek hnojiv, která se nevyrobí přes zimu!

Ještě 4. července 2022 český premiér Petr
Fiala z bruselské tribuny hřímal:
Ruský imperialismus způsobil mezinárodní
škody – a to nejen ve formě vojenské agrese. Využívá energii jako zbraň. Pokud chce být EU respektována, nemůže již být životně závislá na zemích, které přímo ohrožují její bezpečnost.
Zbavit se naší závislosti na ruských dodávkách
fosilních paliv bude prvním krokem k této nezávislosti. A tvrdil, že snížení/ukončení spotřeby fosilních paliv je hlavním úkolem všech zemí EU:
Snížení emisí skleníkových plynů je pro tuto cestu zásadní. A velebil sílu a společné hodnoty spojené Evropy!
Neuplynul ani týden a síla spojené Evropy
a její hodnoty se projevily v plné síle – Ožebrač,
koho můžeš! Je hlavní myšlenka EU, jak napsalo
samo Politico.eu!
Jak řekl zakladatel strany německých zelených
a bývalý spolkový ministr vnitra Otto Schily –
němečtí politici se nyní chovají vůči Rusku příliš
agresivně. Ukrajina se nemůže nikdy stát členem
NATO, protože Rusko si nenechá takto ohrožovat
své bezpečnostní zájmy. Ukrajina by měla směřovat cestou neutrálního Švýcarska. A o tom by se
mělo jednat! Vraždění musí přestat!

A s tím nelze než souhlasit!
Ostatně právě proto soudím, že Bruxelae musí
být zničeno, ještě dříve než nás všechny zavraždí!

Tak co nám nakecáš teď, komiku Fialo?
Podle zdrojů z internetu

Jan Korbel

KLIMATICKOU MIGRACI NELZE VYMÝTIT,
JE TŘEBA SE NA NI PŘIPRAVIT
Dopady změny klimatu zvyšují pravděpodobnost environmentální migrace do měst, což vytváří
rostoucí výzvy pro plánování, především v rozvojových zemích. Rozvojové programy by se proto
měly zaměřit na města jako útočiště pro klimatické
migranty, nebránit jim v odchodu z míst, kde už místní
podmínky nedovolují získat dostatečnou a pravidelnou obživu, říká Robert Stojanov z Provozně ekonomické fakulty MENDELU (Mendelovy univerzity
v Brně), společně s Alexem de Sherbininem z Columbia University a Sarah Rosengaertner ze Zolberg
Institute On Migration and Mobility. Naopak, města
by měla být připravena na jejich příchod za pomoci
rozvojových programů a těmto lidem pomoci přemístit se do bezpečí.
Změna klimatu mění parametry migrace obyvatel. Dosavadní politické snahy a rozvojové programy se dosud spíš snažily migraci eliminovat a motivovat obyvatele, aby zůstali na místě původního
bydliště. Hlavním cílem rozvojové pomoci je snížení počtu obyvatel žijících v chudobě, nicméně nefunguje podle vědce příliš efektivně, a velmi často
nepomáhá ani v případech adaptace na změny klimatu. »Programy zaměřené na pěstování odolnějších plodin sice mohou zaznamenat lokální a krátkodobý úspěch, v dlouhodobé perspektivě však
dochází k vyčerpání jejich potenciálu. Zvlášť když
se klimatické extrémy vyskytují s větší frekvencí
a intenzitou, čímž jsou jejich dopady více komplexní,« uvedl Stojanov, podle kterého postižení odcházejí do měst i přes marnou snahu rozvojové pomoci.
Klimatičtí migranti jsou většinou velmi chudí lidé,
kteří ztratili příjmy i majetek. Města v celé řadě zemí
jsou již nyní přelidněná a lidé postižení dopady změny klimatu tak rozšiřují jejich chudinské čtvrti.
Lze očekávat, že migranti budou cestovat z méně

životaschopných oblastí s nižší dostupností vody
a produktivity plodin, jako je například Sahel nebo
vnitrozemí Číny, či z oblastí zasažených stoupající
hladinou moře a prudkými bouřkami, do urbanizovaných center. »Pokud bude migrace dobře zvládnuta, může vytvořit pozitivní impuls, a to i v městských oblastech, které mohou těžit ze zvýšeného
ekonomického růstu. Pro migranty může být příležitostí začít lepší a kvalitnější život – nalézt pravidelný příjem, získat kvalitnější vzdělání pro děti a přístup ke zdravotní péči,« vysvětlil Stojanov. K tomu
však musí být vytvořeno silné a příznivé prostředí
podporované přímými pobídkami, jako jsou programy pro získávání nových dovedností a vytváření pracovních míst. Strategie podporující migraci musí
zajistit nejen odolnost těch, kteří migrují, ale také
těch, kteří patří do vysílajících a přijímajících komunit.
Změna klimatu je rostoucí hnací silou především
migrace v rámci jednotlivých zemí, přesné informace o počtu environmentálních migrantů neexistují.
»Poslední odhady ukazují, že do roku 2050 změna
klimatu donutí k vnitřní migraci více než 200 mil.
lidí. Nejnovější studie věnovaná odhadu počtu lidí
postižených povodněmi do r. 2100 uvádí, že dle nových modelů zvyšování hladiny moře postihne 190
miliónů lidí v případě nízkých emisí skleníkových
plynů, nebo 630 mil. lidí v případě emisí vysokých,«
nastínil Stojanov, země podle něj budou muset zaujmout dlouhodobý přístup k plánování a rozhodování, ve kterém budou klimatičtí migranti zahrnuti
do celkových strategií růstu a rozvoje. Mezinárodní
přesah klimatické migrace představuje pravděpodobné riziko pro rozlohou menší země a oblasti intenzivně zasažené dopady změny klimatu, válečnými
konflikty, ekonomickými a sociálními krizemi. (vž)

Očkování zachraňuje životy, prokázala studie
Očkování proti onemocnění COVID-19 snížilo
v Česku počet úmrtí až třiapůlkrát. Vyplývá to z dostupných dat, které zpracovávali demografové z Národního institutu pro výzkum socioekonomických
dopadů nemocí a systémových rizik (SYRI).
Jako reprezentativní časový úsek výzkumu přitom brali situaci z posledního čtvrtletí loňského roku,
kdy v české populaci převládala vysoce virulentní
varianta delta se zvýšenou infekčností. Ve stejném
období měli již všichni obyvatelé starší 12 let možnost se očkovat.

Vědecká studie tedy dokládá, že očkování proti
onemocnění COVID-19 zachraňuje před úmrtím velmi výrazně. »Navzdory podloženým výsledkům je ale
řada lidí stále vůči očkování nedůvěřivá,« uvedla
vědkyně s tím, že efekt vakcinace je však napříč věkem obdobný, očkování snížilo počet takzvaných
ztracených let života o 84 až 89 procent.
K 7. září letošního roku se v Česku nechalo kompletně naočkovat 6,888 milionu lidí, tedy 64,4 procenta populace.
(vž)
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ÚDRŽBÁŘ PŘICHÁZÍ. Tak uvítal příchod nového min. školství Vladimíra Balaše článek v LN 28.
6. 2022. Zatím nedal najevo, že by měl nějaké plány
– jen pochopil, že STAN potřebuje vyspravit politický dojem a potřebuje někoho, kdo je schopen řídit
mezinárodní setkání bez tlumočníka. Z hlediska partajní politiky dobrá volba, z pohledu českého školství neštěstí, změny se odkládají opět na neurčito,
bude hasit požáry. Docent Balaš se orientuje v problémech vysokého školství, ale univerzity jsou jiné
téma než základní a střední školství. Balaš je dalším
z právnického prostředí, který bude pokračovat v linii svých předchůdkyň – jedna zrušila povinné osnovy, další zavedla inkluzi slabších žáků mezi ostatní a tento
zase zařazení ukrajinského žactva mezi naše. Působil v čele
Ústavu státu a práva Akademie
věd. V rozhovoru pro Právo 30.
6. 2022 řekl, že s manželkou koupili dva byty, v nichž bydlí synové, mají dům
a zdědil nemovitosti po matce a nyní i po otci a mají
i hypotéku 1,4 milionu. V klidu by dožil, kdyby chtěl
žít z majetku, kterého má hodně. Má tedy hodně peněz a platí o něm úvaha K. Marxe o penězích
z r. 1844: „Co pro mě jest pomocí peněz, co mohu
zaplatit, tj. co mohou peníze koupit, to jsem já, majitel peněz. Jak velká je síla peněz, tak velká je moje
síla. Vlastnosti peněz jsou mé vlastnosti a bytostné
síly jejich majitele. To, čím jsem a co mohu, není
nikterak určeno mou individualitou ...“ (viz Marx,
Ekon.-filozof. rukopisy, Svoboda Praha 1978, s. 107).
VLÁDA NÁS VYZÝVÁ ŠETŘIT A SAMA? M.
Korecký v MF Dnes 20. 8. 2022 napsal, že kabinet
svolal poradu, jak přežít zimu a jak uspořit co nejvíce energií. Ale neudělal ji na Úřadu vlády, nýbrž na
zámku Liblice na Mělnicku. Takže místo toho, aby
pár ministrů a jejich podržtašků seběhlo po schodech
úřadu, vydal se na Mělnicko průvod řádově desítek
aut vyšších kubatur. Ve srovnání s tím, co se na nás
řítí, je to plivnutí do moře, ale halíře dělají talíře
a příklady táhnou. Dodávám argumentaci ekonoma
ODS ve funkci místopředsedy Sněmovny, že je třeba
méně výdajů. A sledovat moudrosti předsedkyně
Sněmovny koupit si na zimu svetry a vyšší částky na
obědy ve školních jídelnách řešit dietou; to vskutku
není jasné, zda si nedělá legraci. Ale ona to myslí
vážně. Zdá se, že vedra přírodní ovlivnila i vedro
v mozcích vedoucích představitelů.
NEPROZÍRAVOST J. Č. - Martin Zvěřina v Lidových novinách 25. 8. 2022 reaguje na vyjádření
nelítosti nad vraždou 29leté ženy. Jaký mělo její
prohlášení smysl, čeho jsme jím dosáhli? Nevadilo,
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kdyby ministryně obrany chodila v maskáčích, které
tak oblibuje nebo jezdila na vládu v obrněném vozidle – dodávám v plynové masce a s pistolí v ruce,
kdyby jí někdo sahal na záda – ale ať se na veřejnosti
chová zdrženlivě jako představitelka státu, končí článek M. Zvěřina.
MY NA ROZDÍL OD BROUČKŮ NEZMRZNEME. Předseda vlády rozdával 1. září 2022
prvňáčkům pohádku Jana Karafiáta Broučci. M. Zvěřina v LN napsal, že dávat dětem v dnešní situaci
knihu, v jejímž závěru hrdinové do jednoho zmrznou, není nejvhodnější. Je to od premiéra drsný žert?
Těžko. Je to myšleno vážně?
Snad pro všechny svaté nikoli!
Rozhodně to však vypovídá
o nulové sociální inteligenci prvního muže ve státě (kam se ztratil prezident republiky, pane Zvěřino?). Těšme se na zimu, třeba
Úřad vlády připravuje instruktážní příručku s názvem Zmrznout, to je nejkrásnější smrt. Jan Souček
nás v Právu 2. září vyzval, abychom nepropadali zoufalství, máme totiž něco, co broučci neměli – svetr
paní Markéty. V Deníku 3. září 2022 bylo uvedeno,
že svetr opravdu zahřeje, ale ne každý. Nejteplejší
je z ovčí vlny. Svetr z mixu vlny a polyesteru nebo
z kašmíru už méně. Ale svetr z umělých vláken lze
koupit za několik stokorun, z kašmíru to bude za několik tisícikorun. Ale paní Markéta si jistě pořídí svetry z kašmíru ze svého několikasettisícového platu,
aby jí bylo teplo v nevytopeném sále Sněmovny.
Petr Fiala 2. září slavil vítězství, vláda obstála
v hlasování o nedůvěře a velkou demonstraci proti
krokům vlády na Václavském náměstí 3. září odbyl
slovy, že ji zorganizovaly proruské síly.
A zatímco podobné akce proti Babišově vládě
vždy byly v televizi plné tamějších řečníků, tato byla
odbyta několika komentáři, nikoliv přímým přenosem vystupujících.
kj

Ptala se mně, jestli může příště v TV říct, že ten svetr, co si koupila na zimu v Pařížské, stál 25 tisíc…

VÝZNAMNÁ ŘÍJNOVÁ VÝROČÍ
 28. října – státní svátek – vznik Československa v roce 1918
 24. října 1922 Benito Mussolini po přehlídce
40 000 svých stoupenců v Neapoli vydal rozkaz
k pochodu na Řím. Mussolini se stal předsedou
vlády, ministrem vnitra a zahraničí. Itálie válčila
s Etiopií, její jednotky bojovaly u Stalingradu
a v Africe. Po svržení režimu v létě 1943 byl zatčen, osvobozen německými výsadkáři, znovu
zatčen a 28. dubna 1945 byl popraven.
 Po jednání prezidenta USA s N. S. Chruščovem byly sovětské rakety odvezeny z Kuby, zrušeny jejich základny. USA se zavázaly, že nepodniknou invazi na Kubu. Hrozba jaderné války byla
odstraněna.
 19. října 1962 byl v Praze na Letné odstraněn
Stalinův pomník.

V říjnu se narodili
2. 10. 1922 skladatel Otmar Mácha; 3. 10.
1762 slovenský jazykovědec, spisovatel a kněz
Anton Bernolák; 1897 francouzský spisovatel
Louis Aragon; 6. 10. světoznámý francouzskošvýcarský architekt a malíř Le Corbusier; 7. 10.
ruský prezident V. V. Putin; 16. 10. 1927 německý spisovatel a dramatik Günter Grass; 17. 10.
skladatel Otakar Jeremiáš; 21. 10. 1892 sbormistr

a dirigent Pěveckého sdružení moravských učitelů Jan Šoupal, profesor JAMU v Brně; 24. 10.
1927 francouzský skladatel a šansoniér Gilbert
Bécaud; 27. 10. 1782 italský skladatel Nicolo
Paganini; 1917 novinář a politik Pavel Tigrid,
šéfredaktor Lidové demokracie a Obzorů v letech
1945-1948, vydavatel Svědectví v Paříži, v letech
1994-1996 ministr kultury; 31. 10. 1902 básník
a redaktor brněnského rozhlasu Karel Kapoun.

V říjnu zemřeli
4. 10. 1982 spisovatel Václav Kaplický; 8. 10.
1967 britský premiér Clement Atlee v letech 19451951; 9. 10. francouzský spisovatel André Maurois a kubánský revolucionář Che Guevara;
11. 10. 1982 francouzský kreslíš a karikaturista
Jeann Effel; autor cyklů Stvoření světa, Stvoření
člověka; 12. 10. 1977 malíř a grafik Jan Zrzavý;
18. 10. 1927 zakladatel české školy vnitřního lékařství Josef Thomayer; 23. 10. 1967 skladatel
a etnograf Jindřich Jindřich; autor několikasvazkového díla o životě, práci a kultuře Chodů;
27. 10. 1992 herec Vladimír Hlavatý; 29. 10. 2007
spisovatelka Jarmila Loukotková; 30. 10. 1922
herec, komik a písničkář Josef Šváb-Malostranský, průkopník českého filmu; 31. 10. 1982 herec
a pedagog DAMU v Praze Miloš Nedbal.
kj

Václav Klaus o současné situaci v ekonomice
Bývalý prezident v článku, který uveřejnil týdeník Echo č. 48 z 2. prosince 2021, uvádí, že mnoho
věcí není u nás dostatečně diskutováno. Jedna skupina našich ekonomů se soutřeďuje na příklady růstu
konkrétních cen energie, bydlení, některé potraviny
a na různá úzká místa na straně nabídky způsobená
epidemií. Druhá skupina je spolu s Miltonem Friedmanem přesvědčena, že je inflace vždy peněžním,
tedy měnovým fenoménem a že právě tam je třeba
hledat její příčinu – ve vývoji měnové zásoby…
Vzhledem k velké propojenosti evropského energetického trhu může u nás jít o importovanou inflaci,
o dovoz vyšších cen energetických surovin a energie. Mohla by to být jedna z variant nákladové inflace, ale i v tomto případě by byla předpokladem,
a proto konečným viníkem, přetrvávající laxní měnová politika. Bez ní žádná nákladová inflace existovat nemůže, což ekonomové a bankéři vědí nebo
by vědět měli. To se týká i dalšího nákladového tlaku, který je způsoben růstem mezd. Napětí na trhu
práce je odrazem stavu celé naší ekonomiky, poptáv-

ka po práci předbíhá nabídku. Působí tam i autonomní
mzdové tlaky, které se stavem na trhu práce přímo
nesouvisí. Je to jak maláčovské nepřetržité zvyšování minimální mzdy – za éry sobotkovsko-babišovských vlád téměř na dvojnásobek, tak dárečky různým profesím a skupinám na trhu práce – údajně za
jejich „nadpráci“ v době pandemie, tak úspěchy odborů ve významných sektorech – automobilový průmysl – bez jakékoli souvislosti s růstem produktu
a produktivity. Ale bez příliš „přizpůsobivé“ měnové politiky, bojující za většinu dekády s deflací, by
ani toto nebylo možné. Tragické by bylo pokoušet se
o potlačení inflace. Jediná metoda zbavení se inflace
je nechat ji proběhnout a bránit se jejímu řetězovému nabalování se v budoucnu. To vyžaduje velmi obezřetnou jak měnovou, tak i rozpočtovou politiku, což
je mimo debatu o prvotních efektech zvýšení úrokových sazeb centrální banky. (Jaká škoda, že Václav
Klaus není ministrem financí nebo alespoň poradcem Fialovy vlády, poradil by, jak snížit schodek státního rozpočtu).
Karel Janiš
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VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
31. října se jej dožívá prof. PhDr. Stanislava
Kučerová, CSc. Na Karlově univerzitě v Praze
vystudovala filozofii a sociologii. Několik let vyučovala v našem pohraničí na různých stupních
škol. Byla též odbornou asistentkou na katedře
pedagogiky na filozofické fakultě Palackého
univerzity v Olomouci i děkankou pedagogické
fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Působila i v Čs. pedagogické společnosti. Šlo
jí o rehabilitaci a obrodu pedagogiky a vzdělávání
učitelů a věnovala této věci několik monografií.
Převzala v plném rozsahu ideály 1. republiky
v pojetí T. G. Masaryka upevněné druhou světovou válkou a nacistickou okupací, což se projevilo a projevuje v její podpoře demokratického vývoje a výchovy v duchu nejlepších tradic našeho
národa.
Plně se to projevilo při redigování několika
sborníků přednášek a statí k výročím založení
ČSR, narozenin nebo úmrtí T. G. Masaryka, událostí v listopadu 1989, k dvojímu ukončení existence Československa v březnu 1939 a k 1. lednu
1993. Podařilo se v nich uveřejnit stati představitelů našeho politického života, naší historické vědy
i dalších autorů věnujících se významným událostem a osobnostem našeho i slovenského národa.
V těchto sbornících jsou i její stati, jsou i v dalších časopisech i v denním tisku. Vystupovala na

seminářích k uvedeným významným výročím. Jen
pouhý výčet jejích statí i vystoupení na veřejnosti
by zabral mnoho místa. Projevují se v nich její
velké znalosti, které plně využívá při výkladu naší
minulosti i při její obhajobě před těmi, kteří ji padělali v době druhé republiky po Mnichovu a zejména v současnosti, kdy v médiích převládají
„evropsky“ zaměření lidé, kteří tak či onak opovrhují tím nejlepším v minulosti našeho národa.
Někteří z nich klesli tak, že český národ by se bez
německé rady neuměl ani vysmrkat.
Jsou i takoví, kteří vzhledem k událostem
v březnu 1939 a v roce 1992 hovoří o tom, že samotné založení Československa v roce 1918 bylo
chybou stejně jako konec existence rakousko-uherské monarchie – byla prý jakousi Evropskou unií.
Je popírán význam 28. října 1918 a jeho připomínání v médiích. Důsledky se projevují – část mladé i střední generace nezná jeho příčiny, nezastaví
se, hraje-li se hymna našeho státu.
Paní profesorka i další lidé mají stále plno práce vyvracet tato a další podobná padělání naší minulosti a uvádět je na pravou míru historickou
pravdou.
Paní profesorko, blahopřání k Vašemu významnému jubileu spojuji s přáním pevného
zdraví a mnoha dalších dnes tolik potřebných
úvah, jak to skutečně bylo.
Karel Janiš

Švejk chválí paní Pekarovou za Winterhilfe pro Ukrajinu
"Jó, paní Müllerová, tak nám nastaly těžký časy, mraky vovinuly drahou vlast. My sme to už jednou
zažili, za toho blahýho protektorátu pod ochranou Německé říše, jo to tenkrát bylo moc dobře, akorát ti
nepřátelé pykali v těch kriminálech, no pár jich bylo taky popravenejch, a něco taky zahynulo v těch koncentrákách, to se nesmělo popichovat říši, to né! Ale už tenkrát Rajch vymyslel moc dobrou věc, když ti
stateční vojáci vod Wehrmacht mrzli u Stalingrádu. Tak Rajch vyhlásil ZIMNÍ POMOC, to bylo moc chytrý.
Občani dobrovolně dávali ponožky, a svetry, šály a čepice, na ty ubohý Wehrmachty, těm to pak pasovalo v tej zimě. A byly celý organizace, co to sbíraly, jo. Nemeckej Červenej kříž, Pracovní fronta, Arbeitsfront
se to po německy menovalo, a taky váleční veteráni, jak se jim jen říkalo? Už vím, Krieger Kameradschaft
Bund, a taky Svaz Němců Východu, Bund Deutscher Osten. No a ta naše, šlechta se vyznamenávala, třeba
jeden kníže z Rájce jim dal rovnejch štyricet tisíc protektorátních korun, za to byl malej statek, né? No a ta
jeho paní, co ji Hitlerova kancelář vyznamenala, dostala řád Německé matky za štyry germánsky děti, byla
moc fajn. Voni to zaznamenali ty komisaři po válce, jo.
No a dnes to opakuje paní Pekarová, šlechetná paní. Říká, zlosyna Putina porazíme, dyž zavřem plyn
a voblečem si dva tři svetry navrch. A je to! Nač bysme potřebovali topit, né, votužíme se, ušetříme! To už
chudák Mussolini, co ho voběsili v tom Miláně za nohy i s milenkou, navrhoval, že Italové jako válečníci
musí otužit, a že v Apeninách vysází smrky aby ochladil počasí, takovej to byl koumák. Tak paní Pekarová
dělá všecko pro vítězství Říše nad tím Putinem, až Banderovci porazí ty Moskaly, zas bude dobře", dokončil
Švejk svou hlubokomyslnou státnickou úvahu, mazaje si revmatická kolena opoleldokem.
Zapsal JJN
ECHO str. 14

VYŠEL ČTVRTLETNÍK VNK
LÍPA Č. 1 A 2/2022
V bloku příspěvků je zdůrazněn význam vlastenectví každého z nás, který je dnes několikrát na
indexu. Potvrzuje to odhalení sochy Marie Terezie a obnovení Mariánského sloupu v Praze, jak
je připomenuto v článku o císařovně a jak pokračuje snaha o zrušení Benešových dekretů v podání Lídy Rakušanové. Je obsáhle připomenuta
lidická tragédie před 80 lety.
Následuje několik výňatků z děl básníků už
tradičně uváděných v Lípě, např. Josef Prskavec,
Marek Řezanka, Stanislav Zeman, Jiří Žáček
a další. Obsah časopisu je dále věnován současné
situaci, kritice ministrů Fialovy vlády a zejména
ministrů školství a zdravotnictví, bojkotu olympiády v Číně, politiků Evropské unie včetně našich,
konspiračním teoriím a šíření dezinformací.
Dvacet je příspěvků napsaných před a po zahájení tzv. zvláštní vojenské operace ruské armády
24. února 2022.
Marie Veselá vzpomíná na literárního vědce
Štěpána Vlašína a básníka Bohumíra Pospíšila
a Bohumila Sarnová provází čtenáře svým životem v souvislosti se svým významným životním
jubileem.
Současné situaci se několikrát věnuje Jiří Jírovec. Zejména, jak se u nás znovu objevilo udávání v souvislosti s epidemií a válkou na Ukrajině,
donášení na ty, kteří nedodržovali nutnost nosit
roušky a kteří veřejně podporují vojenskou operaci Ruska na Ukrajině. Vyjadřují se k tomu Lenka Procházková, Ivana Blahutová i Václav Klaus
st., který je za své názory kritizován podobně jako
současný prezident republiky.
Časopis Lípa pokračuje ve snaze uveřejňovat
zajímavé informace a komentáře k nim, nikde jinde v tomto rozsahu je nenacházíme. Jsou psány na
podkladě poslání Výboru národní kultury – seznamovat čtenáře s minulostí i současností našeho
národa v kultuře i politice, v její obraně proti snahám ji potlačit a omluvit vše, co vedlo k velkým
obětem z řad příslušníků našeho národa.
Svědčí o tom i obsah Lípy č. 2/2022. Několik
autorů píše o 77. výročí osvobození Československa od německých okupantů a uvádějí na pravou
míru dnešní přepisování jeho průběhu, legendy
o vzniku 2. světové války a konkrétní údaje o prů-

běhu osvobození. Básníci pokračují v uveřejňování básní, které od lidských osudů přecházejí ke
kritice poměrů v naší společnosti.
Daleko největší pozornost je věnována situaci
na Ukrajině zejména po 24. únoru 2022, po zahájení „speciální operace“ ruských vojsk. Jde o informace málokde jinde u nás uveřejněné včetně
možné hrozby nukleární války – jde o dva články
ze zahraničního tisku. Nechybí ani kritika počínání vlády Petra Fialy a naší veřejnoprávní televize:
„Dobrý večer, je 19.00, jsou tu Události a jsme tu
opět s tím, co chceme, abyste si mysleli. My určujeme, co je a co není pravda. My určujeme, co máte
číst a co ne. My určujeme, co si máte myslet“.
Šéfredaktor Lípy a Ivana Blahutová píší o konci
deníku Haló noviny a že mohou přijít na řadu
i partajní budovy počínaje pražským sídlem přes
sídla krajská, městská … když se po konci strany
v parlamentu značně smrskl státní příspěvek na
činnost … Ivana Blahutová by se ráda mýlila.
Karel Janiš

 ŠLI PŘED NÁMI
Rudolf Filip – 80. výročí úmrtí
Narodil se 9. září 1890 v Kutné Hoře v rodině
dělníka v cukrovaru. Po absolvování učitelského
ústavu působil jako učitel na jižní Moravě. Po zajetí v roce 1916 vstoupil do legií v Rusku, později
přešel k Rudé armádě a působil jako politický komisař na jihovýchodní frontě. Po návratu do vlasti byl jako aktivní účastník prosincové generální
stávky v roce 1920 zatčen a odsouzen na 2 a půl
roku do vězení. Učitelské povolání pro něho skončilo. Stal se tajemníkem hodonínské župy KSČ.
Na II. sjezdu KSČ byl zvolen za člena ÚV KSČ
a jako instruktor působil na Olomoucku, Jihlavsku a Ostravsku. Po 15. březnu 1939 byl několikrát zatčen a pro nedostatek důvodů propuštěn.
V ilegální činnosti pokračoval a 8. května 1942
byl znovu zatčen a vyslýchán v Brně. Jeho život
skončil 13. října 1942 v osvětimské plynové komoře.
Karel Janiš
ECHO str. 15

Aktualita po uzávěrce - o kterou bohužel
nikdo z nás nestál! (10. 10. 2022 ráno)

Jubilanti v říjnu
Dobroslava Sedláčková, Zdeněk Kadlec, Ludvík Nejedlý, Jaroslava Ryplová, Mária Travěncová, Lubomír Mlejnek, Eva Mikšová, Emília Preissová, Roman Barák, Jiřina Kalinová, Julius
Vukušič, Emil Vopršal, Václav Pospíšil, Jiří
Tománek, Zora Hrubá, František Boušek, Ludmila Chrastilová, Jaroslava Vojtová, Narcis Čapka,
Drahoslava Fürlová.
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

Žije v našich vzpomínkách
Od října 1997 dlouholetý člen ÚV KSČ a vedoucí tajemník Jihomoravského krajského výboru KSČ Karel Neubert. Vždy se velmi pečlivě
připravoval na zasedání stranických orgánů na
ústřední i krajské úrovni i ve Sněmovně lidu
Federálního shromáždění ČSSR, jejímž byl členem. Velmi si vážil svých spolupracovníků
v JmKV KSČ a nevynechal příležitost popřát jim
pokud možno i osobně k jejich životnímu jubileu
a sdílet s nimi i další radostné a někdy i smutné
události v jejich životě.
Byl jsem svědkem jeho snahy oddálit odchod
ze světa v případě onemocnění tajemníka JmKV
KSČ soudruha Aloise Šebestíka. Podle časových
možností byl pravidelným účastníkem zahájení
výstav v někdejším Muzeu dělnického hnutí
v Brně. Důkladně se seznamoval s minulostí našeho i mezinárodního dělnického hnutí a KSČ
a připomínal a doplňoval své velké znalosti o osobnostech a událostech hnutí poznatky na výstavách.
Byl v tom velmi dobrým příkladem pro návštěvníky výstav.
Ve vzpomínkách žije soudruh Karel Neubert
jako příklad člena i funkcionáře naší strany, jako
skromný člověk ochotný vždy radou i skutkem
pomáhat každému v jeho problémech. K. Janiš

ÚDERY NA KYJEV
A DALŠÍ MĚSTA!
Názor tzv. „obyčejných lidí“ je
vzácně jednotný!
Komu je potřebná válka?
Komu nužna vojna?
Odpovězme si sami. Nám pěšákům na šachovnici mocných? Potravě pro děla na obou
stranách linie? Nedělejme, že nás se to netýká! Na válečnou linii je to z Brna jen 1300
km. Z Donbasu do Moskvy necelých 900 km!
Za této situace reagovat jako nerozumní
kluci je to poslední, co je ve vztahu států žádoucí! Ano, někdo poškodi vzácný a životně
důležitý most. Kdo opravdu - pomatený jedinec čí nenávistí zaslepený velitel?
Je adekvátní reakcí zasypat raketami vstávající města? Jak odpoví podobný velitel s krví
podlitýma očima? Pošle pár diverzantů, bombiček, raket na Moskvu. Nebo raději na nějakou jadernou elektrárnu poblíž?
A co dál? Najde se konečně síla, která blázny pošle tam, kam patří?
Zatím samé otazníky, ale my známe už
dlouho i odpovědi!
Kdy lid obou zemí konečně pochopí, že
jediné východisko z války je odstranit oligarchické prohnilé, zaprodané režimy v čele se
Zelebubem a Tupinem?
Mír chýším, válku palácům! Změnit válku imperialistickou ve válku občanskou!
Ano, kdo zapomněl na historii, musí ji prožívat znovu.
Podepisuji svým jménem i za kamarády,
kteří mne bombardují stejným názory.
Jan Korbel
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