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Po přečtení
předej

dalšímu!

Tento měsíc je poměrně bohatý na výročí.
Zdaleka nejde jen o státní svátek 17. listopadu
– Den boje za svobodu a demo-
kracii. Do kalendáře se pro ten-
to již vrátil i Mezinárodní den
studentstva. Proč v tento den,
snad netřeba připomínat.

Chtěl bych však připomenout
i některá další výročí (řadu z nich
zřejmě média připomínat nebu-
dou), jež svým významem nabý-
vají v dnešních dnech na aktuál-
nosti. Například hned to první:
4. listopadu 1932 byla zahájena
Rosicko oslavanská stávka horní-
ků proti snižování mezd (ukon-

A MÁME TU ZASE LISTOPAD
čena byla až 22. 2. 1933). 7. listopadu to bylo 105
let, kdy byla výstřelem z křižníku Aurora zaháje-

na Velká říjnová socialistická
revoluce. O jejím významu pro
v pravdě celý svět se na stránkách
Echa není třeba zmiňovat. Za zmín-
ku však stojí skutečnost, že hned
následující den 8. 11. nově vzniklá
sovětská vláda přijala dva zásadní
dokumenty: Dekret o míru a De-
kret o půdě. 15. listopadu pak
schválila sovětská vláda ve světo-
vých dějinách revoluční Deklaraci
práv národů Ruska na sebeurčení.

(Pokračování na str. 7)

Primátorkou města Brna je po čtvrtečním usta-
vujícím jednání zastupitelstva moravské metropole
na příští čtyři roky opět Markéta Vaňková (ODS).
Její první náměstek je René Černý (ANO).

BRNO MÁ STARONOVOU MĚSTSKOU VLÁDU
Koalici v Brně tvoří ODS s TOP 09, hnutí ANO,

KDU-ČSL se STAN a ČSSD. Má 42 mandátů
z celkových 55. V opozici jsou Piráti, SPD s Tri-
kolorou a Moravany a také Zelení s Žít Brno.
Piráti měli být původně v koalici, rozhodli se do
ní ale nevstoupit s ohledem na razie policie v Brně
v posledních týdnech.

Vaňková dostala na starost rozpočet, zahranič-
ní vztahy a kulturu. ODS má v Radě města Brna
čtyři místa, ANO i KDU-ČSL se STAN po třech
místech a jeden mandát připadl ČSSD. ODS s TOP
09 se bude starat o energetiku, dopravu, sociální
péči, kulturu, zdravotnictví, sport a také o IT
a strategický rozvoj, které měli mít původně na
starosti Piráti, ti ale z vedení města odešli. ANO
má na starost investice, územní plánování, začle-
nění evropských fondů, byty a marketing. V gesci
lidovců se STAN bude životní prostředí, školství
a participativní rozpočet. ČSSD připadne starost
o městský majetek.          (vž)

Postoje naší strany
v současném ideologickém boji

k vlastenectví, nacionalismu
a kosmopolitismu

Úvodní slovo: PaedDr. Anna Štofanová

24. listopadu 2022 v 16.00 hodin
Brno, Křenová 67 – sál ve 2. poschodí

Zve ideově-výchovná komise
MěV KSČM v Brně



ECHO str. 2

A MÁME TU ZASE LISTOPAD

Mimo uvedená výročí si však dovolím upozornit na další listopadové dny z historie, jež je
dobré si připomínat:

6. 11. 1836 - zemřel básník Karel Hynek Mácha
8. 11. 1620 - bitva na Bílé hoře skončila porážkou českých stavů
8. 11. 1989 - padla berlínská zeď

10. 11. 1944 - ve Slovenském národním povstání zahynul Jan Šverma
13. 11. 1957 - zemřel Antonín Zápotocký, druhý dělnický prezident
13. 11. 1847 - narodil se Leopold Kocman, první překladatel Manifestu komunistické

   strany do češtiny
14. 11. 1918 - T. G. Masaryk byl zvolen prezidentem ČSR
15. 11. 1939 - pohřeb Jana Opletala
15. 11. 1945 - vojska Rudé armády opustila Prahu
16. 11. 1943 - zahynul Hrdina Sovětského svazu kpt. Ján Nálepka
18. 11. 1991 - zemřel Gustáv Husák
19. 11. 1953 - Antonín Novotný byl zvolen prezidentem ČSR
20. 11. 1945 - v Berlíně schválena směrnice pro odsun Němců
20. 11. 1910 - vypukla Mexická revoluce
22. 11. 1898 - narodil se maršál SSSR Rodion Jakovlevič Malinovskij
23. 11. 1896 - narodil se Klement Gottwald
25. 11. 1895 - narodil se Ludvík Svoboda
28. 11. 1990 - KSČM byla oficiálně zaregistrována Ministerstvem vnitra ČSR
28. 11. 1820 - narodil se Bedřich Engels
28. 11. 1905 - generální stávka – boj za všeobecné volební právo

Pochopitelně dnes se nemůžeme spokojit s pou-
hým připomínáním minulých událostí a osobnos-
tí. Žijeme v jiné době a máme jiné – každodenní
starosti.

Žijeme v době neustálého zvyšování nákladů pro
své přežití. Na všechny z nás doléhá nebývale vyso-
ká inflace, zdražování pohonných hmot, potravin,
energií… Vlastně na všechny ne. Na vládu ČR a vlast-
ně celou vládní pětikoalici určitě ne. Jinak by situaci
určitě řešila v zájmu nás občanů této republiky.
V říjnu proběhlo několik velkých shromáždění, kde
jsme my – občané této republiky jednoznačně vyjád-
řili nesouhlas s nečinností vlády při řešení vzniklých
problémů. Současně jsme v říjnu my – občané této
republiky v komunálních a především v senátních
volbách svým způsobem potvrdili volbou pětikoa-
ličních stran souhlas s konáním vlády. Přiznám se,
že tomu příliš nerozumím. Vždyť hůř už je!

Žijeme v době, kdy spolu válčí dva slovanské ná-
rody. Ještě nedávno něco nepředstavitelného. Já osob-
ně (a vím, že nejsem sám) tento konflikt vidím jako
konflikt Ruské federace na jedné straně a USA a stá-
tů Evropské unie na straně druhé. Že horkou fázi to-
hoto konfliktu zahájilo Rusko je neoddiskutovatel-
né. Ale této horké fázi předcházela dlouholetá fáze

studená. A tady je situace zcela jiná. S Ruskem se
nikdo nechtěl bavit, na jeho návrhy nebylo reagová-
no, či byly zcela přehlíženy. Namátkou připomenu
jen Minské dohody, na jejichž plnění mělo zájem
pouze Rusko. Naopak byla vytvářena nátlaková si-
tuace, jejímž cílem bylo Rusko vyprovokovat k ote-
vřenému konfliktu.

Tento cíl byl splněn. USA a jednotlivé státy EU
tak mají jasného viníka. Za vše mohou Rusové – za
naši vysokou inflaci, za vysoké ceny energií a tedy
i všeho ostatního včetně potravin. Putin je zločinec
a nikdo s ním nebude jednat. Můžeme tak rozjet ne-
bývalý obchod se zbraněmi, pod záminkou boje za
demokracii na Ukrajině se budeme předhánět v do-
dávkách zbraní na Ukrajinu. Budeme Rusko trestat
dalšími a dalšími sankcemi bez ohledu na dopady
těchto sankcí na obyvatele členských zemí EU. Spo-
jeným státům je to pochopitelně šumafuk, ony získá-
vají odbyt pro své zbraně a zbraňové systémy a rov-
něž pro svůj nebetyčně drahý zkapalněný plyn.
Co na tom, že to zaplatí občané EU. Vždyť EU je
pouhým prostředkem USA pro naplnění jejich poli-
tických a tedy i ekonomických zájmů v jejich válce
proti Rusku. Ekonomické ani lidské oběti evropských
zemí je nezajímají.

(Pokračování ze strany 1)

(Dokončení na straně 3)
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Pro nás, občany ČR, je zvlášť závažné, že vedení
naší země, vláda ČR jsou v čele tohoto boje proti
těm hrozným Rusům. Zájmy USA a EU jsou na prv-
ním místě, občané ČR jsou mimo jakýkoliv zájem.
Vláda bude Ukrajincům pomáhat bez ohledu na růst
zadlužení vlastní země, tedy vlastních občanů. Bude
přijímat a snad i iniciovat další protiruské sankce bez
ohledu na ekonomické dopady na občany své země.
Bude posílat na Ukrajinu další a další zbraně bez
ohledu na to, že tento konflikt lze ukončit pouze di-
plomatickou cestou, tedy mírovým jednáním. Ale
s rusákama se přece nebudeme bavit. Naše vláda už
asi pochopila, že z tohoto konfliktu vyjde jako vítěz
Rusko, dává si však nesmírně pozor, aby takový sig-

nál nevyslala. Tento přístup je totiž vlastní komunis-
tům!

Je toho hodně, čím dnes žijeme. Žijeme v době,
kdy nazrává řešení celé řady problémů a konfliktů,
jež přináší kapitalistická společnost. Je i na nás, kdy
a jakým způsobem toto zrání urychlíme.

Přestaňme s pouhým připomínáním význam-
ných událostí a osobností. Samotná připomínka
nestačí. Ony události se nestaly a připomínané
osobnosti nežily přece proto, abychom si je při-
pomínali. Naším úkolem, a dnes to platí zvláště,
je se jimi inspirovat. Převzít a dokončit jejich od-
kaz. To je cesta k tomu, aby obloha nad našimi
hlavami přestala být fialová a vrátil se na ni blan-
kyt!           Aleš Růčka

A MÁME TU ZASE LISTOPAD
(Pokračování ze strany 2)

V NOVOU VLÁDU NAD MĚSTEM NEMÁME
JEDNOZNAČNĚ DŮVĚRU

Koaliční smlouvu pro Zastupitelstvo města
Brna na volební období let 2022 až 2026 vydali
noví brněnští koaliční partneři: Společně ODS
s TOP 09, ANO 2011, KDU-ČSL se Starosty
a ČSSD-Vaši starostové.

V koaliční smlouvě slibují mj. že vloží velké in-
vestice do dopravních staveb, parkovišť typu P+R
(park and ride tj. záchytných velkých parkovišť na
okrajích Brna s přestupy na MHD). Dále do staveb
nových mateřských a základních škol rovněž s krát-
kodobými parkovišti typu K+R (kiss and ride). Také
do bydlení (vč. do sociálního, startovacího i pro dů-
chodce) protipovodňových opatření i do uplatnění
nových technologií. Vedení města chce dále dotovat
projekty zelených střech, zadržování a využívání
dešťové vody, budování komunitních zahrad, polních

cest a větrolamů. V energetice preferuje magistrátní
koalice přípravu a stavbu horkovodu pro vytápění
části Brna teplem z JE Dukovany, rovněž jímání slu-
neční energie proměněné na elektřinu i jiné způsoby.

Komunisté v moravské metropoli působí dle spo-
lečného koaličního volebního programu čtyř menších
levicových stran Restart pro Brno. Předseda měst-
ské organizace KSČM Martin Říha poznamenal:
»V novou vládu nad městem nemáme jednoznačně
důvěru! Její kauzy střídají další kauzy, proto neví-
me, jestli se dá někomu ještě věřit. Občanům bude
zle, proto i o zdražení tepla a energií se dověděli až
po volbách. V Brně vlají žlutomodré fangle, zatímco
o české státnosti si můžeme nechat jen zdát,« postes-
kl si nad naší současnou realitou M. Říha.

(vž)

Nový prezident Brazílie Lula da Silva o světovém řádu
Další existencí celého našeho lidstva je socialis-

mus. Socialismus není o odebírání a rozdělování, ale
o kombinování, integraci zdrojů a jejich využívání
ve prospěch celé společnosti. Myšlenka dělení a de-
montáže je jen buržoazní myšlenka.

Hlavní myšlenkou sovětského socialismu bylo, že
ekonomika a sociální organizace státu by měly být
sloučeny do jediného mechanismu pro spravedlivé
rozdělení zdrojů. Výroba musí být součástí spole-
čenského života a společenský život musí být orga-
nizován jako nejmodernější výroba...

My politici sklízíme, co zasejeme. Zasévám-li
bratrství, solidaritu, harmonii, budu sklízet dobrotu.

Zasévám-li sváry, sklidím spory.
Jaký byl důvod ruské speciální operace na Ukra-

jině? NATO! Spojené státy a Evropa měly říci: "Ukra-
jina nevstoupí do NATO." Tím by se problém vyře-
šil. A teď občas sedím a koukám, jak prezident
Ukrajiny mluví v televizi, tleská mu, tleskají mu
všichni poslanci Evropského parlamentu. Ten chlap
je zodpovědný za konflikt.

Musíme vytvořit nový systém globálního vládnu-
tí. Organizace spojených národů ve své současné
podobě již nic nepředstavuje. Dnes vlády neberou
OSN vážně, protože každá z nich rozhoduje aniž by
respektovaly názor Rady bezpečnosti.



ECHO str. 4

UŽ ZAŽÍVÁME DOPADY VOLEB NA VLASTNÍ KŮŽI
Pravidelný diskusní čtvrtek ideově-výchovné

komise MěV KSČM v Brně se zaměřil na dopady
komunálních voleb na občany. Řízení brněnské
diskuse se ujal člen MěV KSČM Aleš Růčka.

Výsledek nedávných komunálních a zejména se-
nátních voleb dopadl pro politickou levici v ČR špat-
ně. Růčka se domnívá, že ustoupila ze svých pozic
a přijala názory liberálů. Dobrovolně se vzdala vůd-
čí role ve společnosti a pro současný sociální a poli-
ticko-ekonomický stav v ČR i ve světě nemá vlastní
ideologii. To se levicově orientovaným voličům ne-
líbí, tudíž hlasují i pro jiné volební strany. Druhé
období je Zastupitelstvo města Brna bez komunistů.
Jednání městské samosprávy tím nemají nekompro-
misního oponenta v podobě zastupitelů za KSČM.
Rokování tak mají hladký, bezkonfliktní průběh
a ještě před obědem bývá vše schváleno a jde se domů.
Komunisté, ti hájili potřeby obyčejných neprivilego-
vaných lidí na jednáních brněnské samosprávy třeba
až do večera. Česká vláda i brněnská městská vláda
se voličům odměňuje zdražováním všeho, včetně ru-
šení slev pro důchodce a zvedáním cen jízdenek do
vlaků i do prostředků MHD. Také horentními cifra-
mi na vyúčtování za spotřebu energií aj. Brněnský
magistrát sliboval před volbami občanům bytová
družstva a dostupné bydlení, avšak bude mít na to
peníze? Podle komunistů občané rezignovali na svo-
ji roli ve společnosti. Spíše jen čekají co jim zařídí
"vrchnost." To včetně ve stále oklešťované sociální
a zdravotní péči o lidi. Kvůli tlumení investic vedení
města zatím stoplo budování víceúčelové haly za
pavilonem Z na brněnském výstavišti a přednost dalo
stavbě Janáčkova kulturního centra, vyložil Růčka.

Marie Veselá, předsedkyně brněnského spolku
VNK, navázala názorem, že lidé, kterým tzv. bije srd-
ce nalevo, to nemohou skousnout. »Ve společnosti
mizí to, co vybojovali ke zlepšení života pracujících
naši otcové a dědové. Nemůžeme si přát, aby lidé
prohlédli až za cenu svého vlastního konce v podobě
jaderné 3. sv. války. V nepříznivém krizovém období
jsme udrželi stranu při životě, i když není v čele spo-
lečnosti. Lidé ji budou potřebovat pro příští sociální
konflikty. Takový boj bude ale trvat dlouho,« zamys-
lela se Veselá.

 Anna Štofanová poznamenala, že vedení KSČM
si po r. 1989 pozdě uvědomilo, že ve „svobodné zemi“
nebude možné svobodně šířit názory, zvláště levico-
vé. Předsedkyně Kateřina Konečná dělá co může, aby
tento stav napravila. Byla též chybná zásada bouřli-
vě vytříbit názory komunistů na vnitrostranických
jednáních, zatímco navenek vystupovat jednotně a tzv.

navzájem si neokopávat kotníky. Západní KS na to
"dojely" tak, že sklouzly do libralismu. Jsou málo
přitažlivé a málo akceschopné. Vlastenecké spolky
chystají na 28. října do Prahy další levicovou demon-
straci. Vznikající vlastenecká fronta chce hájit suve-
renitu, soběstačnost, sociální jistoty a bezpečnost ČR.
Oponenti tohoto hnutí se snaží do něj vrážet klíny,
aby tuto společenskou sílu rozbili.

Viktor Jevsejenko v rozpravě posoudil zkušenos-
ti s letošním začleněním kandidátů KSČM v Brně do
společné kandidátní listiny čtyř malých levicových
stran pod názvem Restart pro Brno. Pozdní a velmi
slabé informování veřejnosti o tom, že samostatná
komunistická kandidátka letos není a je součástí hla-
sovacího lístku Restartu, řadu levicových voličů
uvedlo v omyl. Komunisty na hlasovacích lístcích
přehlédli a tudíž volili jinou stranu. Vyslovuje se pro
zachování a rozšíření společné kandidátky levice
Restart, která napříště potřebuje lepší program a osvě-
tu na veřejnosti. Při samostatné kandidatuře každé
ze členských stran v Restartu zvlášť, by měly voleb-
ní výsledek horší, než nyní. Pestrá paleta názorů se
tříbí, zatím v nich chybí vyjádření zkušeností lídrů
Restartu za jednotlivé brněnské městské části. Zvláš-
tě, co se udělalo špatně nebo proč neumějí komuni-
kovat s mladými lidmi, kterým levicové názory pří-
liš nevoní. Podle Jozefa Štofana ze Společnoti
česko-kubánského přátelství pokus o Restart byl dob-
rý, musí se v něm pokračovat. Nezbytně potřebuje
formulovat program, dostat jej včas do povědomí lidí,
zapojovat do činnosti sympatizanty.

Začala vlna propuštění kvůli energetické a hos-
podářské krizi. Bude hůř. Komunisté se připravují
na sociální konflikt za lepší a spravedlivější uspořá-
dání ve společnosti. Mládež ale neumějí podchytit,
je vychovaná antikomunisticky. Staří členové KSČM
používají rétoriku z minulého století a nedokáží  za-
ujmout mladé. V nadcházejících letech rodiny v ČR
i jinde v Evropě zchudnou. Nikoliv dnešní třicátníci
nebo čtyřicátníci, ale jejich děti se začnou radikali-
zovat a bouřit proti vládnoucí kapitalistické společ-
nosti, protože ve špatné sociálně-ekonomické situa-
ci si nebudou moci dovolit to, co dříve, na co byli
zvyklí jejich rodiče: dovolená u moře, cestování po
světě, užívání si života, vlastní byty, chaty auta. Kri-
ze ve společnosti přinese krizi v rodinách, které se
dostanou do varu. Dětem bude vadit, že jejich rodiče
se měli, zatímco jejich ratolesti tzv. ostrouhaly a ne-
prosperují. Jen vzpomínat je k ničemu. Zvláště mezi
mladé je třeba rozšířit pozitivní "kuchařku", jak se
z palčivých sociálních problému dostat ven!    (vž)
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BOJ PROTI KAPITALISMU SVĚŘENÝ GRETĚ THUNBERGOVÉ
Nositelé radikální levicové myšlenky na Zápa-

dě mají novou vůdkyni se známým jménem, na
které se již začalo zapomínat - Gretu Thunbergo-
vou. Jednou z diskutovaných novinek uplynulého
týdne byla londýnská prezentace „Klimatické kni-
hy“, na jejíž obálce se honosí jméno 19leté ekoak-
tivistky.

Pravda, nazvat tuto sbírku knihou od Grety může
být oříšek. Jak poznamenal autor literární recenze
v The Sunday Times: „Nejlepší na nové knize Grety
Thunbergové je to, že většinu z ní nenapsala Greta
Thunberg.“ Je to vlastně antologie esejů známých
klimatických aktivistů a odborníků.

Rozruch však nezpůsobila kniha, ale právě řeč
Grety, které už poté začali říkat „nový Lenin“ – myš-
lenky vyjádřené švédským „revolucionářem“ vypa-
dají tak radikálně a rozsáhle. Ve svém pobuřujícím
londýnském projevu, tradičně přečteném z někým
napsaného papíru, obvinila kapitalismus z klimatic-
ké krize a obecně ze všech problémů lidstva. Dia-
gnóza dnešních elit mladého řečníka je jízlivá a ka-
tegorická: „Tento systém, definovaný kolonialismem,
imperialismem, útlakem a genocidou takzvaného glo-
bálního Severu, vytvořený za účelem hromadění bo-
hatství, stále utváří současný světový řád.“ V soula-
du s tím může planetu před vyhynutím zachránit
pouze zničení kapitalismu, podle nově raženého ide-
ologa levice.

Nápady jsou dávno známé a v žádném případě
nejsou originální. Je těžké si ale nevšimnout názna-
ků dramatické proměny u samotné švédské aktivist-
ky. Nicholas Harris, redaktor britského polemické-
ho webu UnHerd, je zaznamenal docela přesně:
„Kdysi se prodávala jako jeden a půl metrový lidský
budík, klimatická Cassandra. Její úlohou bylo varo-
vat, ne poučovat. Její nejvíce medializované momenty
byly spojeny s tím, že politickým vůdcům spíše na-
dávala, než aby se je snažila sesadit... Nyní se však
na jevišti a v této knize postavila na své politické
nohy, totiž na levicovou ideologii antikapitalismu.
To znamená, že na levé ideologické frontě se obje-
vuje nový, ale již dobře prosazovaný vůdce.“

Ale švédskou aktivistku, upřímně řečeno, už mno-
zí odepsali. Otázka „kde je Greta?“ za poslední rok
posměšně zazněla v různých médiích. Uprostřed ener-
getické krize, kdy evropští „zelení“ pošlapali všech-
ny své ideologické základy a souhlasili s návratem
uhelných a jaderných elektráren, vypadala včerejší
hesla ekologických bojovníků naivně a irelevantně.

„Greta a její dětská křížová výprava: je konec,“
napsal jeden z nich.

„Kam zmizeli všichni tito klimatičtí aktivisté?“
zeptali se jiní.

A koneckonců, to vše se stalo v podmínkách
v rekordních vedrech praskající Evropy. „Toto spa-
lující, suché léto mělo být perfektním odrazovým
můstkem pro projekt Greta 2.0. Ale Greta udělala
svou práci, otřásla veřejným míněním, takže teď může
být opuštěna,“ argumentoval nedávno na konci le-
tošního léta Washington Examiner. Americké nakla-
datelství se evidentně nadchlo. Projekt „Greta 2.0“
se podle objednávky představuje veřejnosti v novém
kabátě – v podobě duchovního vůdce radikálně levi-
cových bojovníků proti kapitalismu a kolonialismu.

Zdálo by se, že levičáci celého světa by se měli
radovat! Mají nový idol, do jehož propagace ani
nepotřebují investovat. Tady je ale to, na co ame-
rický filmař a blogger Peter Coffin upozorňuje:
„Řekněte mi, je normální, aby kapitalistická mé-
dia propagovala osobu, která je ve skutečnosti
podkopává? Je to influencerka, o kterou celý ži-
vot pečovala.“

Skutečně je třeba poznamenat, že Gretin „antiim-
perialistický“ projev se setkal s nadšenějším ohla-
sem ze strany pravicových médií a prezentoval ji jako
„nebezpečnou radikálně levicovou antikapitalistic-
kou platformu, kterou nelze ignorovat“. „Kdyby vše
sledovalo cestu, kterou načrtla naše moderní mladá
Johanka z Arku, naše životy by se opět staly nechut-
nými, brutálními a krátkými,“ píše sloupkařka The
Sunday Telegraph Zoe Strimpel. „Riši Sunak může
být jediným člověkem, který zachránil planetu před
Gretiným antikapitalistickým systémem,“ řekl Fra-
ser Nelson, redaktor The Spectator.

Tohle všechno čtete – a máte silný dojem, že jsou
to právě business-media, které Thunbergovou pro-
pagují jako nebezpečného vůdce radikálně levicové-
ho hnutí celého světa. Ale ze strany levicových pub-
likací, které by se teoreticky měly s radostí chopit
tak medializované postavy, která se objevila na je-
jich ideologickém křídle, je cítit trapnost a zmatek.
Zřejmě chápou, že Greta 2.0 je spíše pokusem fi-
nančních elit, které vždy stály za tímto úspěšným
PR-projektem, zachytit agendu radikální levice
a nasměrovat ji správným směrem. Koneckonců,
je již dlouho známo, že nejlepší způsob, jak potlačit
vzpouru, je vést ji.

A elity se mají čeho bát. S bezprecedentním sko-
kem inflace a následným nárůstem sociální krize se
rozšiřují i sociální protesty na Západě. V Evropě
postupně nabírá na síle vážné stávkové hnutí, které

(Pokračování na str. 6)
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ŠLI PŘED NÁMI
Významný představitel dělnického, komunistic-

kého a odborového hnutí, politik a státník Antonín
Zápotocký zemřel 13. listopadu 1957. Skončil život
rodáka ze Zákolan, kde se 19. prosince 1894 narodil
v rodině krejčího a jednoho z průkopníků socialismu
v našich zemích Ladislava Zápotockého. Vyučil se
kameníkem a aktivně se účastnil politického života.
Jako přední představitel marxistické levice v sociál-
ní demokracii byl účastníkem II. kongresu Komin-
terny, prosincové generální stávky 1920, spoluzakla-
datelem KSČ, poslancem Národního shromáždění
a od V. sjezdu KSČ členem ÚV KSČ a jeho polit.
byra.

Po návratu z koncentračního tábora Sachsenhau-
senu-Oranienburgu byl postupně předsedou ÚRO,
předsedou vlády a prezidentem republiky. V těchto
funkcích pronesl desítky projevů, které byly vydány
ve sbornících. Nesl však i velkou politickou odpo-
vědnost za politické procesy v 50. letech spolu s teh-

dejšími členy vedení KSČ. Postupně byli v proce-
sech odsouzení rehabilitováni v letech 1963 a 1971,
ale to již Antonín Zápotocký nežil.

Podle přání těch, jimž vyprávěl o počátcích děl-
nického hnutí, vydal několik románů: Vstanou noví
bojovníci (1948), Bouřlivý rok (1949), Rudá záře nad
Kladnem (1951), Rozbřesk (1956), Barunka (1960).
Právem se považoval i za spisovatele, byl aktivním
účastníkem jejich setkání a vždy jim „promlouval do
duše“.  (Ke „smrtelnému“ hříchu měnové reformy
viz článek na další straně.)

Po listopadu 1989 se stal terčem znevažování
a odsouvání do zapomnění. Jeho socha před budo-
vou ÚRO v Praze byla odstraněna a nyní tam je so-
cha Winstona Churchilla z nepochopitelných důvo-
dů a jako důkaz, že u nás je nyní možné i toto. Ale
u generací lidí, kteří ho znali a kteří si i nyní rádi
přečtou především jeho romány, zůstává Antonín
 Zápotocký v jejich paměti a vzpomínkách. K. Janiš

Antonín Zápotocký – 65. výročí úmrtí

Navíc pozor, švédská ekoaktivistka, která se roz-
hodla stát se ikonou levičáků celého světa, z nějaké-
ho důvodu nejeví velký zájem o vnitropolitický ži-
vot vlastní země, kde probíhají tektonické změny, což
naznačuje prudký sklon tradičně sociálně demokra-
tické společnosti doprava. Právě před dvěma měsíci
se tam konaly volby, ve kterých se poprvé v historii
„švédští demokraté“, které liberální média označují
jako krajní pravice, poprvé v historii umístili na dru-
hém místě a přímo ovlivnili vznik tzv. nové vlády.

A švédští „zelení“, kteří ještě nedávno (v éře „před
Gretou“) obsazovali třetí či čtvrtá místa v parlament-
ních volbách a byli členy vládních koalic, se tento-
krát se ukázali jako sedmí s ponižujícím výsledkem
pro ně samotné. Mnoho analytiků se navíc shoduje
na jedné věci: hlavním problémem švédských „zele-
ných“ bylo, že se ve své rodné zemi náhle dostali do
stínu Grety Thunbergové. Není nyní stejný úkol po-
staven před dospívající „Jeanne d’Arc“ v globálněj-
ším měřítku?

Levice se tedy má čeho bát. Někdo jiný napsal
Gretě „její“ knihu a „její“ plamenný antikapita-
listický projev. Všichni přece chápou, že ona není
autorkou – nedostatek vzdělání by bolel. A zku-
šenost z posledních tří let ukázala: když svítí Gre-
ta, tak to někdo potřebuje.

Vladimír Kornilov
Zdroj - via Ivo 07.11.2022
https://ria.ru/20221107/tunberg-1829507567.html

tu nebylo od 80. let. Globální elity se vážně bojí po-
travinových nepokojů v jimi ovládaných zemích „glo-
bálního Jihu“ (ne náhodou začala Greta mluvit o ty-
ranii „globálního Severu“). Po vítězství Luly da Silvy
v Brazílii jen líný člověk nepíše o nové „růžové vlně“
v Jižní Americe, kde se dnes téměř ve všech velkých
zemích dostaly k moci levicové, ba i levicově-radi-
kální politické síly. Je náhodou, že se v těchto pod-
mínkách na tomto politickém křídle objevuje nový
ideologický „guru“, který je již dlouho zběhlý ve čtení
projevů napsaných jeho zákulisními sponzory a ve-
lebení radikální militantní neschopnosti?

Příznačné je v tomto smyslu hodnocení nové
inkarnace Grety Thunbergové, vyjádřené Serge-
jem Mironovem, vůdcem frakce Dumy „Spraved-
livé Rusko – za pravdu“: „Ne, socialista! Dokon-
ce ani marxista-leninista, tím méně! Jeden chce
stát pod jejím praporem a jít zničit... Ale koho
zničit, to zjistíme později. Dobře vím, že Greta je
technologie.“ Někdo, kromě Mironova, se dobře
vyzná v technologiích pro vytváření levicových po-
litických projektů, které mají odebírat hlasy ideolo-
gickým konkurentům. Lze tedy s vysokou mírou jis-
toty předpokládat, že Greta Thunbergová je naléhavě
formována do projektu nikoli „nového Lenina“ glo-
bální levice, ale spíše „kněze Gapona“, jehož úko-
lem bude vést davy demonstrantů na pozice nej-
vhodnější pro jejich demonstrační popravu.

(Dokončení ze strany 5)

BOJ PROTI KAPITALISMU SVĚŘENÝ GRETĚ THUNBERGOVÉ
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Tohle jsem dnes našel v elektronické poště. Pros-
tý zkopírovaný text bez podpisu. Byl jsem zvědavý,
ale po dočtení mi do smíchu ani trochu nebylo. Ná-
zor si udělejte každý sám…

S nadsázkou 70 let, ale málokdo tuší ty základní
rozdíly. První je ten, že A. Zápotocký udělal měno-
vou reformu přes noc, Fiala a jeho mafie ji roztáhla
do několika let. Na začátku příštího roku, až kladivo
dopadne naplno, to bude rovných 70 roků.

V čem je tedy zásadní rozdíl údajného zločin-
ce A. Zápotockého a prý božského P. Fialy dnes?

Komunista Antonín Zápotocký a tehdejší komu-
nisté obrali bohaté, takže čím byl někdo bohatší, tím
o víc přišel. Proto se i na Wikipedii dočtete, že to byl
zločinec. Říká se tomu totalita.

Levicový(?) liberál Petr Fiala, a jeho mafie okrá-
dá chudé, posílá je na dlažbu, ale mnozí bohatí ještě
víc zbohatnou, politici si ještě přidají peníze a těm
chudým se smějí, že v popelnicích je ještě odpadu
dost, Brusel jim nabízí červy s proteiny a Pekarová
s Němcovou několik svetrů. Říkají tomu "západní de-
mokracie".

Západní majitelé bank drancují náš stát a obyčej-
ný lid vyšroubovává žárovky, vypíná topení a pokouší
se přežít. Ti skutečně bohatí peníze vyváží do zahra-
ničí (tomu Zápotocký zabránil), skupují pozemky, ne-
movitosti či obrazy na aukcích, ti obyčejní střadate-
lé přichází o vklady 10% - 15% ročně z úspor, takže
se tomu říká "západní demokracie". Neboli 1% bo-
hatých v krizi zázračně bohatne, dalších 9% o pení-
ze nepřichází a 90% lidí zázračně chudne.

Další rozdíl
Můžeme si myslet o komunistech a Antonínovi

Zápotockém co chceme, ale jedno je jisté: Zápotoc-
ký československou reformu dělal, aby pomohl po-
válečné obnově a pozvednutí státu.

Fiala bolševickou (? občas, dnes tak časté, zma-
tení pojmů - JK) reformu dělá, aby okradl české ob-
čany a Černochová s Pekarovou mohly poslat naše
peníze Ukrajině. Aby se mohlo zabíjet.

Další rozdíl
Komunisté odmítli zadlužit stát, takže i generální

ředitelé jezdili v obyčejných autech jako většina lidí.
Dnes každý politik bere víc, než ten, co ho z daní
živí. Natož poslanci, kteří si pěchují panděra levnou
kuchyní v Parlamentu.

Politici se v roce 2023 budou mít lépe.
Předsedové obou parlamentních komor a premiér

si podle výpočtu zvednou platy na 274 800 korun

a místopředsedové Sněmovny a Senátu a ministři 195
300 korun. Nárůst činí 31 000 korun a 22 100 korun
měsíčně. (Důchodcům o 800 Kč.) Odměna místopřed-
sedy vlády vzroste o 26 600 korun na 236 000 korun
a předsedů parlamentních výborů, komisí a delegací
o 16 300 korun na 144 100 korun. Místopředsedové
senátních a sněmovních výborů a předsedové pod-
výborů si polepší o 13 900 korun na 123 200 korun.

Už chápete, proč bijí lidé, kteří do toho vidí,
na poplach? Proč se plní náměstí a Rakušan za-
vádí další cenzuru a připravuje policii s obušky
a slzným plynem, aby národ zkrotili?

Už chápete, proč prozápadní mafie dala nálepku
pro chudinu, že každý protestující je "dezolát a rus-
ký šváb, či podporuje Putina, či je přímo Putinův
agent", likvidující úžasnou západní demokracii?
Aby tím oslabili protesty a odvedli pozornost! Ti lidé
na náměstích šílí, protože přicházejí o celoživotní
úspory, navíc je Pekarová s Černochovou okradou
a pošlou naše peníze na válku, aby se zavděčily bož-
ským USA. Nakonec Rakušan tu žebrotu srovná!

Těch 90% lidí ale nechce válku, chce mír, a ne-
chápe, proč je okrádáno úzkou skupinkou lidí v čele
s Fialou v zájmu jakési divné "západní demokracie"
a pak si prý může dojít pro sociální dávku a žebra-
čenku na Úřad práce, který prověří, zda ten okrade-
ný chudý správně vyšrouboval žárovku a ušetřil plyn,
jinak nedostane nic.

Po třiceti létech budování kapitalismu jsme na
huntě a v bankrotu. A prý to řídí Putin. Říká to 108
lidí - poslanců a mlaskající vláda, která se nám s de-
seti svetry vysmívá.

A okrádaní občané stále mlčí. Většina národa
ani netrefí k volbám. Čekají na zázrak? Věří, že
příjde spasitel a zachrání je? Jak dlouho ještě?

Běhá mráz po zádech a Rakušan chce opět tyto
informace zablokovat. Pokud tyto informace zveřej-
níme, pracujeme prý pro Putina. Jsme jeho agenti,
tvrdí Fiala a Rakušan. A vám ty lži, urážky a přechod
do žebroty nevadí?

Dodatek - poučení z historie, shodou okolností
je dnes, kdy text připravuji do tisku 105. výročí
VŘSR. Každý velký útlak skončil revolucí a čím
větší útlak tím krutější byla revoluce. To zname-
ná, že ta příští určitě už nebude sametová!
Pro uklidnění Bretschneiderů - sem ještě situace ne-
dozrála a nový V. I. Lenin také nějak není k mání,
bohužel. (Adoptoval jsem text neznámého dárce.)

Jan Korbel

JAKÝ JE ROZDÍL MĚNOVÉ REFORMY MEZI ANTONÍNEM

ZÁPOTOCKÝM A PETREM FIALOU?
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BARBARSTVÍ ZELENÉHO KAPITALISMU
Žijeme v podivné době, kdy krize přicházejí

téměř jako perly na šňůře.
Témat je poměrně mnoho, současná situace na

Ukrajině, rostoucí ceny energií a potravin, peklo vy-
zbrojování a v neposlední řadě otázka přírody a pře-
žití planety.

To vše jsou témata, která mají dva společné rysy.
Za prvé, že to bude dělnická třída a obyvatelstvo
obecně, kdo bude velkými oběťmi. Za druhé, říká to
něco o fázi, ve které je kapitalistická společnost, sklí-
zení prohnilosti.

Podle mého názoru se musíme otázkou tzv. zele-
né transformace zabývat právě v tomto světle. Je to
jako by se klimatický boj a zelená transformace, kte-
rou má každý již řadu let na rtech, vyvinuly v nové
bojiště kapitalistického systému. Jinými slovy, myš-
lenka, aby strany zachovávající systém daly kapita-
lismu novou duchovní naději. Že se můžeme trans-
formovat, dělat věci chytřejším způsobem atd., ale
neberou v úvahu, že je to právě kapitalistický způ-
sob výroby, který je důvodem, že veškerá energie bude
brzy vysáta z naší planety, kde úvahy o zisku a boj
imperialistů o zdroje a trhy jsou nadřazeny úvahám
člověka a přírody, a v neposlední řadě soužití mezi
nimi, které je nezbytně nutné pro budoucí generace.

V Dánsku je to téma už mnoho let. V posledních
volbách dali politici v dánském parlamentu, Christi-
anborgu, jasně najevo, že volby v roce 2019 jsou
volbami klimatickými a že je třeba zintenzivnit zele-
nou transformaci. Jistě, některé divoké přírodní ob-
lasti byly vyčleněny, a to je pro ně dobře. Ale velmi
zásadní a zjevné problémy s konverzí nebyly nijak
řešeny, protože se neřeší kořen problému.

Jmenovitě kapitalistický způsob výroby a vlast-
nictví zelené transformace.

Uvedu příklad.
Za prvé se musíme podívat na samotnou přeměnu

na zelenou energii a na vlastnictví přeměny. Ti z nás,
kteří žijeme ve vnitrozemí, vědí, jak je zelený pře-
chod naplánován. V 9 z 10 případů, a zejména v pří-
padě rozsáhlých projektů, velké nadnárodní společ-
nosti skupují pozemky a skupují domy, aby mohly
instalovat například větrné turbíny. Tímto způsobem
snižují počet obyvatel, a tím i podmínky pro okolní
podniky, školy, sdružení atd. To znamená, že pro
oblasti, kterým se již nyní nedostává příliš politické
a ekonomické pozornosti, se podmínky pro soužití
se zeleným přechodem stávají obtížnějšími. Velké
nadnárodní společnosti skupují své plochy a poté je
rozebírají a staví větrné turbíny, čímž z oblasti od-
čerpávají veškerou energii a zisk. Zdroj, který by

jinak mohl pomoci zvednout okrajovou oblast, ale
který má opačný účinek pro mnoho lidí, kteří v těch-
to oblastech žijí, protože vlastnictví přeměny zele-
ného prostředí je v rukou velkých nadnárodních spo-
lečností.

Za druhé je zde pocit zklamání z cen energie.
Dánská energetická rada si v roce 2020 nechala

vypracovat analýzu zelené a obnovitelné energie.
V ní se praví: „Ještě nikdy nebyla elektřina, která
vychází z dánských zásuvek, šetrnější ke klimatu.“

V roce 2020 se ukázalo, že zelená obnovitelná
energie tvoří 80 % dánské spotřeby. Elektřina je čis-
tý skutečný klimatický hrdina, věřící v dánskou ener-
getiku.

Když se však my jako spotřebitelé dnes díváme
na své účty za elektřinu s prudkým nárůstem cen,
no, hrdinský čin může být těžko postřehnutelný.

Je to proto, že zelená elektřina je dražší než černá
elektřina? Nebo je to proto, že vlastnictví našeho
energetického sektoru je v rukou soukromého podni-
kání? A proto, že uvalené daně se používají k finan-
cování nejrůznějších dalších přečinů. Jako blahobyt
firem během koróny nebo budování armády?

Zelená transformace bude, zcela přirozeně v pod-
mínkách kapitalismu, bitevním prostorem pro trhy
a zdroje. Kde velké nadnárodní korporace cynicky
hrají svými kartami, jak se jim hodí. Ne pro potřeby
lidí a pracujících, ne pro potřeby klimatu. Ale zamě-
ří se výhradně na sféru vlastního zájmu a příležitosti
k zisku.

To zde ve Vestasu v roce 2022 pocítilo 275 nad-
bytečných pracovníků, z nichž 75 bylo zaměstnáno
v Dánsku.

Lze tedy dojít k závěru, že dokud se kapitalistic-
ký způsob výroby a soukromého vlastnictví obecně
nevyřeší, pak zelená transformace není ničím jiným
než novou duchovní nadějí pro kapitalistickou spo-
lečnost. Poptávka proto musí být po lidových hnu-
tích, vzpouře proti kapitalistické společnosti, která
se může snadno přeměnit na ekologické zisky, ale
nemůže se v žádném případě přeměnit ve prospěch
dělnické třídy a obyvatelstva vůbec.

Transformace proto musí být v zájmu lidu, sou-
boj s monopolními kapitalistickými mocnostmi je
proto nutný, vše ostatní jsou prázdné řeči.

Brick Layer
Emil Olsen
Dánsko, 31. října 2022

(Autor je dánský zedník a odborář.)
Překlad Vladimír Sedláček
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Bývalý ředitel Ústavu pro jazyk český Akademie
věd ČR již 3. března 2022 v Lidových novinách uve-
dl, že hned po říjnovém převratu byla provedena
i revoluce v ruském pravopisu. Místo dvou měkkých
„i“ se začalo psát jedno – místo MU MIR. Nedá se
určit, jak to L. N. Tolstoj myslel s titulem svého ro-
mánu Válka a svět – zda mu šlo o kontrast války
a míru nebo zda měl na mysli válku a její důsledky
pro svět, který se rusky také řekne „mir“. Legenda
o titulu Válka a svět je mezi Rusy rozšířená, a to i ve
smyslu, že si Rusko má válkou podrobit svět bez
ohledu, zda je zrovna carské, sovětské nebo jakéko-
liv jiné. Přinejmenším od doby Ivana Hrozného tato
země nepatří do evropské civilizační sféry – se dvě-
ma výjimkami.

Tou první, krátkou a celkem zanedbatelnou, bylo
období od února do října 1917 podle tehdy v Rusku
platného kalendáře. Tou delší a význačnější byla léta
zhruba v rozmezí 1985-2000, kdy po hospodářském
kolapsu zemi vládli Gorbačov a Jelcin, dva předsta-
vitelé ruské elity s evropskou vizí státnosti, a kdy se

V listopadu 1989 šlo o nesmírné oslabení komu-
nismu v jeho závěrečné dekádě, které nemělo nic
specificky českého, resp. československého. Komu-
nismus měl ekonomický základ v centrálním pláno-
vání a ve zrušení soukromého vlastnictví. Vytvoření
alternativního systému bylo u nás nazýváno ekono-
mickou transformací. Po listopadu probíhaly i změ-
ny politické, zejména nastalo bouřlivé, ale v mno-
hém spontánní zrození politického pluralismu, který
je jistou analogií trhu. Je jasné, že totální ekonomic-
ký neúspěch komunismu – jak se tehdy říkalo socia-
lismu – nezpůsobili ani disidenti, ani studentský prů-
vod. Stejně tak ani jedna z těchto skupin nevyvolala
odpor lidí k politickému systému jedné politické stra-
ny. Je evidentní, že průvod 17. listopadu někdo mu-
sel organizovat, ale jeho organizátor touto akcí ne-
plánoval pád komunismu.

Komunistický režim ukázal – přes brutální poli-
cejní zásah – svou mimořádnou slabost. Už se ani
nechtěl bránit. Nebylo to kvůli nedostatečnému množ-
ství tankových jednotek u Prahy, bylo to v odvaze,
resp. v neodvaze komunistického vedení tento sys-
tém bránit. Následující spontánní reakce statisíců lidí
komunistické vedení naprosto zaskočila. Že se mi-
mořádně rychle ustavilo Občanské fórum bylo naší
obrovskou výhodou, protože tím jsme se vyhnuli ta-
kovému vývoji, jaký proběhl např. v Rumunsku.
Naštěstí jsme u nás neměli žádného Ceausesca.

BÝVALÝ PREZIDENT VÁCLAV KLAUS HODNOTIL
Klaus nikdy nezapomene, jak spolu s Michaelem

Kocábem po několika dnech 17. listopadu jeli vyjed-
návat s velitelstvím armády do Tábora. Byli přijímá-
ni v rukavičkách. Tamní generálové byli překvapeni,
že s nimi mluvili věcně a racionálně. Ač měli na dvo-
ře kasáren dostatečnou „palebnou sílu“, byli velmi
rádi, že mohli ubezpečit, že žádný útok na Prahu ne-
plánují. S tím se oba vrátili do „Špalíčku“ na setkání
vedení občanského fóra. Klaus byl přitomen i zná-
mého a často v médiích ukazovaného jednání vedení
Občanského fóra s předsedou vlády Adamcem. Jeho
tématem bylo vytvoření nové vlády kompromisního
typu. Když následující den Klaus z balkónu na Vác-
lavském náměstí četl před statisícovým davem pro-
gramový text Občanského fóra „Co chceme“, ani tam
necítil nebezpečí, ale ani sebemenší pocit nějakého
svého hrdinství. Byl to spíše dobrý pocit zadostiuči-
nění, že se to daří. Klaus připomíná svůj projev před
Hlávkovou kolejí 17. listopadu, že se průvod studen-
tů a veřejnosti 17. listopadu 1989 stal rozbuškou kon-
ce komunismu v naší zemi, že pád komunismu měl
epochální a globální charakter a komunismus nepo-
razili ani naši studenti, ani naši disidenti, že se zhrou-
til jako každý podobný pokus násilím potlačit lid-
skou svobodu. Z kontextu vytržená slova se stala
součástí politické debaty, prý byl Klaus za svá slova
v médiích napadán. (Z článku v LN z 11. 11. 2021,
i letos bude aktuální.)           Karel Janiš

DEMOKRACIE V RUSKU PODLE KARLA OLIVY
zejména probudily k životu zárodky občanské spo-
lečnosti, jejímž vrcholným počinem se stala podpora
potlačení protigorbačovského puče v srpnu 1991.
Jenže to také byla doba, kdy Západ v rouše vítězství
ve studené válce nedomyslel důsledky toho, když
Rusku nepomůže vzpamatovat se z následků 70 let
komunismu. Místo druhého Marshallova plánu do
Ruska dorazily jen hamburgery a jinak bylo vše po-
necháno volnému vývoji, což znamenalo, že bohat-
ství a moc získali ti s nejvíce vazbami a nejméně skru-
pulemi. A štikou v takovém rybníce se pak stal
Vladimír Vladimirovič Putin, co je standardní vlád-
ce imperiálního Ruska podobný mnoha svým před-
chůdcům. Teď zrovna věci nejdou úplně podle jeho
představ, tak je trochu nervózní, což se přihodilo
i Ivanu Hroznému, Alexandrovi I. či Stalinovi. Je zlo-
činec a je proto odpovědný za své činy. Karel Oliva
doufá, že kromě „Války a něčeho“ tak bude Putinův
osud literárně určovat i „Zločin a trest“. Tolik Karel
Oliva se zajímavým pohledem na vývoj v Rusku.

Karel Janiš
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Už v 1. kole voleb do Senátu Parlamentu ČR
byl zvolen Jiří Růžička, podle svých představ
by byl schopen řídit zahraniční politiku Evrop-
ské unie podle rad Pavla Fischera, hlídače ČR
před ruskými a čínskými špiony.

Ve 2. kole se stali senátory Jiří Oberfalzer již
délesloužící, Hana Marvanová, politická turistka
OF, ODS, Unie svobody, STAN, nyní za SPOLU
kandidovala, chirurg Jan Pirk, jako 74letý je nej-
starší a má k důchodu vydatný příspěvek 90 tisíc
měsíčně hrubého, Tomáš Czernin, místopředseda
TOP 09, Miloš Vystrčil, který získal nejvíc hlasů
ze všech dalších kandidujících, Tomáš Töpfer,
71letý herec  známý z posled-
ní doby z opakovaného seri-
álu Četnické humoresky.
V rozhovoru pro Magazín
Práva ze 17. 9. 2022 hovoři-
lo tom, že po vstupu vojsk VS
na naše území chtěl působit jako partyzán. Naši
politici jednající v Moskvě byli zbabělci a sráči.
Většina z nich byli jen ruští agenti a agentem byl
jak generál Svoboda, tak A. Dubček, který vyrůs-
tal v SSSR. Máme dalšího hanobitele L. Svobody.

Za hrdinu považuje lékaře a politika Františka
Kriegela, který moskevský protokol nepodepsal.
Dramatické události popisuje i film Muž, který stál
v cestě a Tomáš Töpfer v něm hraje hlavní roli –
právě Františka Kriegela. Sledování dalších dílů
Četníckých humoresek mně pořádně otrávilo.

Ve 2. kole senátních voleb získalo ODS 8 man-
dátů, KDU-ČSL 7, hnutí ANO 3, TOP 09 3 a ně-
kolik dalších z řad nezávislých kandidátů. Slože-
ní Senátu je po volbách toto: ODS 28 mandátů,
TOP 09 5, KDU-ČSL 12, STAN 20, Piráti 2, ANO
5, ČSSD 1, Nezávislí 4. Pět vládních stran a hnutí
má tedy v Senátu většinu v počtu 67, ve Sněmov-

AKTUÁLNĚ
(v mezích našich výrobních možností)

ně 108 a bude zajímavé jednání, vrátí-li senátoři
poslancům návrh zákona – přehlasují své kolegy
ze stejných stran a hnutí?

I komunální volby měly dvě kola:
po volbách probíhala jednání o budoucím sta-

rostovi a členech rady mezi vítěznými seskupení-
mi. Volič jen v hledišti bezmocně přihlížel. Vítěz
voleb i pohořel, jak se stalo v Pohořelicích, kde se
proti šéfovi Přísahy spojili další výherci voleb
Šlachta starostou nebude.

Předseda ODS i další vítězové voleb by při
oslavě vítězství měli být daleko skromnější. Ko-
munálních voleb se zúčastnilo 46,07 % voličů,

senátních v 1. kole 42,7 %
a ve 2. kole jen 19,44 %.
Takže přes 50 % v komunál-
ních a v 1. kole senátních; ve
2. kole senátních dokonce
přes 80 %.

Thomas Kulidakis v Právu 3. října 2022 na-
psal, že účast 19,44 % dává demokratickou legiti-
mitu jen de jure. Může nás těšit, že volby byly
svobodné. A v článku na stejné straně Práva na-
psal pravidelný autor článků v Právu Lukáš
Jelínek, že vládní strany zejména z koalice SPO-
LU se dmou pýchou, nedodávají ale, jak moc jsou
rády, že se teď nevolilo do Sněmovny. Dál platí,
že v partajních preferencích vede a směrem k tzv.
volbám prvního řádu má nejpevnější jádro voličů
hnutí ANO.

V několika komentářích tu a tam se objevilo
tradiční hodnocení, že vzdělaní lidé volí pravici,
kdežto méně vzdělaní a zejména na venkově volí
extrémisty, populisty. Ani pět svetrů by např. před-
sedkyni Sněmovny nepomohlo, pokud by se ne-
najedla potravinami, které právě ti méně vzdělní
lidé v poctivé práci uvedené předsedkyni i těm
dalším navrchu přispívají k plným žaludkům.

Petr Fiala 4. října 2022 oznámil, že koalice
Spolu nepostaví vlastního kandidáta na Hrad, pod-
poří trio uchazečů – generála Petra Pavla, Danuši
Nerudovou a Pavla Fischera. A sdělí před 2. ko-
lem prezidentských voleb, koho mají voliči pod-
pořit. Hlasy voličů budou roztříštěné.

Petr Pavel (60) byl náčelníkem Generálního štá-
bu Armády ČR i předsedou vojenského výboru
NATO. Pro ODS je od prvopočátku nežádoucím
pro jeho předlistopadové členství v KSČ. Daniel
Kaiser v týdeníku Echo č. 40 z 6. 10. 2022 uvedl,

(Pokračování na straně 11)   Až povstanou miliony… (Neznámý autor z webu.)
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že Petr Pavel se chtěl stát vojenským diplomatem,
tedy armádním přidělencem na nějakém našem
velvyslanectví. Byl by podle Kaisera rozvědčíkem?
(Kampaň proti generálovi se dále vyhrocuje. V čím
zájmu? Některým je málo čistý nebo vytáhnou
z rukávu ještě antikomunističtější figurku?)

Danuše Nerudová (43) byla rektorkou Mende-
lovy univerzity v Brně a předsedkyní komise pro
spravedlivé důchody. Chce stát na straně lidí pro-
žívajících dopady současné drahoty energií, slu-
žeb a všeho dalšího.

Pavel Fischer (57) je senátorem od roku 2018
a skončil na 3. místě jako kandidát na Hrad v roce
2018. Má již potřebný počet podpisů senátorů.
A Petr Pavel má již přes 60 tisíc podpisů občanů.

6. října 2022 se konala schůzka Evropského
politického společenství hlav evropských států
ve Španělském sále Hradu. Název navrhoval fran-
couzský prezident. Petr Fiala jako hostitel schůz-
ky postupně přivítal 13 prezidentů, 28 předsedů
vlád a 3 hosty – předsedu Předsednictva Bosny
a Hercegoviny, předsedu Evropské rady Charlese
Michala a předsedkyni Evropské komise Ursulu
von der Leyenovou. S každým příchozím si podal
ruce a pronesl několik vět rozhovoru.

7. října 2022 se konala schůzka vedoucích
představitelů členských zemí Evropské unie.
Na obou jednáních šlo o současnou situaci v ce-
nách energií, o Ukrajinu s vyjádřením její podpo-
ry, o změnách klimatu atd. atd. Turecký prezident
jednal s představiteli Arménie a Ázerbajdžánu,
v současnosti dvou nepřátel.

8. října 2022 se na Václavském náměstí v Pra-
ze konala další demonstrace proti vládě s poža-
davky Zregulujte ceny a zvyšte dávky, pomoci fir-
mám i domácnostem. Televize vysílala mnohé
z jednání hlav států, ale lidi spíš zajímá to, co vy-
dávají za vše, co je drahé. Přeseda Českomorav-
ské konfederace odborových svazů Josef Středula
prý pobírá mzdu 420 000 Kč měsíčně. Ale Středu-
la řekl, že podle rozhodnutí předsedů odborových
svazů bere 110 000 Kč měsíčně + náhrady a tyto
peníze nepocházejí ze státních ani veřejných pe-
něz. V zářijovém průzkumu Medianu byl Středu-
la jako čtvrtý za Babišem, Pavlem a Nerudovou.

Před časem si poslanec z povolání Marek Ben-
da stěžoval, že mu nestačí příjem, který měsíčně
dostává. Jako znalec budovy Sněmovny by si mohl
přivydělat jako její průvodce pro nově zvolené

(Dokončení ze strany 10)

Pro mne diskvalifikovaná… (neznámý autor z webu)

poslance i pro další zájemce. Kde jsou kanceláře
poslanců, kde zasedají výbory, komise, podkomi-
se, podvýbory, kde je možno jíst za předlistopa-
dové ceny, kde je WC. A budovou Senátu by mohl
provázet Tomáš Töpfer, který již v minulosti se-
nátořil, ale oblečený v četnické uniformě i při za-
sedání Senátu, jak to 4. října 2022 v Lidových
novinách doporučila Jana Machalická, že jinak by
to nebylo ono.        Karel Janiš

Dnes (úterý 8. 11. po uzávěrce) jsem si na Se-
znam zprávy přečel zajímavý článek - na plné znění
vás odkazuji. Zveřenit celý rozsah nemůžu nejen
z nedostatku prostoru, ale i v tak krátké době těžko
dosažitelného souhlasu.

Miliardář poslal Nerudové na transparentní
účet 5 milionů, dosud nejvyšší dar.

Danuši Nerudové přistálo v pondělí na transpa-
rentním účtu pro prezidentskou kampaň 5 milionů
korun. Podle Hospodářských novin, které na to upo-
zornily, jde o největší dar letošní kampaně.

„Večer jsem dostal syna. Zaslouží si vlast s bu-
doucností, kde prezident bude demokrat. Po 20 le-
tech zmaru je tu naděje, co slušnost spojuje,“ stojí
v poznámce u příchozí platby od společnosti Mora-
vec Invest. Jejím majitelem je miliardář Martin Mo-
ravec, majitel sítě drogerií Teta.

Začátkem listopadu pak Nerudovou podpořil
i podnikatel v oblasti potravinářství Pavel Faiereisl,
který jí poslal dva miliony. Další firmy pak darovaly
částky v řádu statisíců korun.

Někdejší rektorce Mendelovy univerzity zatím
podle ČTK na transparentní účet od vyhlášení voleb
příznivci poslali asi 17 milionů korun. Využila z nich
zhruba 4 miliony, za které zaplatila sběr podpisů,
organizaci kampaně, informační letáky nebo třeba
správu sociálních sítí.

Nejvíc peněz vybral P. Pavel (přes 30 mi. Kč).
Už vím, koho jistě volit nebudu, protože stále platí

„Koho chleba jíš, toho píseň zpívej!“. Volit případ-
ně půjdu jen protestně.         Jan Korbel
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O BRITSKÉ KRÁLOVNĚ ALŽBĚTĚ II.
Redaktorka MF Dnes Jana Šafaříková 4. června
2022 napsala v MF Dnes, že i nejtradičnější mo-
narchie uznala, že existuje cosi jako důchod, když
japonský císař Akihito v roce 2019 ve věku 85 let
přenechal trůn svému synovi Naruhitovi. Dojde
na podobný scénář také v Británii? Královna Alž-
běta s celou zemí oslavuje v těchto dnech 70 let
na trůně. Objevují se spekulace, zda i ona jej vý-
hledově přenechá princi Charlesovi. Ve svých 96
letech již dalece přesahuje běžnou hranici odcho-
du do důchodu, její abdikace z mnoha důvodů
pravděpodobná není. Letos
v únoru řekla znovu po 70 le-
tech, že její život je navždy za-
svěcen službě této zemi. Od-
chod do důchodu by ve svém
důsledku byl abdikací na toto
prohlášení, kdyby se zřekla ti-
tulu a souvisejících povinnos- ti. Přes všech-
ny přešlapy a skandály královské rodiny je krá-
lovna velmi oblíbená a nadpoloviční většina Britů
si přeje, aby zemi vedla nadále. Existuje střední
cesta mezi abdikací a doživotní službou. Králov-
na již několik let předává část svých povinností
a veřejných vystoupení, které přebírají stále více
Charles a William. Je to pozvolný přechod bez
oficiálních oznámení a velkých šoků, tak jak to
podle Alžběty ve spořádané monarchii má být.

A ejhle, 8. září 2022 bylo oznámeno, že zdra-
votní stav královně se podstatně zhoršil. A večer
pak zpráva, že opustila svět svých blízkých, oby-
vatel Británie i dalších zemí Společenství národů
monarchie. Velký respekt, náklonnost, láska – to
byly pocity Britů při loučení s ní. Statisíce byly
přítomny při postupném loučení s královnou ve
dnech 9. - 19. září, kdy byl uspořádán její pohřeb.
Sledovaly ho v přímém přenosu miliony lidí
v Británii a asi 4 miliardy lidí na celém světě. Po-
hřbu se zúčastnilo asi 2 tisíce hostů včetně státní-
ků z celého světa. Lidé si vzpomínali na pracovní
nasazení královny. Během 2. světové války se vy-
učila mechaničkou a naučila se řídit, aby mohla
aktivně pomáhat armádě. Skutečně zvládla náklad-
ní auto a věděla, co má pod kapotou. Novou pre-
miérku Liz Trussovou jmenovala pouhé dva dny
před svou smrtí. Princ Charles se ujal trůnu jako
Karel III. ve věku 73 let. Objevily se názory, zda
zvládne své povinnosti vzhledem ke svému věku
a zda se neměl ujmout trůnu William. Objevily se

i názory, které války vedla Británie v době jejího
panování spolu s USA a dalšími zeměmi v rámci
NATO. Zapomíná se, že to vždy byla věc britské
vlády, její politiky, ke které se královna nevyjad-
řovala, i když veřejnost byla pochopitelně na její
názory a stanoviska zvědavá. Komentáře a úvahy
o královně Alžbětě a o jejím nástupci Karlovi III.
budou pokračovat.

BYLY KOMUNÁLNÍ A SENÁTNÍ VOLBY.
Sledoval jsem jejich přípravy z hlediska spotře-
bovaného papíru.  Pro 8 milionů voličů byl při-

praven stejný počet velkých
obálek s kandidátkami do za-
stupitelstva, ve velkých měs-
tech do zastupitelstva města
a další do zastupitelstva měst-
ských částí. A do 27 senátních
obvodů samostatné kandidátky

těch, kteří do Senátu měli být zvolení. Úřady
pak nachystaly šedé i žluté obálky, do nichž voliči
uložili označené kandidátky pro volby do zastupi-
telstva a do Senátu. Kolik prázdných obálek še-
dých a žlutých zůstalo po volbách na stolech vo-
lebních komisí? Skončí ve sběru papíru, který se
pro veřejnost nekoná? Nebo budou spáleny? Pře-
mýšlel někdo ve vyšších kruzích o velké spotřebě
papíru ve velkém počtu voleb všeho druhu, k nimž
za třicet let již došlo?

VYHRÁLI VŠICHNI. Řekli s nadsázkou
Andrej Babiš: Samozrejme sme vyhrali my,

všude sme posílili. Máme skoro všechna města,
Praha, tam je samý turista, ti volí Fialu, protože je
mimozemšťan. Máme všechno, aj Brno, ani měs-
to, ani vesnice, něco mezi. Bylo to referendum
o vládě, kdyby měli čest v těle, odstoupí, Vystrčil
hned.

Petr Fiala: Voliči dali jasný signál, že vláda,
která zastropovala ceny energií, je jejich vládou.
Přes barmunskou a drahou kampaň Babiše jsme
uspěli, získali nejdůležitější města, Prahu, Brno
a České Budějovice, kde by chtěl žít každý.

Marian Jurečka: Ve volbách jsme tradičně
uspěli my, lidovci. Máme zastupitelů tak dvakrát
nebo dokonce třikrát víc než v minulých volbách.

Tomio Okamura: Lidé nechtějí tuto zkorum-
povanou vládu přisluhovačů EU, chtějí mě a SPD,
za čtyři roky bude Česko naše.

Vít Rakušan: Bože, děkuji ti, že jsi nás za naše
hříchy potrestal tak mírně, já nebýt předseda, ale
řadový volič, tak nedám nic.
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Ivan Bartoš: V drtivé většině evropských zemí
považují Pirátskou stranu za legrační raritu. My
jsme v Česku z legrační rarity udělali mohutnou
a nepřehlédnutelnou sílu i na místní úrovni.

Markéta Pekarová Adamová: Voliči nepocho-
pili politiku dvou svetrů. Nedali nám sice dost hla-
sů na to, abychom se zahřáli, ale dost, abychom
nezmrzli.

Autor článku Martin Komárek v Deníku 26. září
2022 uvedl, že se pokusil sehnat i hlasy zástupců
KSČM. Žádného se ovšem nepodařilo najít, nej-
spíš už totiž neexistují. To sice není vítězství pro
jejich stranu, pro celou zemi však jistě.

Mandáty zastupitelů v obcích, městysech
a městech byly rozděleny takto:

Sdružení nezávislých kandidátů – místní sdru-
žení celkem 38 099, minule 34 956, Nezávislí kan-
didáti (NK) 5 770/6 232, KDU-ČSL 2 716/3 231,
STAN+NK 1 886/2 224, ODS 1 600/2 281, ANO
1 564/1 676, STAN 937/1 584, ČSSD+NK 583/
159, KDU-ČSL+NK 525/525, ČSSD 517/1 882,
ODS+NK 426/351, KSČM 392/1 426, SPD 339/
155. Největší ztráty STAN+NK, ODS, ANO,
STAN, ČSSD, KSČM. Nejvíc získaly SNK,
ČSSD+NK, SPD.

MINISTR CHAOT. Ministr průmyslu Jozef
Síkela může být profesionální lhář a podvodník,
zároveň prosťáček, který neví, co mluví. Z jeho
chování lze usuzovat o obojím. V neděli řekl
v České televizi, že cenový strop na energie by
měl platit jen na omezenou spotřebu, aby motivo-

val domácnosti na šetření. V pondělí umístil na
Twitter prohlášení – zpochybňovat naše zastropo-
vání cen energií je mimo. Přespříští týden na vlá-
dě navrhnu zastropovat ceny energií pro celou spo-
třebu domácnosti. Zároveň chceme cílit na to, aby
zastropování nevedlo ke zvyšování spotřeby ener-
gií, protože to by nás oslabovalo v energetické
válce s Ruskem (stalo se 25. září u Moravce).
Chudák netuší, že jejich „zastropování“ zpochyb-
nil sám. Řekl-li premiér, že co se týče zastropová-
ní, je vše definitivní, co chce přespříští týden na-
vrhovat? Pro veřejnost by bylo užitečné, aby
ministerstvo dalo vždy najevo, kdy máme minist-
ra brát vážně. Třeba by mohli na budově minister-
stva vyvěšovat zvláštní vlajku, komunikace by se
zjednodušila. STAN by měl při hodnocení voleb
přihlédnout k zásluhám pana Síkely, jako kabaret
to není nejhorší, z pohledu občana sledujeme tra-
gédii. Podobně, jak se vyslovil Martin Zvěřina
v Lidových novinách 27. září, psal Thomas Ku-
likakis v Právu 29. září Síkelův fortel – ministr
budil lítost, očividné neumětelství, pocit, že poli-
tik obavám lidu, který má vést, nerozumí, se ne-
odpouští.

TÝDENÍK ECHO Z 15. ZÁŘÍ K SITUACI.
Podle průzkumu agentury Kantar má Petr Fiala
jednu z nejnižších podpor ze všech premiérů
v Evropě, jen 22 % lidí je spokojeno s tím, jak
vláda řeší energetickou krizi, zbytek jí vyčítá, že
nedělá dost. Čtenář týdeníku píše, že informace
mu poskytuje Česká televize v noblesních osobách
pánů Řezníčka, Stacha, stále i Kubala … ne už
hysterizujícího a sebereprezentujícího pana Želez-
ného. A podle exprezidenta Klause se vláda ještě
neprobudila energetické krizi navzdory. Klaus
nezkoumá, jestli lidí na Václavském náměstí bylo
70 nebo 100 tisíc. Ale Fiala svou směšnou poznám-
kou, že to byli putinovci, kdo tu demonstraci or-
ganizoval, poztrácel poslední zbytky kreditu, jas-
ně předvedl, že nerozumí lidem, že mezi ně nikdy
nepatřil a nepatří. Dokud byl profesorem, tak to
nevadilo, když je premiérem, tak to je tragédie pro
celou zemi. Klaus se s ním stýkal jako s rektorem
univerzity, několikrát byl účastníkem České kon-
ference rektorů, jako politika ho nikdy v životě
nezažil. Fiala se nikdy s Klausem radit nebude,
nechce, vědomě se jakémukoli kontaktu s Klau-
sem vyhýbá.      Karel Janiš

Střípky - dokončení

CENA MOUKY A STROUHANKY
SE VYŠPLHALA TAK VYSOKO,

ŽE VÝROBCI PÁRKŮ
PŘEMÝŠLÍ O TOM,

ŽE DO NICH OPĚT ZAČNOU
DÁVAT MASO!
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ŠLI PŘED NÁMI
Oldřich Blažek – 80. výročí smrti

Významný marxistický pedagog, publicista
a protifašistický bojovník byl 16. listopadu 1942
popraven na berlínském popravišti Plötzensee. Na-
rodil se 10. listopadu 1903 ve Vavřinci v oblasti
Moravského Krasu v rodině stolaře. Po studiu na
učitelském ústavu v Brně byl na několika místech
jako učitel: Březová nad Svitavou, Miroslav
u Moravského Krumlova, Kunštát, Svitávka,
Knínice. Rájec nad Svitavou. Úřady ho překláda-
ly z místa na místo pro jeho aktivní politické pů-
sobení v Komsomolu, v KSČ, v Levé frontě, pro
články v Indexu Bedřicha Václavka, pro mnohé
projevy zejména na Blanensku.

Jako člen ilegálního ZNV pro Moravu se podí-
lel na akcích v létě roku 1939 a 28. října 1939.
Po zatčení 20. listopadu 1939 a výsleších na Špil-
berku byl souzen v Berlíně a odsouzen k trestu
smrti. Podobný osud čekal i další členy ilegálního
ZNV pro Moravu.         Karel Janiš

vatel Alberto Moravia, 1932 filmová publicistka
a překladatelka Eva Zaoralová, dlouholetá umě-
lecká ředitelka Mezinárodního filmového festiva-
lu v Karlových Varech, 30. 11. 1667 anglický spi-
sovatel Jonathan Swift – cestopis Gulliverovy
cesty.

V listopadu zemřeli
3.11.1892 francouzský skladatel operet, šansonů
a vokální hudba Florimonde Roger Hervé,
6.11.1977 chemik Jiří Fragner, jeden ze zaklada-
telů čs. farmaceutického průmyslu a výroby peni-
cilinu, 7. 11. 1992 Alexander Dubček, 8. 11. 1877
spisovatel a autor libret oper Bedřicha Smetany
Karel Sabina, 10. 11. 1982 vedoucí představitel
SSSR a KSSS L. I. Brežněv, 12. 11. 1972 ame-
rický skladatel operet a muzikálů českého původu
Rudolf Friml, 13. 11. 1957 prezident republiky
Antonín Zápotocký, 14. 11. 1847 jazykovědec
a literární vědec Josef Jungmann, 17. 11. 1917
francouzský sochař Auguste Rodin, 22. 11. 1982
literární vědec a historik umění i pedagog Oleg
Sus, 24. 11. 1942 sochař Bohumil Kafka (pomník
Jana Žižky v Praze na Vítkově), 30. 11. 1982 bás-
ník Vilém Závada.        Karel Janiš

VÝZNAMNÁ LISTOPADOVÁ VÝROČÍ
 Po celý měsíc v listopadu 1992 pokračoval pro-
ces zániku Československa. 25. listopadu byl při-
jat ústavní zákon se závěrem, že k 1. lednu 1993
vzniknou na území Československa dva nové stá-
ty – Česká republika a Slovenská republika.
 7. listopadu 1917 bolševici dobyli Zimní pa-
lác v Petrohradě, pozatýkali ministry Prozatímní
vlády a převzali moc v zemi. 8. listopadu 2. sjezd
sovětů zvolil vládu v čele s V. I. Leninem a přijal
Dekret o míru a Dekret o půdě, 15. listopadu
schválila sovětská vláda Deklaraci práv národů
Ruska na sebeurčení.
 Ve dnech 19. - 23. listopadu 1942 došlo k pro-
tiofenzívě Rudé armády u Stalingradu, při níž
bylo obklíčeno přes 300 tisíc příslušníků hitlerov-
ských, italských a rumunských vojsk. Šlo o zá-
sadní obrat v bojích na sovětsko-německé frontě.
 Ve dnech 20. - 27. listopadu 1952 bylo v pro-
cesu s vedením tzv. protistátního centra v čele
s Rudolfem Slánským vyneseno 11 rozsudků tres-
tu smrti a 3 tresty doživotí. Oběti procesu byly
postupně rehabilitovány a stanovena politická od-
povědnost představitelů KSČ a státu za porušová-
ní tehdejších zákonů.
 1. listopadu 1952 provedly USA první výbuch
vodíkové bomby.
 14. - 16. listopadu 1947 se v Brně konal XXI.
sjezd sociální demokracie a předsedou strany byl
zvolen Bohumil Laušman.
 11. listopadu – Mezinárodní den válečných
veteránů – výročí podpisu příměří 1918.
 17. listopadu – Státní svátek ČR – Den boje
za svobodu a demokracii 1939 a 1989.

V listopadu se narodili
2. 11. 1927 filozof, politolog, pedagog a politik
Jaroslav Šabata, 10. 11. 1887 německý spisova-
tel Arnold Zweig, 11. 11. 1587 rektor jezuitské
koleje v Brně P. Martin Středa, jeden z velitelů
obránců Brna proti Švédům v roce 1645, 18. 11.
1947 spisovatelka Eliška Krásnohorská, 1852
malíř Mikoláš Aleš, 20. 11. 1912 rozhlasový re-
daktor Jiří Štuchal, 21. 11. 1887 výtvarný a lite-
rární teoretik a kritik Jaroslav B. Svrček, 23. 11.
1792 dramatik Václav Kliment Klicpera, 1942
skladatel, flétnista a saxofonista Jiří Stivín,
25. 11. 1562 španělský dramatik Lope de Vega
Carpio – z jeho 2 000 her se zachovalo 500, 1922
skladatel Ilja Hurník, 28. 11. 1907 italský spiso-
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NAŠÍ VĚDY A POLITIKY, VEŘEJNÉHO ŽIVOTA
4. dubna 1937 zemřel F. X. Šalda, náš přední

literární, divadelní a výtvarný kritik, spisovatel
a dramatik, který své názory nejvíc přestavil v 9
svazcích Zápisníku vydaných v letech 1928-1937.
Časopis Tvorbu dal k dispozici KSČ v roce 1928
v době perzekuce jejího tisku. Několikrát protes-
toval proti zásahům policie proti demonstrantům
v době hospodářské krize na počátku 30. let.

26. května 1937 zemřel právník, politik Ka-
rel Kramář, významný představitel protirakous-
kého odboje, předseda naší vlády v letech 1918-
1919, vedoucí delegace ČSR na mírové konferenci
v Paříži v letech 1918-1920. Byl odpůrcem politi-
ky tzv. Hradu a zejména ministra zahraničí Edvar-
da Beneše. Byl poslancem Národního shromáž-
dění od roku 1918.

A především – 14. září 1937 zemřel filozof,
sociolog, politik a státník T. G. Masaryk.

Rozebíral problémy společnosti, v níž žil,
v desítkách knih, článků i projevů. V letech 1918,
1920, 1927 a 1934 byl zvolen do funkce prezi-
denta republiky. Svůj život charakterizoval ve dvou
knihách: Hovory s TGM od Karla Čapka z let
1928-1935 a od E. Ludwiga Duch a čin z roku
1935. Nelze opomenout projev Edvarda Beneše
z 21. září 1937, v němž jako filozof a sociolog
charakterizoval ve zkratce život a dílo T. G. Ma-
saryka.

Po listopadu 1989 je zpochybňována existen-
ce Českoslvoenska, odmítán konec monarchie –
byla prý to předzvěst Evropské unie, velebeni
Habsburkové a jejich představitelé, např. Marie
Terezie, jsou vedeny kampaně proti Edvardu Be-
nešovi a přes něho i na T. G. Masaryka – bylo tak
i za 1. republiky. Lidové noviny uveřejnily v září
2017 velký seriál k 80. výročí úmrtí T. G. Masary-
ka a od srpna 2017 seriál Utajená láska prezidenta
Masaryka Oldra Sedlmayerová. Už v roce 2006
vyšla publikace T. G. Masaryka Dopisy Oldře
z let 1928-1933 (žila v letech 1884-1954). Přede-
vším dceři T. G. Masaryka se to nelíbilo, poně-
vadž s otcem bývala občas na jeho setkáních
s obyvateli měst i na recepcích. Bylo to v době po
úmrtí manželky Masaryka a její matky.

Týdeník Echo č. 37 z 15. září 2022 uveřejnil
článek pod názvem Konečně v cíli. Po třiceti le-

tech práce je tu čtyřicet svazků spisů TGM. V roce
1993 byly Spisy TGM zahájeny svazkem Juveni-
lie (Studie a stati z let 1876-1881) a uzavřeny nyní
svazkem Mezi literaturou a politikou (Texty z let
1896-1897). Ve 40 svazcích jsou knihy známé –
Česká otázka, Karel Havlíček, Otázka sociální,
Rusko a Evropa, Sebevražda, Světová revoluce.
Ale vedle těchto známých knih jsou svazky
objevné, třeba Parlamentní projevy 1891-1893,
Parlamentní projevy 1907-1914, obraz Masaryko-
vy politiky v letech monarchie. Samostatné svaz-
ky Spisů TGM jsou věnovány vystupování Masa-
ryka proti podvrhům Rukopisů královédvorského
a zelenohorského a soudnímu procesu zvanému
hilsneriáda. Autor článku Jaromír Zlomek uvádí,
že Spisy se neobešly bez chyb, svazek č. 26 Z bojů
o náboženství a texty z let 1904-1906 je připraven
tak lajdácky, že měl být po vydání stažen, což se
nestalo. Při elektronickém vydání by byla nápra-
va možná, na papírových Spisech TGM nebude
napraveno nikdy nic. Žádné jiné, lepší, Masary-
kovy spisy knižně již nevyjdou. Kdo by na nich
pracoval?

A spolu s autorem článku si tak jak on kladu
otázku Pro koho? Zajímalo by mne, kolik stran
Spisy TGM mají, v kolika vydáních vyšly a jak
jdou Spisy TGM na odbyt. Podle antikváře je nyní
spíše zájem o článku a knihy o TGM než o Spisy
TGM.         Karel Janiš

Výbor národní kultury Brno,
pobočný spolek,
Vás srdečně zve

17. listopadu
na vzpomínkové setkání
do Kounicových kolejí.

Sejdeme se v 11.00 hodin před památníkem.
Květiny a svíčky vítány.

Přiveďte i své děti a vnuky.

Marie Veselá, předsedkyně VNK Brno
Spojení - tramvaj č. 4 směr Lerchova, výstup

na konečné zastávce.
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Jubilanti v listopadu
Na samém začátku letošní zimy slaví svá ži-

votní jubilea tyto členky a členové naší MěO:
Miroslav Čech, Jan Wedra, Marta Pawlasová,

Jitka Veselá, Zdeňka Horňáková, Nina Jahodová,
Olga Korpasová, Stanislav Navrátil, Karla Mou-
chová, Iva Krišová, Tibor Dávid, Marie Cigánko-
vá, Josef Kocman, Anna Maršálková.

Dodatečně gratulujeme říjnovým jubilantům
Aleně Čípové, Ladislavu Býčkovi a Ladislavu
Kobzovi.

Všem oslavencům děkujeme za práci pro soci-
álně spravedlivější společnost a do dalších let
přejeme zejména zdraví, štěstí a mír! ZO (MO)
KSČM, LKŽ Dobromysl a redakce Echo.      did

15 let člen ZO KSČM 0425 Brno-střed sou-
druh Ing. Miloslav Šikula, člen ideově-teoretic-
ké sekce a politické sekce MěV KSČM. Jako eko-
nom napsal v minulých ročnících Echa řadu statí
o rozvoji naší vlasti i města Brna.

15 let předválečný člen strany soudruh prof.
PhDr. Josef Dočekal, CSc., člen ZO KSČM 0305
Brno-sever. Mnoho let působil na pedagogické
fakultě Masarykovy univerzity v Brně a několik
let i jako její děkan. Byl aktivním členem krajské
lektorské skupiny dějin dělnického a komunistic-
kého hnutí a v přednáškách a statích se věnoval
zejména vzniku a vývoji KSČ a dělnické tělový-
chově ve 20. letech minulého století. Vycházel ze
skutečností vývoje tohoto období.

25 let soudružka Marie Mozgová, členka ZO
KSČM 2202, funkcionářka KSČM, Čs. svazu žen,
občanského výboru i Sboru pro občanské záleži-
tosti. Dokázala při těchto funkcích zvládnout
zaměstnání kuchařky v mateřské školce. V naší pa-
měti žije jako žena s odpovědným přístupem
k plnění povinností v zaměstnání, v rodině i ve
veřejném životě.

15 let předválečný člen KSČ, účastník proti-
nacistického odboje soudruh Karel Hejný.
Během svého 90letého života zastával mnoho
funkcí v naší straně i ve veřejném životě. Proje-
vem uznání za jeho aktivní účast v odboji za dru-
hé světové války i za velké úsilí, které vynaložil
při budování socialistické společnosti, byla řada
ocenění i ve formě stranických i státních vyzna-
menání. Byl aktivním propagátorem politiky stra-
ny a distributorem stranického tisku včetně občas-
níku Echo.

V naší paměti žije soudruh Karel Hejný jako
příkladný člen a funkcionář komunistické strany,
jako skromný a dobrý člověk.

V každodenním shonu se zastavme a vzpomeň-
me na soudruhy a soudružky, kteří spolu s námi
žili a bojovali za lepší životní a pracovní podmín-
ky lidí živících se poctivou prací rukou i ducha
a žijí již pouze v naší paměti a vzpomínkách na
ně.

Karel Janiš

Významné životní jubileum
Připomíná si je no-

vinář, major v. v. sou-
druh Tibor Dávid. Na-
rodil se den po 35. výročí
VŘSR - 8.listopadu
1952 v Nitře. V rozho-
voru s Monikou Hoření
řekl, že je Čechoslovák
a je na to hrdý.

V uvedeném rozho-
voru otištěném v Haló novinách 22. listopadu 2021
se vyjádřil o svém životě v naší armádě v proti-
vzdušné obraně naší země, po propuštění z armá-
dy na odboru pracovních sil na Národním výboru
města Brna. Ve Svazarmu, jako spolupracovník
Haló novin, jako redaktor ostravské Naší pravdy
a později i v našem občasníku Echo. Z pověření
MěV KSČM pronesl hlavní projev k 70. výročí
osvobození Brna z nacistické okupace na Ústřed-
ním hřbitově 26. dubna 2015.

Našemu jubilantovi gratulujme k jeho význam-
nému životnímu jubileu a popřejme mu dobrý zdra-
votní stav a osobní spokojenost v jeho dalším ži-
votě.          Karel Janiš

Žijí v našich vzpomínkách


