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Zasedal Ústřední výbor KSČM

Pracujme ve prospěch většiny našich občanů
Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip v úvodním projevu na zasedání ÚV KSČM

26. března 2011 hodnotil současnou politickou situaci s důrazem na práci komunis-
tů v době rostoucího antikomunismu a ožebračování většiny občanů politikou
Nečasovy vlády. ÚV KSČM projednal a schválil: stanovisko k aktuální politické
situaci, výsledky hospodaření strany v roce 2010 a rozpočet na letošní rok, časový
i obsahový harmonogram diskuse k dokumentům VIII. sjezdu KSČM, který se usku-
teční ve dnech 19. - 20. května 2012 v Liberci. Informaci o tomto zasedání ÚV KSČM
přinesly Haló noviny 28. března 2011.       KJ

covních dnů je tatam. Prý nejen kvůli
tomu, že to byl socialistický přežitek.
Byly v kapitalismu zrušeny proto, že
je to nevýhodné pro všechny. Pro za-
městnavatele, kteří ztrácejí kvalifikova-
né lidi. I pro zaměstnance, kteří vydělá-
vají méně peněz.

A Petr Zídek v Lidových novinách
26. února 2011 sice uznal, že návrat k vo-

POZVÁNÍ NA 1. MÁJ
Milí spoluobčané, soudružky, soudruzi!

Za nedlouho si připomeneme významné historické události spojené s kon-
cem druhé světové války. Zejména pietním aktem 26. 4. 2011 na Ústředním
hřbitově, a nejen na tomto místě, oslavíme výročí osvobození města Brna slav-
nou Rudou armádou. S vděkem vzpomeneme hrdinství padlých rudoarmějců
a všech padlých hrdinů, kteří položili své životy za vítězství nad fašismem.

Začátek května neznamená jen konec druhé světové války, ale i největší svá-
tek v novodobých dějinách - Svátek práce. Práce a sociální jistoty jsou v kapita-
lismu ty nejposlednější hodnoty, které mají na mysli vládnoucí pravicové struk-
tury. Současné vládní zaklínadlo »rozpočtová odpovědnost, a reformismus«
je jen kamufláží nad totální demontáží stávajícího, již tak zubožené sociálního
systému. Připravované reformy zdravotnictví přinesou jen vyšší spoluúčast
pacientů. Tak zvaná důchodová reforma přinese rozkolísání a rizikovost dosa-
vadního penzijního systému. Připravované »zastřešující« úpravy daňového
zatížení povedou jen a jen k vyšším nákladům jednotlivců i rodin. Povedou
k omezení jejich životní úrovně až k bídě.

Přijďme vyjádřit svůj nesouhlas s touto vizí pravicových vládnoucích struk-
tur a řekněme rozhodné ne snižování životní úrovně a ohrožení sociálních,
zdravotních a penzijních jistot.

Těším se na setkání s Vámi na 1. máje na Moravském náměstí v Brně.

Ladislav BÝČEK, předseda MěV KSČM

SEJDEME SE NA 1. MÁJE
Podnět k tradičním setkáním pracu-

jících poskytly události v USA. 1. května
1886 vyvrcholilo velké stávkové hnutí
dělníků mohutnou generální stávkou.
Krvavý zásah v Chicagu, rozsáhlé zatý-
kání účastníků stávky a nespravedlivý
soudní rozsudek nad sedmi z nich vyvo-
laly bouři protestů v americké veřejnos-
ti. Odboráři se v roce 1888 rozhodli uctít
každoročně manifestací v den 1. května
jejich památku. Celosvětovým se toto
rozhodnutí stalo, když se k němu připo-
jil ustavující kongres 2. internacionály
v červenci 1889 v Paříži. Avšak nešlo již
jen o pietu.

Šlo především o vyhlášení požadav-
ku osmihodinové pracovní doby a o dal-
ší požadavky ke zlepšení tehdejších
životních a sociálních podmínek pracu-
jících. A od roku 1893 šlo o další poža-
davek – všeobecné hlasovací právo. Tak
o tom hovořil průkopník socialismu
v našich zemích a účastník pařížského
kongresu Josef Hybeš. Nejen první prvo-
májová manifestace v monarchii v roce
1890, ale i v dalších letech pořádané
s velkou účastí, vedly Bedřicha Engelse
k vyjádření, že jsou ukázkou a příkla-
dem oslavy 1. máje ve smyslu proletari-
átu.

Po letech velkého snažení bylo všeo-
becné, rovné, tajné a přímé volební
právo v monarchii dosaženo zákonem
z 26. ledna 1907 (pro muže od 24 let,
u nás od roku 1918 pro muže i ženy od
21 let) a osmihodinová pracovní doba
zavedena zákonem z 19. prosince 1918.
Vrátil se k nám kapitalismus se všemi
jeho „vymoženostmi“. Přestala platit
základní práva – na práci, na spravedli-
vou odměnu a odpočinek po vykonané
práci. Řekněme rozhořčené NE politice
Nečasovy vlády, jejím opatřením podle
kalouskovsko-drábkovského střihu, její
politice „rozpočtové odpovědnosti“ v zá-
jmu bohatých na úkor nízkopříjmových
vrstev obyvatelstva v době růstu počtu
lidí bez práce a střechy nad hlavou. Jak

aktuální jsou věty z Hybešova projevu
v Třebíči řečená 1. ledna 1894, že jde
o manifestaci „proti nespravedlivému
sociálnímu řádu a těžkým hospodář-
ským poměrům“.

V současné době se u nás projevují
snahy o návrat do minulosti. Bez po-
všimnutí prošel článek Martina Komár-
ka v Mladé frontě Dnes 22. února 2011.
Doba píchaček a osmihodinových pra-

PhDr. Karel JANIŠ

(Dokončení na straně 2)
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Socialismus
ve 21. století

O tom, že socialismus nepřestal
existovat, diskutovali účastníci Diskus-
ního čtvrtku dne 17. března s Václavem
Exnerem. Samotné téma bylo zvoleno
jako velmi aktuální. Václav Exner
s jemu vlastní precizností a znalostí
problémů dokázal v úvodním vystou-
pení přítomným přiblížit různosti pří-
stupů například v Číně, Venezuele,
Vietnamu, Bělorusku a dalších zemích.
Ve středu pozornosti byly i otázky
globalizace ve světě a z toho plynoucí
důsledky pro společnost. Hovořeno
bylo i o pasivitě lidí k problémům ve
společnosti, kdy podle průzkumů je
sedm lidí z deseti pasivních, což se týká
i odborů a KSČM !

Příští Diskusní čtvrtek bude 21.
dubna, ideově teoretická sekce MěV
KSČM vás zve !

Jejich odběr v naší organizaci je násle-
dující: máme 5 předplatitelů denního
a 2 předplatitele týdenního vydání, den-
ní a občasný nákup na stánku využívá
6 členů, další 3 členové využívají inter-
net. Takže k pravidelnějšímu kontaktu
s Haló novinami přichází asi 16 členů
organizace, tj. 36 procent z celkového
počtu. Situaci v odběru stranického
tisku u trvale omluvených členů nezná-
me.

K účasti na stranických akcích lze
uvést, že pietního aktu na Ruském vrchu
se zúčastňuje 18-20 našich členů,
1. máje 10-12 členů, 4-6 členů chodí na
aktivy a semináře a 1-3 na diskusní čtvrt-
ky na MěV strany.

V názorné agitaci došlo k mírnému
zlepšení. Přesto musíme zkvalitnit ná-
plň vývěsních skříněk se zaměřením na
významné vnitropolitické události
a plně k tomu využívat materiály, jež
jsou přílohou Haló novin a některých
článků, které vyšly v ECHU. V poslední
době jsme zaznamenali, že články ve vý-
věskách nesmí být dlouhé a musí být do-
provázeny vtipným obrázkem k dané
situaci. Tato forma oslovuje i mladé lidi.
Máme za to, že takovou formu by mělo
uvést do svých periodik nejen ECHO,
ale i Haló noviny.

Zastavit připravovanou důchodo-
vou reformu a likvidaci sociálního
státu požadovali v pondělí v Brně na
Zelném trhu účastníci veřejného se-
tkání občanů s poslancem Parlamen-
tu ČR Miroslavem Grebeníčkem a se
členem ÚV KSČM, předsedou klubu
brněnských komunistických zastupi-
telů Pavlem Březou. Setkání prováze-
ly písně levicového skladatele Stratise
Prusalise.

Miroslav Grebeníček vykreslil ČR
jako zemi pravicového úpadku, ve které
se hlásí ke slovu občanská neposluš-
nost. Zdůraznil, že lidé chtějí plnopráv-
ný suverénní stát bez vlastizrádců, ko-
rupčníků a devastačních skupin, které
potopily čs. průmysl, zemědělství a jen
v Brně způsobily dvacetitisícovou neza-
městnanost, na celé jižní Moravě přes
68 000 osob bez pracovního místa. Že
takhle vypadá demokracie – to lidem
v r. 1989 neřekli! Poslanec se obul i do
současných neschopných politiků, kteří
v roli mravokárců žádají o hlasy okráda-
ných. „Majstrštykem“ pokrytectví je
Nečasova a Kalouskova válka s odbory,
které s nimi nechtějí spolupracovat na
demontáži posledních zbytků sociální-

lebnímu systému podle ústavy z roku
1861, podle něhož byli voliči rozděleni
do čtyř skupin a volit mohli jen plátci
určité části přímých daní, by byl popře-
ním všeobecného a rovného volebního
práva, ale v dalším textu článku považu-
je toto právo za chiméru, poněvadž vět-
ší strana potřebuje méně hlasů k získání
mandátu než strana menší. A skandály
s kupováním hlasů při volbách v několi-
ka městech podle Zídka prokazují, že
všeobecné volební právo je historický
omyl. Určitá část populace by prý volit
neměla, protože jí chybí elementární

SEJDEME SE NA 1. MÁJE

ŽÁDAJÍ PŘÍTRŽ DEMONTÁŽI SOCIÁLNÍHO STÁTU
ho státu v zájmu velmocenské politiky.
„KSČM to vnímá tak, že zloději a lumpo-
vé všeho druhu přijdou v budoucnu za
mříže. Jiná cesta není,“ zněla Grebeníč-
kova vzdorná slova.

Pavel Březa popsal politickou situaci
v Brně, kde se arogantní ODS nepodaři-
lo poslat ČSSD do opozice. KSČM má
vedle ODS v opozici v orgánech městské
samosprávy důstojné postavení. Březa
upozornil na zapojení občanů do vzru-

šené tvorby nového územního plánu
Brna, které určí, jak má toto město vy-
padat v příštích desetiletích. Též na to,
že občany čeká už volná tvorba cen ná-
jemného z bydlení v městských bytech,
která ceny někde až zdvojnásobí.

Členky Levicového klubu žen Dobro-
mysl roznášely na shromáždění občanů
na Zelném trhu letáky s textem nesou-
hlasu se zvýšením DPH.

(vž)

odpovědnost. Kdo se nedokáže postarat
sám o sebe, neměl by mít možnost
ovlivňovat druhé. Volit by prý mohli ti,
kteří platí ročně alespoň 50 tisíc pří-
mých daní a ostatní by buď nevolili nebo
by si doplatili. Petr Zídek by z voleb
vyloučil nezaměstnané a skupiny níz-
kopříjmových občanů.

Požadavky, o jejichž splnění usilovali
naši předchůdci od roku 1890, jsou
aktuální i dnes a je vhodné uspořádat
i letos 1. května setkání lidí žijících z vý-
sledků poctivé práce, pokud ji mají.

Karel JANIŠ

(Dokončení ze strany 1)

Stranické tiskoviny nutno využívat!
Na hodnotící schůzi došlo také na

hodnocení vnitrostranického života
naší organizace k účasti na členských
schůzích, stranických akcích, odběru
stranického tisku a názorné agitaci.

Přesto, že účast na členských schů-
zích je základní povinností člena, došlo
k jejímu poklesu. Před 2 léty byla prů-
měrná účast cca 18 - 19 členů. Pokles
účasti na schůzích je způsoben stárnu-
tím členů organizace a jejich zdravot-
ním stavem. Účast by se však měla zlep-
šit bez ohledu na to, že je 17 členů
omluveným z účasti na členských schů-
zích. Těm alespoň čtvrtletně předáváme
písemné informace o činnosti organiza-
ce. Nejde o pomyslnou čárku v účasti,
ale o možnost bezprostředního toku
informací o vnitrostranickém životě,
a svým způsobem demonstraci toho, že
k sobě patříme a že se za to nestydíme.

Informovanost o činnosti městské
organizace provádíme pomocí občasní-
ku ECHO, které naše organizace zaku-
puje v počtu 20 kusů. Po přečtení jsou
výtisky přesouvány k dalším členům.
Dá se tak říci, že ECHO čte 98 % našich
členů. Vedle členských schůzí patří ne-
zastupitelné místo Haló novinám, jež
jsou dalším zdrojem objektivních infor-
mací, které jinde k dispozici nejsou.

Pro mladé sympatizanty by bylo
vhodné více využívat internetových
stránek. Tyto vypsané formy jsou beze-
sporu přínosem pro stranickou souná-
ležitost členů i sympatizantů.

Ladislav HAVEL, MO KSČM Komín

(mjk)
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Zdravotně postižení protestovali v Brně

LKŽ a senioři objevovali jih Moravy
Taje jižní Moravy objevovali členové Levicových klubů žen Blansko, Dobromysl

Brno a Svazu důchodců Brno na společném zájezdu Rady seniorů Jihomoravského
kraje do okresu Znojmo. V galerii Knížecího domu na náměstí TGM v Moravském
Krumlově se seznámili s výstavbou olejomaleb měst, krajin či zátiší z Moravskokrum-
lovska, Znojemska, Mikulovska či Vranovska, jejichž autorem je předseda jihomorav-
ské Krajské rady KSČM Miroslav Vlašín. Zdařilá expozice tam trvala do 3. dubna.

Dějiny i současnost obce Suchordly u Znojma v čele s komunistickou starostkou
Hanou Matochovou je oslovily při pobytu v tamním Kulturním a turistickém centru
Havranův dům. Obec jej vybudovala přestavbou ruiny nemovitosti, ve které se skrýval
za 2. světové války partyzánský velitel s přezdívkou Havran. Ve výměně zkušeností
pokračovali účastníci při skleničce „zkapalněného slunce jižní Moravy“ v jeskyni vylá-
mané v minulých staletích ve skále uprostřed Suchohrdel k uchovávání skvělého míst-
ního kořeněného vína pro nedaleký Loucký klášter ve Znojmě. Po odtržení obce od Zno-
jma v r. 1998 užívají Suchohrdly jeskyni k veřejné službě např. pro životní jubilea
občanů, k diskotékám nebo o vánocích k umístění živého betléma. Obec se pyšní také
událostí z července 1809, kdy z ní řídil francouzský císař Napoleon I. bitvu u Suchohrdel
u Znojma. Ta byla v jeho životě poslední vítězná.    (vž)

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN V PARLAMENTU
Také letos připravila Rada levicového klubu žen s podporou poslaneckého klubu

KSČM pro členky LKŽ oslavu MDŽ. Jako hosté se zúčastnily zástupkyně vietnamské,
čínské a kubánské republiky. Pozvány byly i naše členky. Po přivítání předsedkyní
Zuzanou Exnerovou za bouřlivého potlesku přednesla básně zasloužilá umělkyně Jiři-
na Švorcová. Svou zdravici pronesl místopředseda KSČM Stanislav Grospič, poslanky-
ně Marta Semelová a Gabriela Hubáčková.

Po oficiálním části programu jsme se přesunuli na „Vlachovku“, kde program pokra-
čoval. Shlédli jsme vystoupení vietnamského a rómského tanečního souboru. Zazpívala
čínská sólistka a členové ruské pěvecké školy, nakonec jsme si i my zatančili a zanotovali.

Děkujeme a těšíme se za rok. Tento svátek žen nesmí být zapomenut, neboť je osla-
vou ženského hnutí i ocenění práce žen.

Jana URBÁNKOVÁ
předsedkyně LKŽ Dobromysl

Slevy pro aktivní
život seniorů

Prvních 25 000 plastových karet – Se-
niorPasů vyrobilo a zaslalo na požádání
bezplatně občanům jižní Moravy star-
ším 55 let brněnské hejtmanství. Na tyto
karty jim dává slevy a výhody už 320
smluvních poskytovatelů.

Navíc Rada Jihomoravského kraje ulo-
žila příspěvkovým organizacím kraje ve
zdravotnictví, kultuře a sociálních služ-
bách, aby dle svých možností vstoupily do
projektu a poskytovaly slevy držitelům
SeniorPasů. V sociální oblasti mohou být
slevy nejvyšší – až padesátiprocentní. Jde
o úhrady vybraných aktivizačních činnos-
tí, pořádaných organizacemi sociálních
služeb - např. zajištění kulturních a spo-
lečenských akcí pro seniory, kin, divadel
apod. A také úhrady osobní dopravy.
Kulturní zařízení kraje, zejména muzea,
poskytují dle vlastního uvážení slevu od
10 do 30 procent. Každé z těchto zařízení
navíc umožňuje držitelům SeniorPasu pět
dnů v roce vstup zdarma.

Všechny informace o slevách a dnech
bezplatného vstupu jsou ve speciálních
periodicky vydávaných katalozích. Též na
internetu na www.seniorpasy.cz

(vž)

Návrh novely zákona 108/2009 Sb.
o sociálních službách zhorší život zdra-
votně postiženým osobám. Půldruhé
stovky z Moravy jich demonstrovalo na
brněnském náměstí Svobody svůj ne-
souhlas s novelou zákona.

Nejsou spokojeni s tím, že ministerstvo
práce a sociálních věcí ČR jim hodlá při-
jetím novely zákona zrušit sociální pří-
platky a platnost průkazů ZP, ZTP i znaky
k označení vozidel invalidů. Přijdou o věci
nezbytné pro jejich běžný život. Náhra-
dou mají dostat kartu, kterou nikdo nevi-
děl a nikdo neví, jak má fungovat.

Zrušit se má příspěvek na nákup moto-
rového vozidla, který bývá zásadní zvláště
pro vozíčkáře bydlícího na vesnici, který
dojíždí do zaměstnání mimo obec. Už
proto, že mimo okolí velkých měst nejez-
dí nízkopodlažní autobusy, které by vzaly
vozík.

Ministerský návrh zásadně mění posu-
zování míry závislosti invalidy na péči – na-
kolik je závislý na pomoci jiných osob či
sociálních pracovníků. Vyhlášením zákona
se závislost invalidů na pomoci jiných osob
zmírní a ubude i finanční potřeba zdravot-
ně postižených na kompenzačních po-
můckách. Pokud je bude pacient pomůcky
přesto chtít, musí více přispět ze svého na
jejich pořízení.

Nový zákon zruší příspěvek na péči
o postižené děti do tří let věku. Zruší též mi-

nimální příjmy osob v ústavech sociální
péče, které používají jako kapesné (15 až
25 % z příjmu), což jim zlepšovalo kvalitu
života. Kapesné v ústavech resort zruší.

Zhoršit se mají podmínky zaměstnává-
ní zdravotně postižených osob. Též zkrá-
tit lhůta, po kterou má vést úřad práce
zdravotně postiženého v evidenci neza-
městnaných.

„Brněnská demonstrace byla na podpo-
ru Národní rady osob se zdravotním posti-
žením. Zejména osob, které by se složitě
dopravovaly na demonstraci do Prahy.
Z některých z nich by novela zákona udě-
lala naprosto zdravé jedince bez jakéhoko-
liv postižení s nutnosti platit si výhradně
sami veškeré kompenzační pomůcky.
Zdraví by však byli pouze papírově“ sdělil
nám Tomáš Kurfürst, svolavatel protest-
ního shromáždění v Brně.  (vž)

Ples KSČM a MDŽ v Brně. Foto © Tibor Dávid
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Tak rozhodl Ústavní soud 14. břez-
na 2011. Dal tak za pravdu ČSSD,
která si stěžovala, že způsob přijetí
balíčku sociálních škrtů byl v rozporu
s Ústavou ČR. Místopředsedkyně
Ústavního soudu Eliška Wagnerová řek-
la, že mezi nejzákladnější práva v parla-
mentní demokracii patří právo opozice
účastnit se parlamentních procedur
i právo blokovat či oddalovat rozhodnu-
tí většiny. Bohuslav Sobotka byl s roz-
hodnutím soudu spokojen a premiér
Nečas by se měl za počínání koalice
a zneužití stavu legislativní nouze opo-
zici omluvit. Petr Nečas řekl, že vyhláše-
ním stavu legislativní nouze a schvále-
ním sociálních úspor prý zabránili
navýšení státního deficitu a rozsáhlým

Dovedeme si všichni představit, co to
znamená, resp. co se pod tím skrývá,
když si přečteme stručnou novinovou
zprávu, že statutární město Brno se stává
partnerským subjektem Jihomoravského
kraje v projektu s názvem Jihomoravské
regionální centrum na podporu integra-
ce cizinců v rámci obecného programu
Solidarita a řízení migračních toků, v
němž žádá o veřejnou finanční podporu
z Evropského fondu pro integraci stát-
ních příslušníků třetích zemí?

A je to logické, vždyť Jihomoravský
kraj je po Praze a kraji Středočeském tře-
tím regionem ČR s největším přílivem le-
gálně žijících cizinců (a u nelegální imig-
race lze předpokládat obdobný význam).
Místem kumulace těchto cizinců v na-
šem kraji je logicky Brno, neboť i zde se
projevuje obecný trend směrování cizin-
ců i domácího obyvatelstva především
do velkých měst s vyšší nabídkou pracov-

Na 4. zasedání Zastupitelstva města Brna dne 7. března
2011 jsem komentoval první údaje tzv. cenové mapy nájem-
ného ČR, kterou vydává Ministerstvo pro místní rozvoj. Tato
cenová mapa nájemného má být vodítkem pro rozhodování sou-
dů ve sporech o stanovení výše nájemného dohodou po skonče-
ní platnosti zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování
nájemného. Upozornil jsem na příkladu Blanska, že cenová
mapa obvyklého nájemného (85,30 - 94,30 Kč/m2) navyšuje cílo-
vé nájemné podle Sdělení MMR č. 180/2009 Sb. k uvedenému
zákonu (56,- Kč/m2) skoro o 70 %.

Města Brna se zatím cenová mapa netýká (platí cílové nájem-
né 75,91 až 111,97 Kč/m2 podle katastrálních území), ale pouze
mechanickým přepočtem výše uvedeného trendu bychom se za
dva roky dostali na hodnoty tzv. obvyklého nájemného mezi
130,- až 190,- Kč/m2. Nemalá část obyvatel Brna neunese tako-
vou zátěž a bude hledat místo k bydlení v okolních menších
obcích, a to se všemi důsledky (např. v dopravě apod.). Hrozba
takto vysokého nájemného se může rovněž projevit vyšším tla-
kem na prodej obecních bytů, v nichž noví majitelé vykazují pří-

Osm anesteziologů
odešlo

Tito lékaři využili akci Děkujeme, od-
cházíme! a odmítli se 1. března vrátit na
svá původní pracoviště v brněnské
městské Nemocnici Milosrdných bratří.
Našli si lepší job. Nemocnice musela
odložit část z plánovaných operací. Akut-
ní pacienty převzala jiná zdravotnická za-
řízení. Ředitel Josef Drbal informoval,
že jemu svěřené zařízením musí na čas
přestat provádět nejsložitější zákroky.
Přemýšlí o jiném vnitřním uspořádání.
Uvolněná místa po odešlých lékařích
anesteziologicko-resuscitačního odděle-
ní chce obsadit co nejdříve. (vž)

Škrtání je neplatné, ale škrty platí tí k procesu přijetí balíčku sociálních
škrtů, nikoliv k jeho obsahu. Takže ve
skutečnosti se nic nezměnilo. Škrty bu-
dou pokračovat: jde o nemocenskou,
porodné, příspěvek pro postižené, ome-
zení výsluh, daně u prezidenta republi-
ky a u seniorů, povodňovou stovku.
Ceny základních potravin i služeb jdou
vzhůru, a proto bude 100procentní zá-
klad pro vyšší DPH blízký původní
Kalouskovy dvacítky DPH. Nečasova
vláda má po celý rok 2011 možnost po-
slaneckou většinou 118 hlasů prosadit
svá „rozpočtově odpovědná“ opatření.
Ministři sice vyslechnou v duchu roz-
hodnutí Ústavního soudu vodopády
slov opozičních poslanců, ale to je
všechno. Prý se nic nového nedozví, jak
řekl ministr financí.

Karel JANIŠ

BRNO SE MUSÍ PŘIPRAVIT NA SJEDNÁVÁNÍ NÁJEMNÉHO
znivější náklady na bydlení. Svědčí to o tom, že prováděné zo-
becnění dosud používaných podkladů neslouží k objektivizaci
rozhodování, ale nás od reality vzdaluje.

Proto jsem požádal vedení města, aby zajistilo zpracování
objektivních nákladových podkladů pro určení cenových relací
v městě Brně, umožňující zohledňovat i kvalitu bytu. Upozorňuji
na to, že veškeré dosavadní kalkulace (MMR) ceny nájemného
v obecních bytech neberou v úvahu, protože jsou tzv. regulova-
né. S pořádkem v cenách nájemného se nemůžeme spoléhat na
státní orgány a musíme využít své podklady a zájmy k definování
cenové politiky města v bydlení. Zodpovědný přístup města při
nastavení cen nájemného v obecních bytech může – vzhledem
k jejich podílu na celkovém objemu nájemních bytů – vrátit ce-
novou mapu nájemného jako souhrn cen obvyklých na reálnější
úroveň.

Postavení města a obce jako vlastníka bytového fondu má
vedle hospodářských zájmů také povahu veřejné správy, a pro-
to musí nést také odpovědnost za bytovou a sociální politiku.

Ing. Pavel Březa, člen Zastupitelstva města Brna

hospodářským ztrátám. Miroslava
Němcová nesouhlasí s argumentací
soudu a v případě návrhu vlády na vy-
hlášení stavu legislativní nouze je prý
předsedkyně Sněmovny povinna tento
stav vyhlásit (co měla chudinka něco ji-
ného dělat, když je s premiérem z mod-
rého hnízda, kdyby premiérem byl soci-
ální demokrat, udělala by totéž?).
Jaromír Drábek si také stojí za schvále-
nými zákony a jejich prospěch vůči stát-
nímu rozpočtu je nezvratný a nezpo-
chybnitelný (a jdeme přes všechny
překážky dále vpřed!). Vít Bárta byl sice
rozhodnutím soudu překvapen, za ne-
gativní fakt považuje další náročnou
aktivitu pro vládní reformní snahy. Po-
zitivem je, že soud udělal jen rozhodnu-

K integraci cizinců do našeho socioekonomického prostředí
ního uplatnění. Podle statistických úda-
jů Policie ČR v roce 2010 na území kraje
pobývalo více jak 36,6 tis. cizinců, z nichž
takřka 15,8 tis. má povoleno trvalý a zby-
tek dlouhodobý pobyt u nás.

Brno se proto stalo místem, kde v rám-
ci pilotního (ověřovacího) provozu již 2.
rokem působí uvedené JM regionální
centrum, umožňující kontakt na centra
výuky a zvyšování znalostí českého jazy-
ka, zajišťující integraci cizinců do naší
majoritní společnosti prostřednictvím
kulturní a osvětové činnosti, kurzů socio-
kulturní orientace apod., ale vůbec i pří-
stup cizinců na náš trh práce.

Na jeho činnost je jen pro letošní rok
vyčleněno celkem 6,26 mil. Kč, z níž 75 %
bude financováno z prostředků EU. Per-
sonálně je pak každodenní chod Centra
zabezpečován třemi stálými zaměstnan-
ci ve vedoucích funkcích a více jak desít-
kou pracovníků s částečným pracovním

úvazkem z řad domácího obyvatelstva.
Jak vidno, i to je jasný příhodný příspě-
vek ke zvýšení zaměstnanosti u nás.

Dr. Daniel Borecký, CSc.,
zastupitel města Brna
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nepromyšlených reforem, přinášejících
jen další poruchy vztahů ve společnosti
s následkem snižování životní úrovně
většiny lidí. Výsledkem je postupný roz-
klad její ekonomické základny, která
není schopna zabezpečit růst výrobních
sil. Tím současně dochází ke ztrátě
opodstatněnosti této neschopné politi-
ky, kterou ani většina společnosti ne-
podporuje.

Takový je zákonitě osud buržoazní
nevědecké ideologie v oblasti nespráv-
ného uplatňování vztahu ekonomiky
a politiky.   Bohumil KRATOCHVÍL

Byli jsme na brněnském sjezdu ČSSD?
Konal se ve dnech 18. - 19. března 2011 a až na delegáty sjezdu jsme mohli sjezd

sledovat na 24. kanále České televize: projevy kandidátů na předsedu, 1. místopřed-
sedu i na další místopředsedy, že vedení ČSSD bylo zvoleno ve složení Sobotka,
Hašek, Benešová, Dienstbier, Zaorálek, Škromach a Starec, čestným předsedou
ČSSD byl zvolen Valtr Komárek. Průběh sjezdu mezi uvedenými projevy a čekáním
na výsledky hlasování byl v televizním vysílání v režii Václava Moravce a dvou jeho
pomocníků přímo na sjezdu, Lustigové a zejména Železného. Opět je prokázal je-
jich již tradiční pravičácký způsob komentování a hodnocení těch, kteří kandidova-
li a byli zvoleni do vedení ČSSD. Po každém jejich vystoupení se Václav Moravec
zeptal jím pozvaných politologů na stanovisko, aby posluchači nebyli příliš ovlivně-
ni velmi kritickými slovy Sobotky i Haška na adresu Nečasovy vlády a vyhlídkou na
změnu celostátní politiky v případě vítězství ČSSD v příštích sněmovních volbách.
Vždyť o „jedině správné a rozpočtově odpovědné vládě“ Petra Nečase nemohou pře-
ce diváci televize pochybovat! Operativně duo Lustigová-Železný na sjezdu hovoři-
lo se zvolenými představiteli ČSSD, hledalo vzájemné rozdíly v jejich názorech na
jejich protikandidující, na prohloubení příkopů mezi stoupenci, přívrženci Sobotky
a Haška. „Využilo“ též až příliš emocemi přeplněný projev Zdeňka Škromacha,
v němž vyčítal Sobotkovi, že nenabídl Haškovi funkci svého zástupce – 1. místopřed-
sedy ČSSD, ačkoliv prý to na zlínské krajské konferenci ČSSD slíbil – to bylo vydatné
sousto pro Železného, stále dorážel, stále znovu a znovu přežvykoval stejné otázky.
Marně se, znovu a znovu, B. Sobotky vyptával, zda Haškovi slíbil funkci svého zá-
stupce, a nenechal si vysvětlit, že B. Sobotka považoval volbu vedení ČSSD za věc
delegátů sjezdu. Veliké zklamání vyslovil dosavadní místopředseda strany, brněn-
ský primátor Roman Onderka, v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes, protože do této
funkce zvolen nebyl. Moravcova režie plně využila aktuální situace v Libyi k odvá-
dění pozornosti od sjezdového jednání.

Byli jsme víc ve studiu u Václava Moravce než na sjezdu ČSSD.
Karel JANIŠ

O VÝZNAMU VZTAHU EKONOMIKY A POLITIKY VE SPOLEČNOSTI
Počátkem března proběhla v televiz-

ním pořadu „Otázky Václava Moravce“
diskuse, jíž se zúčastnil i ekonom a poli-
tický funkcionář státu. Zaujal názor se-
nátora na potřebu odpolitizování státní
správy, jako by právě státní správa neby-
la nástrojem realizace politiky. Názor
ekonoma směřoval zase k potřebě od-
politizování řízení ekonomických vzta-
hů, jakožto rušitele objektivního řízení
ekonomické sféry. Šílená to shoda obou
na politiku, nemající nic společného
s vědeckým pojetím politiky. Není proto
divu, že řízení nejdůležitějších spole-
čenských vztahů trpí minimálně dile-
tantismem.

Proto je nutné poučit se u klasiků,
kteří zformulovali zákonitosti vědecké-
ho řízení společnosti. V. I. Lenin rozvi-
nul Marxův názor na vztah ekonomiky
a politiky. Zdůrazňoval, že politika je
koncentrovaným výrazem ekonomiky.
Politiku jako vztah mezi třídami však
považoval na nejdůležitější nástroj
v systému řízení společnosti a politický
přístup za dominující.

Prvotnost ekonomiky vůči politice
je dlouhodobá tendence, spočívající
především v tom, že ekonomické posta-
vení tříd a z něho vyplývající třídní zájmy
určují, jaké politické cíle jsou nuceny si
klást, jaké formy prosazování těchto cílů
volí a jak intenzivně je uvádějí v život.
O osudu každé politiky tudíž rozhoduje,
zda její třídní ekonomika je schopna
zajistit rychlejší růst výrobních sil.

Prvenství politiky před ekonomi-
kou odráží bezprostřední tendenci,
spočívající v tom, že třída jako celek
může podstatněji ovlivňovat ekonomi-
ku prostřednictvím své politiky. Třídy,
které mají v rukou politickou moc, jsou
nuceny ovlivňovat společenské řízení
prostřednictvím ovládání státu. Tento
stát tak určuje třídní charakter celého
společenského řízení a vtiskuje mu po-
litickou formu.

Závěry o prvotnosti ekonomiky
a o prvenství politiky se nevylučují, ale
doplňují. Předpokládají respektovat
vzájemnost obou stránek tohoto vztahu.
Přeceňování nebo podceňování někte-
ré z těchto stránek vede k ekonomismu
nebo voluntarismu. Vede k vážným po-
ruchám ve společnosti.

Také česká buržoazní politika se opí-
rá o ekonomickou moc soukromého
vlastnictví, což předurčuje její zájmy
a cíle v postupné privatizaci celé společ-
nosti. Získání ekonomické moci v rukou
panující menšiny společnosti jí umož-
ňuje přístup k přivlastňování nadhod-
noty a k vykořisťování většiny společ-

nosti. To je to hlavní, o co se vládnoucí
garnituře v politickém řízení ekonomi-
ky především jedná. Cílem je především
zisk, dosahovaný i neoprávněnými pro-
středky jako jsou podvody, lži, korupce
a nemorální ožebračování středních
a nižších vrstev společnosti.

Takové politické řízení nemá nic spo-
lečného s vědeckým řízením společnos-
ti, neboť marxisticko-leninská vědecká
teorie řízení byla nastolenou kapitalis-
tickou společností jako nepřátelská zce-
la odmítnuta a nahrazena bezradným
diletantismem v oblasti nastolování
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Před 90 lety byla založena KSČ i v Brně
Ustavujícího sjezdu KSČ se z Brna zúčastnilo 20 delegátů. Zprávu o sjezdu

vyslechlo na 300 přítomných 20. května 1921 v Dělnickém domě na Marxově
ulici. Třetí den vyšla Rovnost jako tiskový orgán KSČ.

V Brně vznikla síť 54 organizací KSČ, které se scházely v Dělnickém domě na
Marxově ulici, u Hofermeyerů na Francouzské, u Šimperků na Hvězdově, u Šubrtů
a u Marischlerů na Vranovské, u Flodrů na Křenové, u Virglerů na Mlýnské, u Holu-
bů v Zábrdovicích, u Koláčků na Anenské, u Legátů na Dlouhé, na Starém Brně
u Paseků, Kvapilů, Koláčků, Müllerů, Tesařů a u Mudrychů, v Komárově u Moravců,
Hájků a u Raušalů, v Králově Poli v Semilassu, v Husovicích, Maloměřicích, Juliáno-
vě a Židenicích v tamějších dělnických domech.

Do organizací KSČ přešla většina členů sociální demokracie, přišli též noví čle-
nové z mládeže a levicové inteligence. Muže na schůze většinou doprovázely jejich
ženy, které dávaly přednost mluvenému slovu před psaným a ke straně je přiváděl
spíš cit a instinkt. Na schůzích referovali Tomáš Koutný, Rudolf Merta, Vítězslav
Mikulíček, Jaroslav Rouček, Františka Skaunicová, Edmund Burian – tehdejší po-
slanci a senátoři KSČ, dále redaktoři Rovnosti Vladislav Burian a Míla Grimichová,
z pohotových řečníků Josef Kapoun, Hynek Konečný, Antonie Hotárková, Marie
Knytlová, Věra Krčková, Felix Loria, Immanuel Stern, první český starosta Brna
Karel Vaněk.

Sbor řečníků doplňovali z mladých členů František Halas, Oldřich Macháček,
Josef Michal, Jan Paufošima, později Karel Aksamit, Ervín Kubíček, Karel Skoček,
František Bendl z Rosic, Jaromír Dolanský, Richard Fleischner, Julius Volek-Cho-
ráz, Josef Juran, Emanuel Klíma, Václav Kopecký, Josef Lieberzeit, Vladimír Matula,
Ivan Olbracht, Karla Pfeiferová, František Štourač, František Taussig, Bedřich Vác-
lavek, z předměstí Brna Alois Barták, František Halas st. z Husovic, Jan Bartek a Fran-
tišek Rotrekl z Vranovské, Václav Chabera z Maloměřic, Eduard Pavlus ze Židenic,
Václav Sychrovský z Komárova, Josef Špaček, Bohumil Tondl, Josef Zeman.

Z ÚV KSČ dojížděli do Brna na konference i větší shromáždění referovat Bohu-
mír Šmeral, Antonín Zápotocký, Klement Gottwald, Jan Šverma, Marie Švábová,
Josef Haken, Jan Harus, Anežka Hodinová, Karel Kreibich, Josef Štětka.

Další životní osudy i politický vývoj jmenovaných soudruhů a soudružek byly růz-
né, někteří stranu opustili a přešli jinam. Ale všichni zakládali KSČ a přispěli k její-
mu rozvoji v Brně.

Karel JANIŠ

Po třídenním jednání ve dnech
14. - 16. května 1921 – před 90 lety – se
ze XIV. sjezdu Československé sociál-
ně demokratické strany dělnické
(levice) stal Ustavující sjezd Komunis-
tické strany Československa. Tato
událost nám poskytuje příležitost za-
myslet se nad úsilím, které strana vy-
naložila po celou dobu své existence
ve prospěch těch, kteří se živili a živí
výsledky každodenní poctivé práce,
nad velkým množstvím zkušeností,
které mohou být využity při součas-
ném úsilí KSČM o řešení a vyřešení
současných problémů v naší společ-
nosti.

Poučný byl samotný vznik KSČ.
V důsledku nepříznivých podmínek ži-
vota a práce lidí práce, znásobených
během první světové války, došlo k hlu-
boké diferenciaci uvnitř sociálně demo-
kratické strany, která se projevila vzni-
kem tzv. marxistické levice uvnitř
strany. VŘSR ukázala možné silně inspi-
rující východisko ze situace. Velký vliv
mělo násilné obsazení Lidového domu
v Praze, prosincová generální stávka
1920 a její brutální potlačení státní
mocí. Praménky odporu s reformistic-
kou politikou pravice v sociální demo-
kracii se slily v mohutnou řeku, která
vyvrcholila na Ustavujícím sjezdu KSČ
v květnu 1921 a na Slučovacím sjezdu
KSČ koncem října téhož roku: vznikla
jednotná internacionální strana čes-
kých, slovenských, německých, maďar-
ských, ukrajinských a polských pracují-
cích.

Ale teprve v 30. letech se KSČ stala
nepřehlédnutelnou součástí politické-
ho života Československa. Musela pře-
konat několik pokusů o likvidaci a ze-
jména pak hlubokou vnitrostranickou
krizi, která vyvrcholila před jedním
z nejvýznamnějších sjezdů KSČ, pátým
v roce 1929. Vedení strany v čele s Kle-
mentem Gottwaldem, které na tomto
sjezdu bylo zvoleno, stálo v jejím čele
(s určitými změnami v osobách) v obdo-
bí hospodářské krize 30. let, v období
boje na obranu republiky proti nastupu-
jícímu fašismu a nebezpečí nové světo-
vé války, v období boje proti fašistické
okupaci a za obnovu Československé re-
publiky (ale na nových základech, které
by zabránily opakování Mnichova a fa-
šistické okupace), v období úsilí o pře-
chod k budování socialistické společ-
nosti.

Pro nás, kteří nyní žijeme v podmín-
kách obnovy kapitalismu s rysy tohoto

společenského řádu předminulého sto-
letí, jsou zvláště poučné zkušenosti
z období bojů KSČ proti důsledkům
světové hospodářské a politické krize
30. let, proti nezaměstnanosti a bídě,
z období organizování nepřehledné
řady stávek a demonstrací nezaměstna-
ných a dalších pracujících ve městech
i na vesnici, mnohokrát potlačených
střelbou četníků a policajtů do jejich
účastníků. V tomto období strana umně
spojovala boj za třídní zájmy dělníků
a vykořisťovaných mas s úsilím řešit ži-
votní otázky všech pracujících a problé-
my dotýkající se i osudů národností
a národů Československa – plastickou
ukázkou v tomto smyslu se stala jednání
a závěry VI. a VII. sjezdu KSČ, jejichž vý-
ročí konání (1931 a 1936 – 80. a 75.) si též
letos připomínáme. Z dosavadní „pou-
hé proletářské“ opozice a předvoje děl-
nického hnutí se strana postupně měni-
la v předvoj národů a národností naší
vlasti zejména politikou jednotné a lido-

K 90. výročí založení KSČ PhDr. Karel JANIŠ

K využití na členských schůzích ZO a MO KSČM v dubnu-květnu 2011.
vé fronty všech odpůrců fašismu a nové
světové války. Tato úloha strany se do-
stala do popředí v období Mnichova
a po 15. březnu 1939, kdy strana stano-
vila politiku široké Národní fronty v ná-
vaznosti na dosavadní politiku lidové
fronty. Šlo jí o to, aby porážka fašismu
a obnova naší národní svobody a státní
suverenity vytvořila co nejpříznivější
podmínky pro dělnickou třídu a ostatní
pracující vrstvy. Proto se s protifašistic-
kou částí naší buržoazie utkala o pojetí
národně osvobozeneckého boje.

V této souvislosti je důležité připo-
menout velmi významnou a podstatnou
zkušenost KSČ – totiž snahu o správné
stanovení charakteru probíhajících
událostí i dalšího vývoje. Pod vlivem
nástupu Hitlera k moci byla včas pře-
hodnocena linie strany na socialistickou
revoluci a nastolení diktatury proletari-
átu a v duchu závěrů jednání VII. kon-
gresu Kominterny v roce 1935 byl stano-

(Dokončení na straně 7)
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NEJEN NOVÁ POLITICKÁ STRANA
Soudružky a soudruzi, vážení čtenáři občasníku Echo,
ve víru každodenních událostí u nás i ve světě si letos v květnu připomeneme

90. výročí založení Komunistické strany Československa. Vzpomeňme při této pří-
ležitosti na vznik a rozvoj našeho dělnického hnutí. Kolik ústrků a pronásledování
museli podstoupit Josef Boleslav Pecka, Ladislav Zápotocký, Josef Hybeš a další.
Na tuto dobu zanechali vzpomínky a Antonín Zápotocký věnoval tomu několik
románů. Vzpomeňme na mnohé další, kteří vytvářeli potřebné předpoklady k zalo-
žení skutečně revoluční strany dělnické třídy a ostatních pracujících ve městech
i na venkově. Připomeňme si slova Bohumíra Šmerala, že vznikla nejen nová poli-
tická strana, ale skutečný předvoj nového života.

Vzpomeňme na ty, kteří založili stranu v Brně i v předměstích Brna. Vždyť oni
v duchu a ve smyslu Šmeralových slov vedli zápas s kapitalistickým uspořádáním
společnosti, s důsledky hospodářské krize 30. let minulého století. Vzpomeňme na
ty, kteří bojovali proti nacistickým okupantům a položili své často mladé života za
naši svobodu, na ty, kteří se podíleli na obnově mírového života po válce a na ty,
kteří přispěli k vítězství v únorových dnech roku 1948 nad těmi, kteří se snažili za-
bránit přístupu Československé republiky k socialismu. Vzpomeňme na ty, kteří šli
před námi a usilovali o lepší svět. Byli mezi nimi i ti, kteří nás před lety na členské
schůzi základní organizace přijali mezi sebe. Většinou už žijí v naší paměti.

Významné výročí v dějinách našeho komunistického hnutí vzpomínáme v obdo-
bí po hodnotících členských schůzích a v době přípravy na jednání komunistů před
VIII. sjezdem KSČM, na krajské i senátní volby v příštím roce.

Karel JANIŠ

ven charakter probíhajícího procesu
jako národní a demokratická revoluce
a poválečný režim jako režim lidové de-
mokracie. Vedení KSČ vše potřebné při-
pravilo v rozhovorech s dr. Benešem
v roce 1943 a v jednáních o poválečnou
čs. vládu v březnu 1945 v Moskvě; kon-
krétní kroky naší vlády pak byly obsaže-
ny v návrhu vládního programu, který
pod názvem Košický vešel do našich no-
vodobých dějin. Znovu se to projevilo
v jednání VIII. sjezdu KSČ v roce 1946
(65. výročí tohoto sjezdu si letos též při-
pomínáme) stanovením linie přerůstá-
ní národní a demokratické revoluce
v revoluci socialistickou, určením kon-
krétních kroků strany v období vládní
krize v únoru 1948 a vytýčením generál-
ní linie výstavby socialismu v naší vlasti
na IX. sjezdu KSČ v roce 1949.

Jaká poučení pro dnešní politiku
KSČM z dějin jsou k nám k dispozici?
• Především zachovávejme podle přá-
ní zakladatelů naší strany, především
Bohumíra Šmerala, masový charakter
strany, která svou politikou prokáže, že
jí vždy jde o lidi živící se poctivou prací
vlastních rukou a ducha, že jí jde o ty,
kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání,
pravidelnou výplatou, i když jsou v pra-
covním poměru, kteří těžko shánějí
prostředky na obživu, na inkaso, nájem-
né atd.
• Dbejme na rozvoj vnitrostranické
demokracie a soudružskou výměnu
názorů, což byl neodlučitelný rys všech
předválečných sjezdů naší strany (stačí
číst protokoly Ustavujícího - VII. sjezdu
KSČ) na problémy minulosti i součas-
nosti. Vycházejme přitom ze soustavné-
ho osvojování si a tvořivého rozvíjení
marxismu, dialektického a historického
materialismu, varujme se chápat zása-
dy děl klasiků marxismu-leninismu jako
neměnné dogma bez přihlédnutí k stále
se měnícím podmínkám života člověka,
přírody a společnosti.
• Při posuzování naší minulosti se vy-
varujme jednostranných hodnocení,
berme v úvahu jak klady (zkušenosti
z uplatňování politiky jednotné fronty
dělnické třídy, lidové fronty a Národní
fronty, výsledky zásadních socialistic-
kých přeměn v průmyslu, zemědělství,
stavebnictví, školství, kultuře, zdravot-
nictví, tělovýchově a sportu, vše, co bylo
ve prospěch lidí vykonáno po Únoru
1948), tak i zápory (pojetí masovosti
strany po Únoru 1948 a jeho nepříznivé
důsledky, opuštění tzv. specifické cesty
budování socialismu vlivem studené
války mezi oběma společenskými systé-

konkrétních úkolů atd.). Vyvarovat se
při hodnocení událostí let 1968-1969
a 1989-1990 jen poukazy na vliv zahra-
ničních činitelů, ale analyzovat též ne-
příznivé vnitřní okolnosti vývoje spočí-
vající např. v neschopnosti řešit aktuální
situaci a v předstírání, že se vlastně nic
neděje – viz jednání vedení KSČ v týdnu
po 17. listopadu 1989.

Poučení z bojů a úsilí těch, kteří
šli před námi, využívejme v období
před významnými událostmi v životě
naší strany, v období přípravy na vý-
roční členské schůze, místní a okresní
konference, na VIII. sjezd KSČM.

K 90. výročí založení KSČ PhDr. Karel JANIŠ

my, procesy 50. let jako „metoda“ hledá-
ní nepřítele ve vlastních řadách strany,
nesprávné chápání a uplatňování ve-
doucí úlohy strany při obsazování ve-
doucích funkcí v národním hospodář-
ství i ve státních a společenských
orgánech a organizacích a nahrazování
jejich odpovědnosti za chod závodů a
podniků, školských, kulturních, tělový-
chovných zařízení, národních výborů
přímo funkcionáři ÚV, KV a OV KSČ,
soustavné podceňování ideologické
práce strany, formální plnění usnesení
stranických orgánů a organizací bez vy-
vozování odpovědnosti za nesplnění
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STŘÍPKY

Z ABSURDISTÁNU

�  Pan prezident „pozlobil“ veřej-
nost. Právo uveřejnilo 28. února 2011
jeho článek, v němž obsáhle citoval
názory Ladislava Bátory a označil je
za sobě v mnohém blízké. Zejména
proto, že Bátora považuje konzerva-
tismus za životní postoj, odmítá Jose-
fa II., Rousseaua, Juru Pavlicu, Jiřinu
Šiklovou, načapané euro, Olbrama
Zoubka, Odcházení, Halíka, Pravdu
a Lásku ordinovanou z Havlova ne-
větraného mravního a duševního pe-
lechu atd. atd. Média spustila kano-
nádu slov proti Bátorovi, vypočítala
jeho studia – a působení – na několika
vysokých školách, že je politickým
turistou a dokonce v roce 2006 kandi-
doval za Národní stranu na protest
proti „pravdoláskařským“ elemen-
tům v ODS. Aféra kolem Bátory se roz-
vinula v médiích před uveřejněním
Klausova článku proto, že má být ná-
městkem ministra školství. Ozvali se
především ti „potrefení“. Jiří Pavlica
odmítl polemizovat s neprofesioná-
lem v jeho oboru a hlava státu by se
neměla dotýkat nactiutrhačným způ-
soben řady lidí. Tomáš Halík označil
za znepokojující Klausovu stále větší
blízkost k myšlenkovému světu faši-
zujících maloměšťáků a asi se dříve
styděl tak otevřeně se k těmto kruhům
krajní pravice tak jednoznačně při-
hlásit – je prý to smutný závěr jeho
prezidentské kariéry (Klausovo při-
rovnání Halíka ke Koniášovi ťalo do
živého).
Jiřina Šiklová se nezlobí a prezidento-
vy poradce označila za neakceschop-
né, aby mu rozmluvili obhajobu Bá-
tory. Jiří Pehe považuje tuto obhajobu
za nestandardní. Martin Komárek
v Mladé frontě Dnes 1. března 2011
uvedl, že od Klause je statečné, říká-
li, že jsou mu některé Bátorovy názo-
ry blízké … ale obhajuje obhajitelné …
kromě protibruselského vlastenectví
je Klaus chvílemi komický … povyšu-
je se na jakéhosi hudebního inkvizi-
tora … méně komický je neférový
způsob Klausovy argumentace. Na
případu Bátory se snaží dokázat, že
existuje jakési všeobjímající politicky
korektní myšlení, které omezuje de-
mokracii, naznačuje jeho spojitost
s Václavem Havlem … zákonitostí ve-
řejné služby je, že něčí osobní nebo
politická minulost – v případě Ladi-
slava Bátory – neumožňuje další poli-
tickou kariéru … probíhá u nás mno-
hostranná veřejná diskuse, v níž mají
menšinové názory velkou váhu (až na
to, že 118 pravicových poslanců pro-

hlasuje potřebné v zájmu těch nahoře).
Pravicová média se obloukem vyhnula
kritice jejich počínání v poslední době,
kterou jim adresoval prezident Klaus
v Právu 28. února 2011. Pořád věřil, že
žije v demokratické společnosti, ale při-
bývá signálů, že tomu tak není … že po-
stupně začíná dominovat něco jiného …
Co je či není politicky korektní, navíc
definuje – zcela samozvaně – jedna sku-
pina lidí, která si vydobyla zcela neuvě-
řitelnou pozici v médiích a která nám
suverénně a autoritativně říká, co smí-
me a co nesmíme. Je to fenomén celo-
světový, evropský i český. Kdo se mu
odvažuje vzdorovat, stihne ho lavina
ataků, které vedou k jeho společenské-
mu znemožnění, často i ztrátě zaměst-
nání i k osobní ostra-

kizaci. Přesně to se
u nás děje s Bátorou (podobných pří-

kladů by bylo možno uvést víc).
Michal Semín v Mladé frontě Dnes
1. března 2011 prezidentův názor po-
jmenoval, když uvedl, že média určila
tón, který nejvýstižněji rezonoval ve slo-
vech moderátora ČT Jakuba Železného,
když ministra Dobeše poučoval, že v de-
mokratickém státě určují témata média,
nikoli politici … kdo tedy v této hře na
politickou demokracii ve skutečnosti
vládne? (Nejen Jakub Železný tak jedná,
i Martin Veselovský v odpovědi na dotaz
ředitele Sazky, zda půjde o výslech nebo
dialog, řekl, že půjde o dialog – ve sku-
tečnosti šlo spíš o výslech na úrovni pro-
kurátora: ale vždyť neodpovídáte na můj
dotaz ano nebo ne. Velmistrem v tomto
oboru je Václav Moravec – běda, když
někdo hovoří v rozporu s jeho předsta-
vou.)
�  Spisovatel Pavel Kohout vydatně
přispěl. V pravidelné sobotní rubrice
Trilobit v Mladé frontě Dnes 12. března
2011 konstatoval, že prezident nachytal
na švestkách partičku věčných kazisvě-
tů, kteří si naběhli na test inteligence
a Bátora byl použit jako návnada. Po ně-
kolik odstavcích, v nichž prezidenta po-
kládá za nejvzdělanějšího v této zemi,
který se bezesporu vyzná ve všem (Ko-
houtova úvaha by zasloužila velkou
pozornost!), doporučuje mu, aby jeho
kypřící rýč věnoval jazykovědě, kterou
před 60 lety pavědecky zaplevelil
J. V. Stalin – nechť se stane triumfem

Klausovy éry, po níž ho vděčný národ
jistě zvolí nejčeštějším Čechem (teh-
dy by Stalina nezapudil).
�  Náš „humanitární bombo-
metčík“ zvolal: Na Tripolis! V Hos-
podářských novinách 7. března 2011
doporučil  v případě pokračování
občanské války v Libyi vojenský zásah
západních zemí. Prý zvlášť když se to
bude příliš dlouho protahovat a Kad-
dáfí se bude zabedňovat a páchat dal-
ší zločiny, bude zásah nutný. Může
mít různou podobu – od pomoci tam-
ním povstalcům přes blokádu vzduš-
ného prostoru po cílený atak na mís-
ta, kde se schovává Kaddáfí, kterého
je podle Havla nutné odstranit. Osob-
ně ho měl za komického klauna a svět
ho měl za podivínského šaška. Ale
svět se mýlil, ukázalo se, že je to šílený
zločinec. Západ by se podle Havla měl
poučit ze situace v bývalé Jugoslávii,
kdy se vojenský zásah proti Srbsku od-
kládal příliš dlouho a jeho zkušenost
je, že se některé věci nemají moc od-
kládat a protahovat. Toto velké pona-
učení by mělo vést k tomu, aby Západ
jednal opravdu rychle, i když by to
rozhodnutí bylo nyní populární – měl
by postupovat rychle, prozíravě,
informovaně. O Miloševičovi se čtyři
roky debatovalo, ale opatrnická pro-
dleva se nevyplatila, spustila naopak
nespočet hrůz. Ian Brzezinski, syn
známého poradce několika americ-
kých prezidentů Zbygniewa Brzezin-
ského, podpořil našeho válečníka
v rozhovoru v deníku z téhož dne; vy-
žádá-li si zásah libyjská opozice a USA
by vojenskou akci neměly dělat samy.
Prezident Václav Klaus odmítl volání
po válce a i ministr zahraničí radil
k opatrnosti.
Nejrozhodněji proti Kaddáfího reži-
mu vystupovaly Británie a Francie.
Prosadily v Radě bezpečnosti OSN
18. března bezletovou zónu nad Libyí,
francouzský prezident svolal poradu
předsedů vlád několika evropských
i arabských zemí, jak splnit rozhodnu-
tí RB OSN. A 19. března 2011 vojenská
operace za účasti Francie, Británie,
Itálie, Kanady byla zahájena, USA vy-
pálily na 120 raket s plochou dráhou
let a převzaly velení – tím řekly, že
v pohybech v Africe mají prsty … Těž-
ko předvídat důsledky – připustil i náš
ministr zahraničí.
(Náš „humanitární bombometčík“
je jistě spokojený, mohl by nyní pora-
dit americkým generálům při ataku na
Kaddáfího, jak po něm volal.)
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KULTURNÍ   KALEIDOSKOPKULTURNÍ   KALEIDOSKOPKULTURNÍ   KALEIDOSKOPKULTURNÍ   KALEIDOSKOPKULTURNÍ   KALEIDOSKOP
ANEB CO PŘINÁŠÍ DIVADELNÍ A HUDEBNÍ SEZÓNA V DUBNU A KVĚTNU

Janáčkovo divadlo uvádí v premiéře
(29. IV.) Pucciniho Turandot ve verzi
Luciana Berii. Jde o poslední Pucciniho
operu. Byl velkým kuřákem, milovní-
kem dobrého jídla a rychlé jízdy. Začát-
kem 20. století zlikvidoval několik zá-
vodních aut. Kouření a hektický způsob
života vyvolal rakovinu hrtanu a Turan-
dot zůstala nedokončená. Instrumento-
val ji Franco Alfano. V roce 2001 na zá-
kladě Pucciniho skic Luciano Berio
Turandot nově instrumentoval a do-
komponoval závěr. V této podobě půjde
o českou premiéru.

V Redutě byla premiérována (8. IV.)
Trnkova Zahrada. Jde o dramatizaci
populární dětské knihy. Další premié-
rou (13. 20. 27. IV.) jsou Blázni a vraždy
Arnošta Goldflama medializovaného
Českou televizí. Divákovi nezbývá než
očekávat co se za mnohomluvným titu-
lem skrývá.

Městské divadlo na Hudební scéně
reprizuje (17. - 30. IV.) muzikál Mary
Poppins. Jde opět o dramatizaci dět-
ských knih britské autorky Pauly L. Tra-
versové zpopularizované filmem z roku
1964 ozdobeným pěti Oscary. Po uply-
nutí autorských práv byla filmová verze
převedena na divadelní a hraje se v této
podobě na Broadwayi i Londýně. Měst-
ské divadlo věrno své tradici bavit divá-
ka získalo na dílo licenci jako šesté na
světě.

Divadlo Bolka Polívky uvádí (20.
III.) pražské Studio Dva s hrou jednoho
z nejúspěšnějších soudobých chorvat-
ských dramatiků Miro Gavrana Vše
o ženách. Na scéně se vystřídají Jana
Krausová. Anna Šišková a Jitka Schnei-
derová. Pražské Divadlo komedie uvede
(22. III.) hru kontroverzního kritika ra-
kouské a německé společnosti Thoma-
se Bernharda Staří mistři. Jde o konflikt
dvou staříků - zřízence a návštěvníka ví-
deňského Kunsthistorického muzea,
který po třicet let chodí obden rozjímat
před Tintorettem. Na scéně je představí
Karel a Marian Rodenové. Petrolejové
lampy (28. III.) zpopularizované filmem
podle Jaroslava Havlíčka jsou inscenací
stejného divadla a opět se na scéně ob-
jeví Karel Roden.

Divadlo Husa na provázku uvedlo
hry vítězů soutěže o Cenu Konstantina
Trepleva. Soutěž je nazvána podle diva-
delní postavy z Čechovova Racka. Ryba
horí Jána Mikuše (4. III.) je inspirována
jeho rodným prostředím, slovenskou
vsí. Autor, student JAMU se přiznává ke

hy víc než kriticky. Jevištní uvedení jen
dokazuje kvality knižní předlohy. Otesá-
nek v úpravě Jitky Vrbkové (27. III.) vy-
chází vstříc malému divákovi.

Divadlo Polárka uvádí jako derniéru
(15. IV.) Meyrinkova Golema. Jeho do-
savadní uvádění jde plně v duchu vzdě-
lávacích snah divadla. Pro většinu vzdě-
lanců je Meyrinkova kniha pouhým
titulem.

Brněnská Filharmonie uvede (14.
15. IV.) v Besedním domě za řízení Ale-
xandara Markoviče v rámci Klasického
abonmá Schubertovu Symfonii č. 4. Tra-
gickou. Navazuje na ni v rámci filhar-
monického cyklu Jeunesses musicales
Schubertova Symfonie h moll Nedokon-
čená uváděná opět v Besedním domě
hudebním tělesem JAMU Janáčkovým
akademickým orchestrem za řízení Ras-
tislava Štúra. Nedokončenou se uzavřel
tragický osud skladatele - podlehl ne-
moci. V posledních dnech se izoloval od
lidí a umíral ve vinařské boudě v hloubi
jedné z vídeňských vinic.

/V/

JUBILEA V ROCE 2011
V roce 90. výročí založení KSČ si připomínáme průkopníky socialismu

v našich zemích, zakladatele strany i její funkcionáře:

� 150. výročí narození Pankráce Krkošky, zakladatele Rovnosti – 22. ledna 1861
� 95. výročí úmrtí Ladislava Zápotockého – 16. prosince 1916
� 90. výročí úmrtí Josefa Hybeše – 19. července 1921
� 70. výročí úmrtí Bohumíra Šmerala – 8. května 1941
� 115. výročí narození Klementa Gottwalda - 23. listopadu 1896
� 110. výročí narození Jana Švermy – 23. ledna 1901
� 50. výročí úmrtí Václava Kopeckého – 5. srpna 1961
� 45. výročí úmrtí Karla Kreibicha – 2. srpna 1966

vzorům irských dramatiků a pojednává
téma náboženského fanatismu. Večer
umělců Pavla Trtílka (12. III.) je inspiro-
ván skutečnými postavami umělecké
scény jež hrají samy sebe.

HaDivadlo premiéruje (18. 19. III.)
hru současného německého dramatika
Davida Gieselmanna Holubi. Hlavní po-
stava majitel prosperující firmy Robert
se jednoho dne rozhodne zmizet, opus-
tit každodenní stereotyp, nebýt dál sou-
částkou ve fungujícím soukolí rodin-
ných a hlavně ekonomických vazeb.
Gagarin Jána Sedala bude uveden v den
50. výročí startu vesmírné lodi Vostok.
Rámcem reprízy (12. IV.) bude Velký
vesmírný den připravený k tomuto výro-
čí Hvězdárnou a planetáriem města
Brna. Jen škoda, že surreální pojetí au-
tora i režiséra poněkud postrádá srozu-
mitelnost.

Divadelní studio V reprizuje (19. IV.)
legendárního dětského hrdinu Neznál-
ka ve Slunečním městě. Knižní předlo-
ha Nikolaje Nosova zdá se je atraktivní i
v současnosti, jež vidí dobu vzniku kni-

kj

V Brně se 7. dubna sešli lidé, nespokojení s připravovanými vládními reformami.       Foto Tibor Dávid
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Básník Ivo Odehnal pětasedmdesátiletý
Valašskokloboucký rodák básník PhDr. Ivo Odehnal, který byl pedagogem, vě-

deckým pracovníkem, ředitelem nakladatelství Blok i vedoucím pobočky vydava-
telství Fortuna Print, a většinu života prožil v Brně, vstoupil 4. dubna mezi pětase-
dmdesátníky. Jeho tvorba navazuje svou poetikou na halasovskou tradici veršové
úspornosti. Tématikou, obrazností i básnickým výrazem je úzce spojena s rodným
Valašskem, jež má v autorových verších až mýtickou podobu a jeho ryzost tvoří stálý
konfrontační horizont s hodnotami velkoměsta. Rodný kraj je zpřítomňován jak
vzpomínkou na dětství, rodiče a příbuzné, tak prožitkem druhé světové války, jímž
bylo básníkovo dětství hluboce zasaženo (Kvetoucí oheň, cyklus Ploštinské pašije
ve sbírce Hadí paměť a další básně). Citový vztah k Valašsku se projevuje i četnými
přírodními motivy, neustálým hledáním nových výrazů, jimiž by evokoval přírodní
krásy rodného kraje. Folklorní vyhraněnost prostředí ovlivnila také Odehnalův slov-
ník nářečními výrazy i jeho metaforiku, často využívající odkazů na zvyky a tradice.
V lidové slovesnosti má kořeny básníkova baladičnost, jíž do jeho poezie vstupuje
především protiválečný patos (Nedílné hory, Balada o Marii). Určitá proměna
Odehnalovy poetiky, odklon od krajové rázovitosti k obecnějším obzorům, je patr-
ná ve tvorbě z osmdesátých let (Píseň o velkomoravské náušnici, Zamilovaný
Descartes, Pohanský hlad). Prohlubující se reflexivita veršů rozšiřuje obzor básní-
kova světa, v němž zesilují filozoficko-meditativní tóny jako výraz intenzivnější
účasti ve společenském dění. Z roku 2002 je sbírka veršů Luna nad mlatem, z roku
2005 Babylon lásky. Z Odehnalova pera pocházejí rovněž Netopýrky, Zámorky, Fri-
edricha Nietscheho ověnčené Přesnídávky z filozofů, Dohody s prázdnem, Netopýr
v knihovně, Kondiciogram koně, Prázdniny za duhou a Kdo uteče, vyhraje. K sedm-
desátinám básníka vyšla jeho sbírka Černý albatros, následovaly sbírka Ohořelec,
verše pro děti Barevná abeceda a v roce 2009 dvacátá sbírka veršů Brněnská pasáž.
S Odehnalovou tvorbou se setkali čtenáři i ve sborníku Epigram 2006, v almanachu
Jizvy na svých místech, s Danou Winklerovou se podílel na knížce pro děti Veselí
kamarádi. Připraveny má další rukopisy tvorby pro děti, např. Zvířátka na kolotoči,
Kozí balet a Šle si vyšly na šlí výšlap. Ale zatím pro ně nemá vydavatele.

Nakonec připomínáme to, o čemž jsme už informovali jako jedni z prvních
v republice: Společnost makedonských spisovatelů se rozhodla udělit Odehnalovi
Literární žezlo a to zejména za autorství Písně o velkomoravské náušnici, v níž při-
pomíná soluňské bratry. Tuto poctu převezme v červnu v makedonském hlavním
městě, kdy bude také prohlášen za jeho čestného občana. Ve Skopji současně vyjde
sborník Odehnalových veršů v makedonštině a angličtině.

Bohumil HLAVÁČEK

Pocta umělci, jehož housle zpívaly

Neznámá

Božena Němcová
Díváme-li se na krásný Helichův

portrét Boženy Němcové, klademe si
otázky, na které se snaží hledat odpo-
věď literární veřejnost už mnohá de-
setiletí.

28. února t.r. uspořádal VNK v Brně
besedu na toto téma, které zaplnilo do
posledního místa náš sálek v Café Falk.

Doc. PhDr. Vladimír Šaur, CSc. zpra-
coval námět také, kromě jiného, na pod-
kladě knihy Miloslava Novotného „Život
Boženy Němcové“ (vyšla v r. 1951 v Čes-
koslovenském spisovateli s podtitulkem
– dopisy a dokumenty). Dvoudílná kni-
ha obsahuje hluboký ponor do osudů
rodiny Panklových a Němcových. Údaje
z 18. století, doklady o předcích a po-
tomstvu, vysvětlují její mnohé inspirace
v „Babičce“, v pohádkách i pověstech.

Velice zajímavé cesty badatelů, do-
hady i fakta vyvolaly otázky, které bese-
du učinily živou a plnou účasti. Proto na
konec souhlasili všichni vřele se závě-
rem – ať je skutečný původ naší národní
spisovatelky ne zcela vyjasněn, nic a ni-
kdo nezmění její zásluhy o národní uvě-
domění. Nic nezmenší náš hluboký ob-
div a lásku k jejímu nesmrtelnému dílu.
Kéž si ho váží i budoucí pokolení. Její
dílo, její odkaz má co říci dnešnímu svě-
tu, dnešní, tak problematické společ-
nosti, protože je v mnohém nadčasové.

Marie VESELÁ

Jindřich Hovorka 1937 – 2006 je název dvousetstránkové
publikace Růženy Kučerové, přibližující a 142 fotografiemi
bohatě dokumentující životní příběh uměleckého šéfa a pri-
máše Brněnského rozhlasového orchestru lido-
vých nástrojů. Na knižní trh přichází k pátému
výročí umělcova úmrtí z lanškrounské tiskárny
Jiřího Sloupenského TG Tisk.

Autorka, flétnistka, dudačka a dřívější dra-
maturgyně BROLNu, byla Hovorkovou blízkou
spolupracovnicí a vzdává mu obdiv a dík za nád-
hernou hudbu a vlídné přátelství. V knize jsou
i vzpomínky 40 výrazných osobností folklorní-
ho dění, např. Jaromíra Nečase, Zdeňka Bláhy,
Jana Rokyty, Jaroslava Krčka, Luboše Málka, Vlasty Grycové
a Milana Križa. Obsahuje rovněž Hovorkovy osobní výpovědi
a jeho nahrávky na dvou cédéčkách, které knihu doprovázejí.

Jedním z v knize vzpomínajících Hovorkových přátel je
i muzikant, zpěvák, bavič a šiřitel brněnského hantecu Honza
Hlaváček:

„V září roku 2002 mě pozvali do hotelu Continental v Brně,
abych tam zahrál na svatební oslavě pro asi 160 lidí. A že prý
se nepředřu, protože se budu střídat na pódiu s cimbálovou
muzikou pod vedením Jindřicha Hovorky. Tuto informaci
jsem však bral s rezervou, protože se mi zdálo nemyslitelné,

že by šéf BROLNu byl ochotný hrát po nocích na svatbách.
Jaké bylo mé překvapení, když se Jindra půl hodiny před za-
čátkem i s celou kapelou skutečně dostavil. Domluvili jsme se

na střídání po půlhodinových sadách. Já hrál
taneční hudbu a evergreeny, Jindra zase to svo-
je. Pokud mne paměť neklame, hráli jsme tehdy
asi deset hodin. Stihli jsme si potykat, probrat
společné známé a povyprávět všechny možné
muzikantské historky. Vrcholným hudebním
zážitkem pak pro mne byla směs Beatles v Jind-
rově podání. Od té doby jsme byli v kontaktu
a vzájemně na sebe pamatovali s hudebními
příležitostmi.

Vedle hraní na akcích všeho druhu vystupuji od roku 2003
pravidelně se svým pořadem Evergreeny s úsměvem v Masa-
rykově onkologickém ústavu. Přivádím si s sebou hosty z ob-
lasti show-byznysu a společnými silami se v improvizovaném
„talk-show“ snažíme vytvořit pozitivní atmosféru, aby paci-
enti onkologie aspoň na chvíli zapomněli na své starosti, bo-
lesti a trápení.

Nejinak tomu bylo i v červnu 2006, kdy jsem na Žlutém
kopci vystupoval s Petrem Martinákem a po představení mě
přišel pozdravit v modrém nemocničním županu Jindra
Hovorka…“

Tibor DÁVID
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Společnost česko-kubánského přátelství jubilejní
Deset let své činnosti si připomněla stovka členů brněnské pobočky

Společnosti česko-kubánského přátelství s předsedou Jozefem Štofanem.
Majitel nakladatelství a vydavatelství levicové literatury Orego Venceremos

Milan Havlíček promítl účastníkům výročního shromáždění videodokumenty
např. z jejich letošního únorového turistického putování po Kubě. Na tomto ostrově
krásné přírody, přívětivých družných a nepříliš movitých lidí (kde i v každé prosté
chatrči je televize s houpacím křeslem a doutníky a kde veškeré zdravotnictví i škol-
ství hradí všem lidem stát) je nával turistů z Kanady, Německa, Holandska či Fran-
cie, avšak pod vlivem odrazující pravicové propagandy tam přijelo za rok jen 11 000
Čechů.

Členové brněnské pobočky Svazu navštíví v dubnu Bratislavu a 17. května si na-
plánovali kulturní akci ve Španělském gymnáziu v Brně. Předsedkyně martiánské
organizace Kubánců v ČR Veronika Del Carmen Faraud Kinclová požádala členy
pobočky Svazu, zda-li s nimi mohou zdejší Kubánci oslavit společně Den matek.
Nabídku s potěšením přijali.    (vž)

Obnovili vilu Dušana Jurkoviče
Moravská galerie v Brně zrekonstruovala z finanční grantové podpory

z Norska vilu Dušana Jurkoviče v brněnské městské části Žabovřesky. V ní
je nově muzeum věnované odkazu tohoto významného architekta se stálou
expozicí, prostor pro krátkodobé výstavy, ateliér a badatelské centrum.

Moravská galerie prezentuje po historických, stavebních a restaurátorských prů-
zkumech vilu či Centrum Dušana Samo Jurkoviče (1868 až 1947) českým a zahranič-
ním odborníkům, teoretikům, designérům a architektům i veřejnosti. Ti vzdávají hold
architektovi slovenského původu, který v Brně-Žabovřeskách (v ulici Jana Nečase 2)
našel počátkem 20. století tvůrčí zázemí, žil zde, tvořil a vepsal se do dějin architektu-
ry jako významný představitel secese. Čerpal v lidové kultuře a národním prostředí.
Jeho tvorba zahrnuje spojení lidové kultury s tendencemi světové architektury
v podobě veřejných a lázeňských budov. Jsou to jeho stavby např. na Pustevnách na
Radhošti, Janův dům, Slovenský dom, lázeňský dům a kolonáda v Luhačovicích, dům
pro J. Úprku v Hroznové Lhotě, Spolkový dom ve Skalici, Kochovo sanatorium v Brati-
slavě, obytné domy, interiéry, návrhy hřbitovů a památníků. V meziválečném období
byl tvůrcem monumentální koncepce Štefánikova mauzolea na Bradle.    (vž)

Připomněli si
romský holocaust

Pietním shromážděním a otevřením
fotovýstavy Cesta paměti od Franka
Roosendaala si připomněli 7. března
v 15 hod. počátek hromadného odsunu
moravských Romů k vyhlazení do nacis-
tického koncentračního tábora Osvětim
účastníci shromáždění v brněnském
Muzeu romské kultury.

Vzpomínková akce v muzeu si kladla
za cíl připomenout památku více než ti-
síce Romů, kteří byli odvezeni 7. 3. 1943
z brněnských městských jatek do vyhla-
zovacího tábora v Osvětimi. Stejně tak
má akce připomenout utrpení Romů,
perzekuovaných za II. světové války.
»Fenomén romského holocaustu je stále
často opomíjený a doufáme, že díky těmto
akcím se podaří vnést do povědomí lidí,«
uvedla ředitelka Muzea romské kultury
Jana Horváthová. Hromadný odsun
před 68 lety byl první masový transport
protektorátních Romů do koncentrační-
ho a vyhlazovacího tábora v Osvětimi
(Auschwitz II. - Birkenau). Stalo se tak na
základě rozkazu říšského ministra vnitra
a vůdce SS Heinricha Himmlera z 16.
prosince 1942, který nařizoval nucenou
koncentraci všech rasových »cikánů a ci-
kánských míšenců« z Německem okupo-
vaných území v osvětimském táborovém
komplexu. V Brně akce začala ve stájích
jízdního oddílu protektorátní policie
v Masné ulici. Tam byly soustřeďovány
od prvních březnových dnů roku 1943
v nelidských podmínkách rodiny z rom-
ských kolonií z Moravy. Vězňové museli
při příchodu do stájí odevzdat všechny
osobní doklady, byli ostříháni a vydezin-
fikováni. Podle vytvořeného seznamu
pak byli 7. 3. 1943 převedeni k rampě
v nedalekých městských jatkách a náklad-
ními vagóny odváženi do plynu. Tento
den bylo odvezeno přes tisíc romských
mužů, žen a dětí všech věkových katego-
rií, z nichž většina zahynula. (vž)

Brněnské podzemí… tahák na turisty i evropský unikát
V centru Brna se nachází spousta chodeb a sklepů. Až

v posledních letech dochází k jejich systematickému zkoumá-
ní. O překvapení není nouze, neboť staré plány se neza-
chovaly. Město má za cíl trvale zpřístupnit alespoň část
podzemí, a tímto je oživit a zatraktivnit jak pro jeho oby-
vatele, tak i pro turisty.

Část díla se už podařila. Na sklonku loňského listo-
padu byl zpřístupněn tzv. Mincmistrovský sklep na Do-
minikánském náměstí. Letos se můžeme těšit na otevření
Labyrintu pod Zelným trhem. Stalo se tak 1. dubna. Na rozdíl
od první části není bezbariérový, neboť je třeba překonat cel-
kem 212 schodů. Zcela unikátní bude poslední část projektu –
kostnice pod kostelem sv. Jakuba. Už tam probíhají intenzivní
práce a archeologický výzkum. Odhaduje se, že se tam nalé-
zají pozůstatky asi 50 tisíců lidí. To kostnici činí jednou z nej-

větších ve střední Evropě. Tento přívlastek si bude moci při-
svojit i celý podzemní komplex sklepů a chodeb, až někdy

v období 2012/13 bude pro veřejnost otevřena i kostni-
ce. Práce jsou financovány převážně z prostředků EU.
Z Regionálního operačního programu (ROP) pro roz-
voj infrastruktury cestovního ruchu Brno získalo 62 mi-
lionů korun. Zbytek jde z městského rozpočtu. Dosud

bylo vynaloženo sto milionů korun a dalších 20 bude
investováno do vybavení.

Provozovatelem se stalo Brněnské kulturní centrum. Minc-
mistrovský sklep je otevřen kromě pondělí od 9,30 do 18 hodin.
Až 40 návštěvníků má vstup bez průvodce. Stejnou otevírací
dobu bude mít i Labyrint, pro stovku návštěvníků. Zde budou
doprovázet průvodci. Vstupenky budou k dostání na místě,
nebo v Informačním centru na Radnické ulici.     T. DÁVID
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Příští číslo:
uzávěrka 25. dubna 2011

vyjde 12. května 2011

Dubnoví jubilanti
V březnu oslavili své narozeniny ss.

Františka KLIMÁNKOVÁ (83) a Božena
MATUŠÍKOVÁ (74), obě ZO KSČM 2708.

Dodatečně blahopřejeme!

1. 4. Marta KRMNÍČKOVÁ, 80 let, ZO
KSČM 0305
Alois VAĎURA, 88 let, ZO 1101
Ing. Alois GRMELA, 77 let, ZO
KSČM 1101

2. 4. Anna ŠŤOURAČOVÁ, 90 let, ZO
KSČM 2708
Anna SVOBODOVÁ, 75 let, ZO
KSČM 2101
Antonín ŠŤOURAČ, 88 let, ZO
KSČM 2101

3. 4. Antonín ŠOPÍK, 78 let, ZO 1508
Marta UGWITZOVÁ, 79 let, ZO
KSČM 0502

4. 4. Marie LYSÁKOVÁ, 83 let, ZO 0425
František NOVÁK, 83 let, ZO 0502
Jiřina HEINZOVÁ, 83 let, ZO
KSČM 2711

8. 4. Milan ŠTOLFA, 55 let, ZO KSČM
2202

9. 4. Božena HEJKOVÁ, 86 let, MO
KSČM 1401
Aleš RŮČKA, 55 let, ZO 3023
Jaroslav PILČÍK, 81 let, ZO 1103

12. 4. Libuše ZŘÍDKAVESELÁ, 79 let,
ZO KSČM 2708
Božena NAHODILOVÁ, 85 let,
LKŽ Dobromysl
Ludmila AUROVÁ, 85 let, MO
KSČM 0600

15. 4. František ULBRICH, 76 let, ZO
KSČM 3002

16. 4. Dalibor VONDRA, 75 let, ZO 2703
21. 4. Jaroslav ADÁMKOVÁ, 69 let, ZO

KSČM 2011
22. 4. Aleš NOVÁK, 48 let, ZO KSČM

0502
24. 4. Jiřina KREJCAROVÁ, 83 let, ZO

KSČM 1508
25. 4. národní umělkyně Olga SKÁLO-

VÁ, 83 let, ZO KSČM 0305
26. 4. Jaroslav HÖKL, 86 let, ZO KSČM

3002
29. 4. Taťána STEJSKALOVÁ, 85 let, ZO

KSČM 2708
30. 4. Jarmila GERŠLOVÁ, 56 let, LKŽ

Dobromysl

Všem jubilantům děkují za práci
pro stranu a společnost a dobré zdraví
a dny plné jen pohody přejí ZO, MO
a MěV KSČM, také LKŽ Dobromysl
a redakce Echo.

(did)

Z Městské rady
Klubu českého pohraničí

Dvěma letos jubilujícím osmdesátní-
kům - členům MR KČP Karlu Janišovi
a Aleši Kopkovi udělila Národní rada
KČP na návrh JmKR KČP medaile Za zá-
sluhy o rozvoj KČP III. stupně.

Medaile jim na zasedání MR KČP
10. března 2011 předal místopředseda
Národní rady a předseda JmKR KČP
Stanislav Bršlica.  zob

Zdeňce
Ťukání ptačích zobáčků,
když se otevírá jaro,

tak to bývá

i psací stroj
se k nim přidá

a zpívá

a zpívá.
Dnes ale

na Tvé klávesy

ani jeden nesed si,
bílé ticho

od stropu

padá,
zůstala samota

a sněženka-vzpomínka,

co neuvadá.

Marie Veselá

Se Zdenou Krškovou, dlouholetou
písařkou Echa, jsme se rozloučili 18.
března t.r.

Čest její památce!
redakce

Teodor Meduna
– 35. výročí smrti

Dorek, jak mu říkali soudruzi, se na-
rodil 26. října 1897 v dělnické rodině.
Matka se 4 dětmi zůstala sama po úmrtí
otce – Teodorovi byly 4 roky. Po návratu
z války v roce 1919 začal pracovat jako
textilní dělník.

Byl členem sociální demokracie, čle-
nem KSČ po jejím založení, působil ve
FDTJ, v odborové ústředně textiláků, ve
Svazu proletářských bezvěrců, ve Svazu
přátel SSSR. Po V. sjezdu KSČ byl čle-
nem krajského vedení KSČ, v době Mni-
chova předsedou obvodního vedení
KSČ v Židenicích.

Po návratu z Osvětimi a Buchenwal-
du byl postupně předsedou závodní
rady, vedoucím tkalcovny, náměstkem
ředitele Moravsko-slezských vlnařských
závodů, vedoucím školního závodu
mladých textiláků na Václavské ulici
i referentem technické kontroly v závo-
dě na Špitálce.

Byl též aktivním členem uliční orga-
nizace KSČ a Svazu protifašistických bo-
jovníků v Brně-Židenicích.

Zemřel 28. dubna 1976.

Vilém Haška
– 35. výročí smrti

Obětavý, nezištný a pracovitý člověk
Vilém Haška zemřel 2. dubna 1976. Od
mládí se věnoval prosazování zájmů
pracujících, poněvadž k tomu byl mi-
mořádně dobře připraven. Narodil se
10. dubna 1903 v dělnické rodině stola-
ře, který s rodinou žil v Hybešově dom-
ku v Novém Lískovci. Hybeš se odstěho-
val do podkrovní místnosti. Vilém
považoval Hybeše za vlastního dědečka.

Vyučil se tkalcem a jako výběrčí pří-
spěvků Rudých odborů se postupně stal
až členem KV této organizace. Aktivně
působil v Komsomolu jako spoluzakla-
datel mnoha jeho organizací, jako člen
KV a ÚV této organizace. Od roku 1924
byl členem KSČ. Pro organizování
stávky v textilním mateřském závodě na
Cejlu byl ze zaměstnání propuštěn a od-
souzen do těžkého žaláře. Teprve po ně-
kolika letech se uchytil v plynárně. Spo-
luzaložil v ní odborovou organizaci
a odbočku Svazu přátel SSSR. V této
době byl aktivní na úrovni KV KSČ.

Pro ilegální činnost proti okupantům
byl 1. července 1940 zatčen a prošel ně-
kolika koncentráky. Po návratu do vlasti
nastoupil do plynárny a stal se předse-
dou závodní rady. Zastával mnoho
funkcí ve straně a v odborech a v letech
1953-1957 byl náměstkem předsedy
NV města Brna.             Karel JANIŠ

Už nejsou mezi námi
V březnu náhle zemřela s. Zdeňka

Kršková, dlouholetá písařka Echa
a obětavá členka strany a LKŽ.

Dva dny po svých 66 narozeninách
odešel s. Václav Luňák, obětavý funkci-
onář strany, celorepublikového svazu
invalidů a vozíčkářů a člen komise ve-
řejného přádku při ZMČ Komín.

Čest jejich památce!

ŠLI PŘED NÁMI�����
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