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Makové pole
Posílám vám k svátku
lístek
s českou krajinou
a máky rudé
v popředí a také vzkaz:
„oblaka nad nimi
dál poplynou,
vždycky
tak bude,
nikdo nezastaví
myšlenku
ani čas,
tak je to v této
zemi už po
staletí,
je to v tobě
je to ve mně
je to v nás.“

Marie Veselá

Na půl tisíce účastníků přilákaly
tóny Moravské kapely o Svátku práce
na brněnské Moravské náměstí. S ko-
munisty slavili i nestraníci a členové
občanských organizací, jako je Levi-
cový klub žen Dobromysl, organizace
Česko-ruského přátelství, sdružení
pro nekapitalistické alternativy Pro-
Alt, aj.

Člen ÚV KSČM a předseda městské-
ho klubu zastupitelů za KSČM Pavel
Březa připomněl historii Svátku práce
před 125 lety v Chicagu, který se slavil
v USA celostátně poprvé 1. května 1888.
V ČR je však v současnosti práce zneva-
žována a pracující opovrhováni jako
něco méněcenného. Bez místa je 750 ti-
síc lidí. Část jich není v evidenci úřadů
práce a přišla o sociální podporu. Podle
Březy polistopadovou společnost trápí
snižování životní úrovně, nedostatek
dostupného bydlení, jeslí, mateřských
škol a další problémy. Současná tvorba
tzv. cenové mapy nájemného slouží
k tomu, aby majitelé nemovitostí se fi-
nančně slabších nájemníků konečně
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nejvíce křičí. »V listopadu 1989 se větši-
na lidí hlásila k demokracii. Nenechme
si ji dnes brát,« zdůraznila Bebarová-
Rujbrová.

Účastníky shromáždění pozdravil
také mladý komunista Jiří Hráček a si-
tuaci, kdy se v sousedních parcích schá-
zely k prvomájovému pochodu Brnem
stovky neonacistů, pak zhodnotil před-
seda MěV KSČM Ladislav Býček.

Václav ŽALUD  (foto Tibor Dávid)

zbavili. Neschopní pravicoví politici
straší lidi »rozpočtovou odpovědností«
s tím, že důchodovou, zdravotní a daňo-
vou reformu si musejí občané zaplatit
ze svého, přičemž jim k tomu budou
omezena občanská práva. Koaliční
představitelé veřejnost přesvědčují, že
přece musí dokončit reformy, které prý
od nich očekává silná většina občanů.
»Současné průzkumy by ovšem prokáza-
ly, že reformní představy vlády zdaleka
nemají podporu občanů–voličů. A tak se
s touto situací nedá dělat nic jiného, než
otevřít otázku zákazu KSČM,« podotkl
mj. Březa.

Komunistická poslankyně Zuzka Be-
barová-Rujbrová (na snímku s L. Býč-
kem) připomněla, že sliby o blahobytu
pro všechny po obnově kapitalismu se
ukázaly jako velká iluze. Místo lásky
a pravdy zvítězila kapitalismu vlastní
chamtivost a peníze. Kormidelníci sou-
časné společnosti chtějí začít okamžitě
šetřit na lidech a zakázat KSČM. Jak dále
připomněla, českou společnost a eko-
nomiku dovedli do krize ti, kteří dnes

Reformní snahy nemají podporu
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NEZAPOMÍNÁME
V posledních dnech dubna uplynulo 66 let od osvobození města Brna vojsky

2. ukrajinského frontu maršála R. J. Malinovského od nacistického jha. Jako každo-
ročně, i letos jsme 26. dubna uctili památku 3 364 rudoarmějců, 6 000 rumunských
vojáků i oběti z řad našich občanů na Ústředním hřbitově. S květinami i letos přišli
občané k památníkům rudoarmějců na Moravském náměstí, v Bystrci, Jundrově,
Komíně na Ruském vrchu, v Králově Poli, v Novém i Starém Lískovci, v Řečkovicích,
v Žebětíně, v Kohoutovicích,Soběšicích Líšni i ve Slatině, bez povšimnutí nebyly ani
pylony na výpadových silnicích z Brna.                      kj

Diskusní čtvrtek
Diskusní čtvrtek 21. dubna měl ten-

tokrát jako nosné téma problematiku
domácí a zahraniční politiky.

Přesto, že jde o oblast širokou, analy-
tik oddělení ÚV KSČM soudruh Karel
Klimša dokázal ukázat na hlavní pro-
blémy, se kterými se potýká česká spo-
lečnost, i na stěžejní problémy v mezi-
národním vývoji.

Se zájmem bylo vyslechnuto, jaké
jsou dopady (ne)vládnutí současné čes-
ké vlády na stále se zhoršující životní si-
tuaci našich občanů. Souhlasně bylo
konstatováno, že je těžké přesvědčit
našeho občana – voliče k racionálnímu
uvažování při výběru kandidátů, i to,
že většina voličů ani volební programy
kandidujících stran nezná. Snad až uve-
dení do života toho, co současná vláda
připravuje jako tzv. reformu, otevře li-
dem oči. K diskusi toho bylo hodně, čas
byl ale neúprosný.

Ideově teoretická sekce MěV připra-
vuje další diskusní čtvrtek na 19. května.
Upozorňujeme, že začátek bude opět již
v 16,00 hodin.             -mjk-

Člen investiční komise Rady města
Brna Daniel Borecký uvedl, že četnost
předražených investic se s poslední
době výrazně zvýšila. Všimla si toho
investiční komise a v pondělí i jednání
zastupitelstva čtyřistatisícového města.

»Jde např. o dodatečné zvednutí ná-
kladů do nyní budovaného přírodověd-
ného exploratoria z brněnské hvězdár-
ny a planetária. Jen v tomto případě
o 11 milionů Kč. Je to částka, které si za-
stupitelstvo muselo všimnout. Jeho čle-
nové v diskusi označovali tento jev za
nehorázné kopírování v Praze běžně
užívaných postupů. Jak z této situace
ven? Komunističtí zastupitelé říkají, že
konečně se dostala na pořad jednání
zastupitelstva a dalších orgánů města.
Uvažuje se o opatření – zavedení pena-
lizace projektantů za nepodařené, ne-
dodělané nebo špatně vyprojektované
záležitosti. Do smluv s nimi chce město
vtělit klauzuli o pokutě ve výši pěti pro-
cent z odměny vyplacené projektantovi.
To je směšně málo! Požadujeme postih
řádově vyšší,« uvedl komunistický za-
stupitel Borecký.

Doplnil, že předražování se týká více-

Nejvíce investorů na jižní Moravu
Celkem 52 investorů z České republiky i ze zahraničí se v loňském roce roz-

hodlo uskutečnit své projekty v Jihomoravském kraji. Počtem investic tak výraz-
ně předčil ostatní regiony. Díky investicím v celkové hodnotě 1,123 miliard korun,
kterým na jih Moravy pomohla agentura CzechInvest, by v regionu mělo vzniknout
až 1 678 nových pracovních míst. I v této kategorii Jihomoravský kraj obstál nejlépe.
Především Brno je lákavé zvlášť pro investice do výzkumu a vývoje nebo strategic-
kých služeb, zvláště do vývoje softwaru. Letošní statistiky potvrzují dlouhodobý
trend, že pro investory je Jihomoravský kraj velice atraktivním místem. Vedle kvalit-
ních vysokých škol na tom má zásluhu i fakt, že pro řadu investorů do služeb nebo
do vývoje softwaru je pracovní trh v Praze, o kterou se obvykle zajímají jako první,
už přeplněný. Pro Jihomoravský kraj se v loni rozhodla například tchajwanská spo-
lečnost AU OPTRONICS, která se zabývá výrobou plochých obrazovek. Díky této
investici by mohlo vzniknout až 150 nových pracovních míst.

Od roku 1993 CzechInvest pro Jihomoravský kraj zprostředkoval 264 investičních
projektů v celkové hodnotě přesahující 60,572 miliard korun. Pro kraj to mimo jiné
znamená postupný vznik až 28 706 nových pracovních míst.

Tibor DÁVID

ro akcí v Brně. Jejich původní investiční
rozpočty jsou silně podhodnocené a
v praxi se nelze do nich směstnat. Ke
všemu se pak nacházejí jiná řešení, kte-
rá jsou několikanásobně levnější. Jde
o dopravní stavby. Nebo zřetelně se do-
datečně navyšují rozpočtové náklady na
budování městské informatiky, která

stále ještě není plně funkční. Má kom-
plexně přenášet data a informace mezi
odbory magistrátu, mezi magistrátem
a 29 radnicemi městských částí Brna
i mezi magistrátní vnitřní sítí a venkov-
ními toky informací celostátního cha-
rakteru. Jde o to, jakými reformami,
opravami či rekonstrukcemi a za kolik
peněz dostat městskou informatiku do
plně funkčního systému, který se od ní
očekával? (vž)

Brání předražování městských investic
Dodatečnému navyšování rozpočtových nákladů a předražování ve-

řejných investic města Brna brání komunistická část samosprávy jihomo-
ravské metropole.

Pohled na účastníky pietního aktu na-
Ústředním hřbitově v Brně.

Foto Tibor Dávid
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Po aktivu funkcionářů 4. dubna 2011 k 90. výročí založe-
ní KSČ mně jeden z jeho účastníků dal k dispozici několik
námětů k zamyšlení.

Přečetl několik publikací, v nichž aktéři událostí kolem
17. listopadu 1989 objasnili jejich průběh i jejich vlastní účin-
kování v nich. Jde o jejich subjektivní hlediska a pojetí, která
nemohu vystihnut skutečný průběh událostí. Kdysi byla KSČ
přitažlivá, měla nezištné a obětavé členy, vlastence, interna-
cionalisty, dovedla pracující k Únoru 1948 – škoda, že nevy-
chovala zdatné pokračovatele-kádry, které rozhodují o všem!

Proč došlo k roku 1968? Kdo tehdy zachránil socialismus?
Proč došlo k roku 1989? A kdo nese vinu na tom výsledku?
Revizionismus, zrada představitelů moci? Jedno je jisté – stra-
na nebyla v dané situaci schopna zmobilizovat své členy
a ostatní občany a ukázat správný směr společenského pokro-
ku!? Byl znovu nastolen kapitalismus se všemi neduhy, které
nyní prožíváme. Škoda, že nemáme v ruce analýzu příčin
listopadu 1989, čelili bychom jednotně současné vlně antiko-

munismu při objasňování záměru vybudovat socialismus
21. století.

V debatě mezi M. Kalouskem a B. Sobotkou v neděli u Mo-
ravce 20. 3. 2011 jsme slyšeli dva protichůdné názory na další
vývoj. Nemohly by zasednout odborné týmy KSČM a ČSSD
ke společnému stolu a zpracovat východiska pro zlepšení
života lidí, o nichž mluví ve „svých“ programech? Proč tříštit
síly při získávání levicově smýšlejících občanů v době „sjed-
nocování“ pravice? Uvítali bychom nadpoloviční převahu
poslanců ČSSD a KSČM ve Sněmovně, že budoucí vláda ČSSD
by mohla shodné cíle nejen proklamovat, ale i prosazovat na
úrovni sociálního státu. Nevyčítejme si ani minulost, ani pří-
tomnost, řešme společně aktuální úkoly dneška ve prospěch
většiny našich obyvatel, a to od úrovně centra až po místní
úroveň ČSSD a KSČM!

Jde o reálná východiska z dnešního marasmu, jen je reali-
zovat!!

kj

Podzemní říčka oživí kolorit ulic
Veřejné informační a diskusní setkání občanů a vlastníků pozemků k pro-

jektu „Revitalizace Staré Ponávky“ pořádal Odbor územního plánování
a rozvoje Magistrátu města Brna v úterý 29. března od 17 do 19 hodin v pro-
storách kulturního centra Slévárna komplexu Vaňkovka.

Na setkání představili pořadatelé rozpracované dokumentace tří míst vybraných
přednostně k vytvoření příjemných kultivovaných úseků toku Ponávky místo dosa-
vadních zanedbaných zákoutí. Jde o lokalitu v blízkosti sídliště Komárov, o areál
bývalých škrobáren podél ulice Dornych. A konečně o úsek Ponávky blízko Teplá-
ren Brno při ulici Špitálka.   (vž)

ZOO – k parkovišti
trochu blíž

Chybějící parkoviště pro osobní au-
tomobily a zejména autobusy a k tomu
odpovídající vstup jsou letitou bolestí
brněnské zoo negativně ovlivňující
její návštěvnost.

Proto už před několika lety byl vypra-
cován projekt, který tuto, pro zahradu
i její návštěvníky svízel řeší. Poté, co zoo
získalo pozemky a budovy v katastru
Kníniček byl vypracován projekt mo-
derního vstupu, s dostatkem parkova-
cích míst, restaurací, prodejnou suve-
nýrů a dalším zázemím, například pro
činnost značně oblíbených kroužků.

Ač moderní, citlivě zapadající do
okolí, narazil na odpor části tamních
obyvatel. Přípravné řízení proto bude
zdlouhavé… V současném období do-
kumentaci zpracovanou architektonic-
kou kanceláří Arch. Design, která se
svým návrhem zvítězila probíhá doplň-
kové posuzování vlivů záměrů stavby na
životní prostředí (tzv. velká E.I.A).

Tuto činnost nemůže zoo, jako ozna-
movatel stavby zvládnout vlastními sila-
mi a proto ji zabezpečuje autorizovaná
osoba. Jak dlouho a s jakým výsledkem?

Ředitel zoo Martin Hovorka věří, že
stavbu, která bude největší a také fi-
nančně nejnáročnější investicí v historii
zahrady se podaří zrealizovat.

(did)

Z listárny redakceK 90. výročí založení KSČ �����

Spokojenost a prosté lidské štěstí mohou být naplněny jen tehdy, když člověk má k tomu
vytvořeny všechny podmínky, práci, svá skutečná, nikoli iluzorní lidská práva, svou na-
ději a svou jasnou budoucnost. Ne to, co nám přichystala a dále chystá vláda korupce,
antisociálních opatření, vláda „panské koalice“, jež se nezastaví před ničím.

Vojtěch FILIP, předseda ÚV KSČM (Májové Haló noviny 2011)
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Zásahu u nás stále věřil. Když se jako velitel Střední skupi-
ny vojsk vrátil do ČSSR, mluvil s obyčejnými lidmi, o co vlast-
ně v roce 1968 v Československu šlo. Pak sovětské vedení
invazi veřejně odsoudilo, nedalo se nic dělat, bylo to těžké.

Vyloučil možnost zasáhnout u nás po listopadu 1989. Poli-
tika Gorbačova byla v žádném případě neopakovat rok 1968.
Husák se obracel na Gorbačova, ale neuspěl. Češi a Slováci
měli jasný názor – je čas odejít. Řada vojáků se s tím nedoká-
zala smířit, měli pocit, že za rok 1968 nemůžou, byla z nich
cítit hořkost. Závažnější byla věc, že 56 % vojáků nemělo
v SSSR kde bydlet, tušili, že návrat nebude jednoduchý.
Původně sovětská strana požadovala na odchod pět let, poz-
ději to číslo klesalo, zvládli to rychleji. Tlačil na rychlý odsun.
Jaká by byla morálka a disciplina vojáků, řekne-li se jim, že
odejdou do pěti let. Postupně našel společný jazyk s Kocábem,
který ho pozval na svůj koncert – byl to zážitek.

Voroněžský rodák generál Vorobjev po návratu od nás byl
náměstkem velitele pozemních vojsk a po odmítnutí zúčast-
nit se vojenské operace v Čečensku odešel z armády. V letech
1999-2007 byl poslancem dumy za Svaz pravicových sil.

Karel JANIŠ

Koncem února 2011 pobývala na oficiální návštěvě v České republice
vládní a parlamentní delegace z Vietnamu. Delegaci Vietnamské socia-
listické republiky vedl místopředseda vlády Truong Vinh Trong, který se
dotazoval na pozici KSČM v české společnosti. Setkání se z české strany
zúčastnili předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip spolu s dalšími členy ÚV
KSČM.

v polovině roku 2010 stabilní růst. Viet-
nam se vyrovnal s negativními dopady
mezinárodní ekonomické krize velmi
brzy a na růstovou trajektorii se dostal
již v polovině roku 2009. Od té doby viet-
namská ekonomika neustále zrychluje,
zejména díky rostoucí silné domácí po-
ptávce.

Z hrubých údajů a srovnání přede-
vším u přírůstku HDP na obyvatele
(v USD) je již vykazovaný údaj: 2005 je
HDP na obyvatele (v USD) 640 a v roce
2009 je to již 1075 USD. To značí, že eko-
nomika za 5 let vzrostla v tomto ukaza-
teli o 68 %! Navíc se předpokládá růst
HDP v roce 2010 6,5 %. Ve struktuře
HDP činí průmysl a stavebnictví 41 %,
služby 40 % a zemědělství 19 %.

Vietnam je hodnocen jako rozvojová
země s vysokými objemy rozvojové po-
moci. Na rok 2010 je očekávána rozvo-
jová pomoc v objemu 8 mld USD. Podle
mezinárodních standardů je místní
infrastruktura slabě rozvinutá.

Je zřejmé, že nastoupený kurs pro-
gramových hospodářských reforem je
vládou cíleně řízen v daných podmín-
kách země a mezinárodní ekonomické
situaci.       Ing. Leopold KRESTA

Generál Eduard Vorobjev (1938) v Lidových novinách
16. dubna 2011 řekl, že on a jeho kolegové byli přesvědčeni,
že se Západ snaží svést Československo ze socialistické cesty.
O situaci u nás byli informováni státní televizí, tiskem a v před-
náškách velitelů. Po vstupu do země si sami začali vytvářet
názor na to, co se děje, uvědomili si, že situace úplně neodpo-
vídá tomu, co říkali velitelé.

V srpnu v hodnosti kapitána a velitele 6. roty 242. motostře-
leckého pluku vstoupil k nám z NDR u obce Černý Potok v noci
na 21. srpna 1968. Kolem sedmé ráno dorazili do Stříbra, spat-
řil hradbu lidí sedících na silnici a na chodnících. Zavelel:
„Plný plyn na místě!“ Všichni splnili tento rozkaz a šílený kouř
motorů dav postupně vyhnal. Lidé se s nadávkami a se zaťatý-
mi pěstmi zvedli, přiletěla i nějaká cihla. Další obce už objíž-
děli. Odpor lidí vojáky zaskočil. Nepříjemných zážitků přibý-
valo. Když dorazili do cílového prostoru u Domažlic, poslal
jednoho důstojníka doplnit zásoby vody. Vrátil se, že jim ji
nechtějí dát. Vyhnali z jednotky československého vojáka,
který se ve své jednotce snažil vysvětlit oprávněnost invaze.
Vyhnali ho a doma ho vyhodil tchán, nakonec skončil v sovět-
ské jednotce. Vorobjev nevěděl, co si o tom myslet.

Hovořil velitel Střední skupiny sovětských vojsk

VIETNAMVIETNAMVIETNAMVIETNAMVIETNAM

K této návštěvě uvádím některé infor-
mace z této země.

Vietnamská socialistická republika
je stát v jihovýchodní Asii, má zhruba

90 milionů obyvatel a rozloha země je
331 tisíc km2. V roce 1945 byla vyhlášena
Vietnamská demokratická republika.
Málokterá země byla v poměrně krátké
době vystavena tak krutým vojenským
událostem jako Vietnam.

1946-1954 válka s Francií; 1964-1973
byla vyhlazovací válka s USA, ve které
zahynuly miliony obyvatel Vietnamu
a byly způsobeny nesmírné materiální
škody jak na objektech, tak také na pří-
rodě; v roce 1979 navíc byla válka
v Kambodži a odražen útok vojsk Číny.

Od roku 1980 je Vietnam socialistic-
kou republikou, v níž vedoucí silou je
komunistická strana.

Po roce 1986 byl vyhlášen program
hospodářských reforem. Státem usměr-
ňovaná ekonomika se rozvíjí na sociál-
ně tržním hospodářství. Její výsledky
jsou patrné, o čemž také hovoří i údaje
vydané 16. 2. 2011 podle Businessinfo –
– oficiálního portálu pro podnikání
a export.

V tomto materiálu je provedeno
zhodnocení vývoje za rok 2009 a před-
pověď na další období. Dále je tam uve-
deno, že Vietnam jako většina zemí v re-
gionu jihovýchodní Asie vykazuje

Ho Či Min (19. 5. 1890 – 2. 9. 1969)
revolucionář a první prezident,

milovaný „strýček Ho“
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Hejtman Michal Hašek získal titul JUDr.
Na Fakultě práv Janka Jesenského Vysoké školy ve Sládkovičove na jižním Sloven-

sku, a nikoliv na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně: aby prý nedošlo ke
střetu zájmů, poněvadž je členem správních a dozorčích rad brněnských univerzit.
V době kampaně před sněmovními volbami 2010, v nichž kandidoval na poslance a za-
čínala kampaň na místo předsedy ČSSD, obhájil rigorózní práci o postavení družstev
u nás a na Slovensku o 119 stranách. Současně v době, kdy vykonával tyto funkce:
hejtman Jihomoravského kraje, sněmovní poslanec – člen volebního výboru a země-
dělského výboru, předseda Rady krajů, stínový ministr zemědělství, člen dozorčí rady
Vinařského fondu, místopředseda Regionální rady regionu soudržnosti jihovýchod,
člen správních a dozorčích orgánů brněnských univerzit, předseda dozorčí rady a. s. Cíl
(patřící ČSSD). K těmto mnoha funkcím plnou parou usiloval o funkci předsedy ČSSD.

V několika rozhovorech před sjezdem i na sjezdu samotném pronesl kanonádu slov
o tom, že ČSSD zvítězí v příštích sněmovních volbách, bude-li jednotná, sebevědomá
a schopná získat na svou stranu většinu voličů. Několikrát opakoval, že nepřichází na
vládní úrovni spolupráce s komunisty. Vládu by vytvořil s lidovci a se zelenými. A pokud
ve volbách nepřekročí potřebných 5 % voličů, půjde do vlády s ODS? S VV?

Až ve 2. kole voleb byl Bohuslav Sobotka zvolen předsedou ČSSD a Michal Hašek se
stal jeho statutárním zástupcem. Neodpustil si říci Sobotkovi a dalším členům vedení
ČSSD, že sice respektuje Sobotku v čele ČSSD, ale byl jeho důstojným soupeřem. Cení
se vysoko a Jakubu Železnému řekl, že bude-li mít na určitý problém jiný názor než
Sobotka, budou spolu diskutovat tak, aby nalezli shodný názor. Michal Hašek zůstane
hejtmanem i sněmovním poslancem a Stanislav Juránek bude „vícehejtmaničit“
i nadále s Haškem.                 Karel JANIŠ

O kultu osobnosti a jeho důsledcích

Emanuel Barša
– 40. výročí smrti

6. dubna 1971 zemřel po delší nemoci
člen předsednictva KV KSČ a vedoucí ta-
jemník MěV KSČM v Brně JUDr. Emanuel
Barša. Narodil se 23. ledna 1910 v Brně-
Husovicích v dělnickém prostředí. Od
svých 14 let byl členem FDTJ a Komsomo-
lu, a proto musel střídat studia na gymná-
ziích v Brně, Kroměříži a Boskovicích, kde
maturoval. V době právnických studií pů-
sobil ve studentských spolcích, ve Svazu
přátel SSSR, ve Společnosti pro hospodář-
ské a kulturní sblížení se Sovětským sva-
zem, v Levé frontě, v Rudé pomoci, ve Sva-
zu proletářských bezvěrců. Od roku 1929
byl členem KSČ a pronesl po celé jižní
Moravě mnoho projevů o nutnosti sjed-
nocení občanů v boji proti nebezpečí na-
cismu a nové světové války.

1. září 1939 byl zatčen a dalších 6 let
prožil v několika koncentrácích při aktiv-
ním působení v ilegálních organizacích
komunistů. Po návratu do vlasti byl za-
městnán na ZNV v Brně, později ve Stát-
ním úřadu důchodového zabezpečení.
Aktivně působil ve Svazu protifašistických
bojovníků. V letech 1968-1969 byl pro své
zásadové postoje vystaven mediálním
štvanicím.

V roce 2008 se v denním tisku objevily
informace o tom, že se Emanuel Barša
jako soudce z lidu měl podílet na udělení
trestu smrti pro dva zcela nevinné lidi v tzv.
babickém procesu v roce 1952. Informace
provázela kampaň za zrušení jeho čestné-
ho hrobu na Ústředním hřbitově v Brně.
Rodinní příslušníci se již přihlásili o pře-
vzetí jeho ostatků (viz Jiří Endler, Příběhy
brněnských hřbitovů, nakladatelství Ši-
mon Ryšavý, Brno 2010, s. 49).      kj

a politických pracovníků armády, inscenovány tzv. leningrad-
ský případ z konce 40. let a případ tzv. škůdců z řad lékařů
z roku 1952. N. S. Chruščov uvedl, že v letech 1954-56 bylo re-
habilitováno 7697 osob.

N. S. Chruščov se též zabýval odpornou úlohou, kterou
v organizaci různých špinavých a hanebných případů hrál
zarytý nepřítel strany a agent cizí rozvědky L. P. Berija. Podle
N. S. Chruščova dovedně využíval Stalinových slabin, rozně-
coval v něm podezíravost, ve všem mu vyhovoval a jednal
s jeho podporou. Krátce po Stalinově smrti byl Berija ústřed-
ním výborem odhalen a jeho hrůzné zločiny projednány
soudně. Byl odsouzen k nejvyššímu trestu. Stejně skončili
i Berijovi pomocníci na ministerstvu vnitra.

Projev N. S. Chruščova na XX. sjezdu o kultu osobnosti J. V.
Stalina byl pořádným vítaným soustem pro všechna média
v kapitalistickém světě. Vyvolal pochopitelně ohlas i v socia-
listických zemích a zejména v komunistických stranách na ce-
lém světě.

O XX. sjezdu KSSS před 55 lety podruhé Karel JANIŠ

Tomuto tématu věnoval na uzavřeném zasedání sjezdu
25. února 1956 projev N. S. Chruščov. V úvodu řekl, že nejde
o všestranné hodnocení Stalinova života a činnosti. O jeho zá-
sluhách bylo ještě za jeho života napsáno dostatečně mnoho
knih, brožur, studií. Nyní jde o to, jak se postupně vytvářel kult
Stalinovy osobnosti. Z dopisu V .I. Lenina z 24.12.1922 citoval
N. S. Chruščov, že Stalin soustředil ve svých rukou nesmírnou
moc a není si jistý, že vždy dokáže tuto moc obezřetně použí-
vat. Je příliš hrubý a tento nedostatek nelze trpět u generální-
ho tajemníka. Největší pozornost věnoval N. S. Chruščov
represím: Stalin používal nejkrajnější opatření a masové re-
prese a zatýkání i vyhnanství tisíců lidí, masový teror proti ká-
drům strany, přikročil z pozice ideového boje k administrativ-
nímu násilí, k masové represi, k teroru. A to po XVII. sjezdu
strany, po zavraždění S. M. Kirova 1. prosince 1934.

Z 1966 delegátů sjezdu bylo zatčeno 1 108 osob a ze 139 čle-
nů a kandidátů ÚV strany zvolených na sjezdu bylo zatčeno
a zastřeleno 98 osob. Byly zahubeny mnohé kádry velitelů

ŠLI PŘED NÁMI�����
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Bohumír ŠMERAL – 70. výročí smrti
8. května 1941 zemřel v Moskvě Bohumír Šmeral, jehož život

a dílo ocenil nekrolog, který podepsali Klement Gottwald, Jan
Šverma, Václav Kopecký, Jiří Dimitrov, D. Z. Manuilskij, Palmiro
Togliatti, Wilhelm Pieck, Dolores Ibarruri: „Smrt soudruha Šme-
rala je těžkou ztrátou nejen pro český proletariát, ale pro celé děl-
nické hnutí. Dělníci nezapomenou nikdy na 40 let neúnavné čin-
nosti soudruha Bohumíra Šmerala za zájmy dělnické třídy, na
jeho věrnost idejím komunismu“. V projevu nad rakví B. Šmerala
Klement Gottwald zvolal: „Slibujeme Ti, že neustaneme v boji, do-
kud nebude z Hradčan stržen špinavý hakenkrajclerský hadr“.

Skončil život, na jehož počátku bylo narození 25. října 1880
v třebíčské rodině učitele. Šmeral se postupně stal členem soci-
ální demokracie, redaktorem Práva lidu, vynikajícím řečníkem,
poslancem rakouské říšské rady, předním představitelem mar-
xistické levice v sociální demokracii, hlavním řečníkem na Usta-
vujícím i Slučovacím sjezdu KSČ, šéfredaktorem Rudého práva,
poslancem a senátorem, aktivním účastníkem sjezdů KSČ a kon-
gresů III. (Komunistické) internacionály, po Mnichovu člen za-
hraničního vedení KSČ v Moskvě. Podílel se na přípravě a vypra-
cování koncepce národní a demokratické revoluce v jejího
přerůstání v revoluci socialistickou v našich podmínkách.

Literatura o B. Šmeralovi: Jeho projevy a stati jsou v publikacích:
B. Šmeral, Výbor z díla 1, 1902-1921, Výbor z díla 2, 1922-1939, Svoboda
Praha 1981.
B. Šmeral, Pravda o sovětském Rusku, poprvé 1920, NPL Praha 1966.
B. Šmeral, Historické práce 1908-1940, SNPL Praha 1961.
Jan Galandauer, Bohumír Šmeral, Blok Brno 1979.
Jan Galandauer, Od Hainfeldu ke vzniku KSČ, Svoboda Praha 1986.
Otakar Franěk a Antonín Verbík, Bohumír Šmeral 1880-1941, Vzpomín-
ky, dokumenty, korespondence, fotografie, Blok Brno 1973.
Jaroslav Mejzlík, Novinář Bohumír Šmeral, Novinář Praha 1980.

tvem a druhý den pokračoval
v Ružomberku. Sjezd přijal 20
(z 21) podmínek vstupu do
Kominterny. Mezi 145 delegá-
ty byli též poslanci Národního
shromáždění Marek Čulen
(1887-1957), František Kubač
(1887-1958), v letech 1950-
1958 předseda Slovenské ná-
rodní rady a SČSP na Sloven-
sku, Josef Schiffel (1880-1959),
který dožil v USA.
6. února 1921 byl založen čes-
ký Komsomol a 20. února pro-
běhl slučovací sjezd organiza-
ce – členů z národností tehdy

u nás žijících. Mezi delegáty byli Karel Aksamit (1897-1944), spo-
lupracovník I. a II. ústředního vedení KSČ za nacistické okupace,
Alexandr Bubeníček (1899-1938), komisař 2 mezinárodních
jednotek ve Španělsku, kde padl, Bruno Köhler (1900-1989),
dlouholetý člen ÚV KSČ a poslanec, za války člen moskevského
vedení KSČ, Viliam Široký (1902-1971), člen ÚV KSČ, 1945-1953
náměstek předsedy vlády, 1950-1953 ministr zahraničí, 1953-
1963 předseda naší vlády, Václav Kopecký (1897-1961), novinář,
poslanec, člen moskevského vedení KSČ, 1945-1953 ministr
informací, od roku 1945 místopředseda vlády, autor knih Třicet
let KSČ (1951) a mnoha projevů, Jan Šverma (1901-1944), od
roku 1929 člen vedení KSČ, 1936-1938 šéfredaktor Rudého prá-
va, jako člen moskevského vedení KSČ odešel za SNP na Sloven-
sko, kde zahynul, autor mnoha projevů a knih.
Ve dnech 12. - 13. března 1921 proběhla v Praze celostátní kon-
ference ženské levice v sociální demokracii. Mezi delegátkami
byly Anna Křenová (1874-1944), oběť věznění za nacistické oku-
pace, spisovatelky Marie Majerová (1882-1967) a Helena Malí-
řová (1877-1940), Marie Beckmannová (1896-?), předsedkyně
německých žen, redaktorka několika německých časopisů, hlav-
ní referentka na konferenci.
Ve dnech 12. - 15. března 1921 se v Liberci konal Ustavující sjezd
německého oddělení KSČ z německé levice v sociální demokra-
cii. Vedoucí osobností byl Karel Kreibich (1883-1966), novinář,
poslanec, člen ÚV KSČ, člen Státní rady v Londýně za války, 1950-
1952 náš velvyslanec v Moskvě, autor mnoha knih o dějinách děl-
nického hnutí.
8. května 1921 byla založena Federace dělnických tělovýchov-
ných jednot. Mezi delegáty byli Jiří František Chaloupecký (1890-
1922), vedoucí představitel hnutí, autor názvu „spartakiáda“
a pozdravu „Čest práci“, inspirátor I. spartakiády na Maninách
1921, Antonín Trousil (1881-1962), přední funkcionář dělnické
tělovýchovy stejně jako Vilém Mucha (1892-1973), autor knihy
Dějiny dělnické tělovýchovy I. a II. díl 1955-1957. Mezi členy
FDTJ působilo mnoho pozdějších předních funkcionářů KSČ,
např. Klement Gottwald (1896-1953) na Rousínovsku a Vyškov-
sku.

Vývoj v levici sociálně demokratické strany vyvrcholil
v Praze ve dnech 14. - 16. května 1921 na XIV. sjezdu Čs. so-
ciálně demokratické strany dělnické (levice). 562 delegátů
se vyslovilo pro nový název strany a pro přijetí 21 podmínek
vstupu do III. (Komunistické) internacionály. Pouze 7 dele-
gátů hlasovalo proti. Sjezd se proměnil v Ustavující sjezd KSČ.

K zakladatelům KSČ patří i ti, kteří se z různých důvodů usta-
vení strany nemohli zúčastnit. Jsou to Josef Hybeš (1850-1921),
který byl vážně nemocný, aktivní účastník prosincové generální
stávky Antonín Zápotocký (1884-1957), po válce předseda ÚRO,
1948-1953 předseda vlády, 1953-1957 prezident republiky, autor
mnoha projevů i románů – Vstanou noví bojovníci, Revoluční
rok, Rudá záře nad Kladnem, Rozbřesk – o počátcích a rozvoji
dělnického hnutí, novináři Filip Dobrovolný (1880-1930) a An-
tonín Macek (1872-1923), spisovatel Ivan Olbracht (1882-1952),

Co předcházelo založení KSČ

VZPOMÍNÁME NA TY,
KTEŘÍ ŠLI PŘED NÁMI

U příležitosti letošního 90. výročí založení KSČ připomí-
nám události, které vedly k založení KSČ a ty, kteří aktivně při-
spěli ke zrodu KSČ.
V lednu 1919 vznikl v pražském Lidovém domě Dělnický klub
funkcionářů sociální demokracie, který pořádal diskuse o aktu-
álních problémech našeho a mezinárodního dělnického hnutí.
28. února 1919 levice v sociální demokracii začala z podnětu
Bohumíra Šmerala vydávat časopis Sociální demokrat, který vý-
znamně přispěl k utváření levice po stránce organizační, politic-
ké i ideologické.
5. - 6. října 1921 vystoupila levice se samostatným prohlášením
o taktice strany a s kritikou reformistické politiky vedení strany.
7. prosince 1919 se konala 1. samostatná konference levice
v sociální demokracii a ustavila se jako zvláštní směr ve straně.
Marxistická levice v programovém prohlášení se vyslovila pro
diktaturu proletariátu, zřízení dělnických rad a pro připojení ke
III. (Komunistické) internacionále.
21. září 1920 vyšlo 1. číslo Rudého práva jako tiskového orgánu
sociální demokracie, po založení KSČ Ústředního orgánu KSČ.
Prvním šéfredaktorem byl Bohumír Šmeral.
9. - 17. prosince 1920 proběhla prosincová generální stávka na
protest proti násilnému obsazení Lidového domu v Praze policií
a četnictvem.
1. - 2. ledna 1921 vydala celostátní konference levice pokyny
k celostranické diskusi o 21 podmínkách vstupu do Kominterny
a ke svolání ustavujícího sjezdu KSČ.
16. - 17. ledna 1921 se v Lubochni konal sjezd delegátů levice na
Slovensku a Zakarpatské Ukrajině. Sjezd byl rozehnán četnic-

Bohumír Šmeral

(Dokončení na straně 7)
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Bohaté tradice

slovenští poslanci Gabor Steiner (1887-1942) a Štefan Major
(1887-1963), polský soudruh Karol Sliwka (1894-1942). V místech
jejich politického působení jsou to Julius Volek-Choráz (1888-
1928), 1926-1928 šéfredaktor brněnské Rovnosti, senátor Josef
Juran (1885-1963) a mnoho dalších představitelů a pozdějších
funkcionářů KSČ.

Od počátku existence KSČ s ní sympatizoval a spolupracoval
historik, hudební vědec a kritik, publicista Zdeněk Nejedlý
(1878-1962). Vydával kulturně-politický časopis Var, v němž pra-
videlně komentoval i situaci v KSČ ve 20. letech, vedl polemiku
s Ferdinandem Peroutkou a dalšími pravicovými novináři. Uví-
tal nástup nového vedení strany, které bylo zvoleno na V. sjezdu
KSČ. Napsal a proslovil mnoho úvah o životě v SSSR, o V. I. Leni-
novi, z moskevského rozhlasu za války a z našeho rozhlasu po
válce pravidelně promlouval a komentoval dění u nás i ve světě.
Byl též ministrem školství a po založení Československé akade-
mie věd v roce 1952 byl jejím prezidentem.

Na V. sjezdu KSČ, který stanovil úkoly v boji proti kapitalismu
v dalším období, bylo zvoleno nové vedení v čele s Klementem
Gottwaldem. Tvořili ho dále Josef Haken, Čeněk Hruška, Rudolf
Slánský, Jan Šverma, Antonín Zápotocký, Josef Krosnář a další.
Za 2. světové války působí v Moskvě tzv. moskevské vedení
strany až na Antonína Zápotockého, který byl při přechodu hra-
nic zatčen a uvězněn v Oranienburgu.

Doma se vystřídalo postupně několik ilegálních vedení –
– I. tvořili Emanuel Klíma, Otto a Viktor Synkové, Eduard Urx
a Jan Zika, v II. byli Jan Černý, Julius Fučík, Jan Pokorný a Jan
Zika, ve III. Josef Molák, Josef Košťálek, Stanislav Brunclík, Karel
Aksamit, Josefa Faimonová, Rudolf Vetiška a ve IV. byli Lumír
Čivrný, Václav David, Jiří Hájek, Josef Knap, Josef Smrkovský,
Vladimír Koucký, František Šiška.

Na Moravě působilo v letech 1941-1943 ilegální Zemské ve-
dení KSČ – v čele byl spolupracovník II. ilegálního vedení KSČ
Václav Mařík, byli v něm Vojtěch Krejčíř, Rudolf Rédr (jediný pře-
žil okupaci), Josef Rerych, Ladislav Ševčík a Rostislav Třískala.

Vzhledem k vytvoření tzv. Slovenského štátu od 14. března
1939 působila na Slovensku Komunistická strana Slovenska.
Její činnost řídilo postupně pět ilegálních ústředních vedení –
Július Ďuriš, Karol Bacílek, Ján Osoha, Otto Krajňák, Štefan Dub-
ček (otec Alexandra Dubčeka), Štefan Baštovanský. V. ilegální
vedení – Gustáv Husák (1913-1991), Karol Šmidke (1904-1953)
a Laco Novomeský (1904-1976) – zabezpečovalo politicky a or-
ganizačně zahájení a průběh Slovenského národního povstání –
za účinné pomoci Jana Švermy.

Další generace představitelů KSČ stála před úkolem překo-
nat krizové období let 1968-1969 a stanovit další úkoly socia-

listické výstavby. Stalo se tak na XIV. sjezdu KSČ v roce 1971.
K této generaci patří především Gustáv Husák (1913-1991),
v letech 1969-1978 první a poté generální tajemník ÚV KSČ, v le-
tech 1975-1989 prezident republiky, autor mnoha projevů a statí
postupně vycházejících ve sbornících, knihy Svědectví o Sloven-
ském národním povstání. Vedení strany, v jehož čele byl, bylo jen
s menšími personálními změnami voleno na XIV. - XVII. sjezdu
KSČ v letech 1971, 1976, 1981 a 1986; byli to Vasil Bilak, Peter
Colotka, Karel Hofman, Alois Indra, Antonín Kapek, Josef Kemp-
ný, Josef Korčák, Jozef Lenárt, Ludvík Svoboda, Lubomír Štrou-
gal, ve funkci tajemníků ÚV KSČ byli Jan Fojtík, Oldřich Švestka,
později Mikuláš Beňo, Josef Haman, Josef Havlín, Jindřich Po-
ledník, Miloš Jakeš, který byl v letech 1987-89 generálním tajem-
níkem ÚV KSČ.

24. a 26. listopadu na mimořádných zasedáních ÚV KSČ
jeho členové hodnotili politickou situaci v zemi a vedení KSČ
dalo své funkce k dispozici. Generálním tajemníkem ÚV KSČ
se stal Karel Urbánek, členy předsednictva ÚV KSČ Karel Urbá-
nek, B. Benda, J. Čížek, M. Huščava, I. Janák, I. Knotek, H. Kožeš-
níková, A. Mladý, V. Mohorita, V. Petrincová, Ondrej Šaling,
M. Válek a M. Zajíc, kandidátkou PÚV KSČ M. Němcová. Členy
sekretariátu ÚV KSČ byli K. Urbánek, I. Knotek, V. Mohorita,
O. Šaling, M. Zajíc, F. Hanus, O. Liška, Z. Hoření a J. Mevald.

Ve dnech 20. - 23. prosince 1989 se v Praze konal mimořád-
ný sjezd KSČ, který prohlásil za neplatné „Poučení z krizového
vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ“, rehabilitoval
všechny členy strany, kteří byli v minulosti neprávem ze strany
vyloučeni a vyškrtnuti, zrušil KV KSČ, kandidátskou lhůtu při
přijímání nových členů do KSČ, Lidové milice, vyslovil se pro
ustavování nových a rozšiřování dosavadních organizací KSČ
v místech bydliště a převádět do nich s co nejmenšími ztrátami
komunisty z pracovišť.

Na podkladě hodnocení krizové situace ve straně a společnos-
ti sjezd vyloučil ze strany Vasila Bilaka jako představitele sil pod-
něcujících intervenci cizích armád 21. srpna 1968, brežněvismu
a tvrdého sektářsko-dogmatického kursu strany a pro hrubé po-
litické chyby při výkonu vysokých stranických funkcí pozastavil
členství ve straně 23 bývalým vedoucím funkcionářům strany,
např. P. Colotkovi, J. Fojtíkovi, J. Havlínovi, A. Indrovi, M. Ka-
brhelové, A. Kapkovi, J. Korčákovi, B. Chňoupkovi, K. Hofmano-
vi, V. Šalgovičovi, L. Štrougalovi, J. Kempnému, J. Lenártovi,
G. Husákovi, Z. Sojákovi, O. Čmolíkovi, M. Müllerovi.

Předsedou KSČ byl zvolen Ladislav Adamec, 1. tajemníkem
ÚV KSČ Vasil Mohorita a předsedou ÚKRK Karel Urbánek. Mezi
140 zvolenými členy ÚV KSČ byli např. Květa Čelišová, M. Gre-
beníček, J. Machalík, P. Kanis, P. Weiss, M. Kraus, O. Šaling.

Na území Jihomoravského kraje se narodilo mnoho vý-
znamných představitelů dělnického a komunistického hnutí
a působili tu mnozí další, i když spatřili světlo světa jinde.
Jejich život a činnost souvisejí s děním v naší společnosti.

Uvádím zakladatele Rovnosti brněnského Pankráce Krkošku,
průkopníky socialismu v našich zemích Josefa Hybeše a Josefa
Krapku Náchodského, v Rovnosti též působících. S Hybešem na
Blanensku spolupracovali Josef Stařecký a Alois Skoták.

Okres Brno-venkov se zapsal do dějin dělnického hnutí v pro-
sincové generální stávce 1920 a ve stávce rosicko-oslavanského
revíru na rozhraní let 1932-1933; jejich aktivní účastníci Franti-
šek Bendl a Robert Doležal byli též zakladateli KSČ v tomto okre-
se. V době protifašistického odboje rozvíjela na okrese činnost
parta Karla Mazoura, do níž patřili např. Miloš Krásný, Maruška
Kudeříková, Alois Miška; Jan Krejčí byl členem 1. ilegálního
ústředního vedení KSČ.

Eduard Urx z Hodonínska byl členem 1. a vedoucím 2. ilegál-
ního ústředního vedení KSČ a Josef Molák z Břeclavska byl v čele

3. ilegálního vedení KSČ. Členy nebo spolupracovníky těchto
vedení byli Josefa Faimonová a Pavel Popela z Brna, Jan Černý
z Hodonínska; Josef Rerych a Rudolf Rédr z Vyškovska byli též
členy ilegálního Zemského vedení KSČ na Moravě. V ilegalitě
pracovali Oldřich Blažek a Rudolf Terrer z Blanenska, Rudolf
Filip z Hodonínska.

V období po roce 1945 a zejména pak po Únoru 1948 působili
Klement Gottwald, Jakub Horák, František Chládek a Richard
Podaný z Vyškovska, Emanuel Barša, Vilém Haška, Antonie Ho-
tárková a Eduard Pavlus z Brna, Josef Juran, František Böhm, Jo-
sef Kapoun, Emerich Hromek, Jidnřich Sedlák a Bohumil Tondl
z Brna-venkova, Jaroslav Ondroušek a Ludvík Vojta z Blanenska,
Jaroslav Ledl z Břeclavska, Ludovít Benada, Bedřich Dvorský,
Josef Kočiš a Tomáš Koutný z Hodonínska, František Křivánek,
Václav Procházka a Florián Vyžrálek ze Znojemska.

Jejich skromnost, zaujetí pro myšlenky socialismu, pevnost
přesvědčení, odpovědný výkon svěřených funkcí jsou nám pří-
kladem při řešení problémů dneška.

Zůstaňme věrni odkazu těch, kteří šli před námi!
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STŘÍPKY

PLNÉ ABSURDIT

� Zadlužená ČSSD nijak nešetřila.
Brněnský sjezd ČSSD přidal k dluhu
360 milionů za volební kampaň
podle odhadu 2 350 000 korun – za
pronájem haly B a E na výstavišti
100 000, stravování 500 000, za uby-
tování v hotelu Voroněž 1 750 000.
Delegáty to nepotěšilo. Zábava ve-
čer nebyla a pivo bylo pouze ke gu-
láši, tvrdý alkohol se neprodával.
Martin Komárek v Mladé frontě
Dnes 19. března 2011 uvedl, že „Vy-
hrál Sobotka, ze dvou stejných ten
stejnější“. Sobotka bude vůdcem ji-
ného typu, mnohem méně konfron-
tační, mnohem modernější, souboj
s Haškem byl napjatý a výsledek do
poslední chvíle nejistý. Mnozí dele-
gáti váhali, je jim milejší podsaditěj-
ší a urostlejší Hašek nebo štíhlý So-
botka? Podle Komárka oba vzývali
sociální stát, slíbili modernější, lid-
štější a silnější sociální demokracii.
Oba měli ve své vizi tutéž vážnou
chybu: oba ze zkázy světa obvinili
takzvaný globální kapitalismus, což
je hluboký omyl, stejně hluboký
jako kritizovat současnou Nečasovu
vládu jakožto extrémně pravicovou
a protilidovou. A stejně hluboký
jako představa, že lze zachovat sou-
časný sociální stát včetně důchodo-
vého a zdravotního systému prostě
jen tím, že zvýšíme bohatým daně
(pravicové hledisko nemůže Komár-
kovi chybět, mohl by ministrovi
Drábkovi dělat poradce). Komárek
21. března 2011 opakoval, že oba –
Sobotka i Hašek – buď se mýlí nebo
vědomě lžou.
�  Slavnostní uvedení filmu reži-
séra Václava Havla Odcházení. Ve
zralém věku se V. Havel posadil na
židli filmového režiséra, aby převe-
dl na plátno svou divadelní hru Od-
cházení. Vše by prošlo, kdyby na
kladnou recenzi v Lidových novi-
nách nereagoval stínový ministr
kultury za ČSSD Vítězslav Jandák.
Zpochybnil uměleckou kvalitu fil-
mu a vyslovil údiv nad tím, co vše je
schopen člověk, o jehož dramatič-
nosti má velké pochybnosti, natočit
a vyplodit a o čem by každý člověk
řekl, že je to brak. To, že každý ví, že
král je nahý a přesto o něm hovoří
jako o oblečeném do zlata, je jen
smutným svědectvím doby. Jandák
dodal, že je odpůrcem toho pelechu
Pravdy a Lásky, které se svým pokry-
teckým pseudohumanismem a če-
cháčkovským humorem zaplavují
ČR vlnou neuvěřitelného pokrytec-
tví a přetvářky. Potrefení pravdolás-

kaři se ozvali. Pavel Landovský ozna-
čil Jandáka za „kokot führera“. Jiří Pe-
ňáz Jandáka oslovil „vy hulváte nevy-
chovaný“. Miloš Čermák v Lidových
novinách 23. března 2011 v článku pod
názvem Kdo je tady větší prase uvedl,
že v Jandákově textu bylo devět chyb
v interpunkci a ten člověk byl minist-
rem kultury. Čermák napsal, že svobo-
da je založena na právu pitomců mít
pitomé názory a také na tom, že je
pouze věcí úhlu pohledu, kdo je vlast-
ně pitomcem. V demokracii o tom lze
diskutovat nebo i hlasovat. Krása jazy-
ka je v tom, že jeho pravidla platí pro
každého stejně, v pitomém i krásném
názoru má čárka své přesně dané mís-
to. A jen prase něco takového nechápe
(Čermák přispěl k naší
politické

kultuře!). Jan
Rejžek v Lidových novinách

24. března 2011 psal o „Odcházení fil-
mové kritiky“: reakce většiny filmo-
vých kritiků je naprostým debaklem
jejich profesní způsobilosti a schop-
nosti vnímat. Podíval se někdo z těch-
to nedovařených mudrlantů a slečen
od plotny do historie českého filmu,
aby se pokusil poměřit, s jakou dávkou
sebeironie se Havel dívá na svou poli-
tickou minulost a na řečnické flosku-
le? Poetika nedovzdělanosti českých
recenzentů je bezedná (Genialitu
Havlovy režie není většina recenzentů
– i diváků? – schopna pochopit??!!,
pane Rejžku?). Co kdyby se naplnil
titulek článku Tomáše Baldýnského
v Lidových novinách z 23. března 2011
„Odprdění“  (odtroubení).  Vladimír
Just v Mladé frontě Dnes 24. března
2011 zhodnotil recenze filmu Odchá-
zení (měl se jmenovat Stálé přicháze-
ní) a táže se, kdo z jeho kritiků četl
jeho eseje a hry (pokud by je vydržel
číst a dočíst). Ale i tento pravdoláskař
uvedl, že se zdá, že Václav Havel těžko
může tvořit v parametrech jiného
žánru než v parametrech absurdního
dramatu. Dokazovaly to paradoxy po-
sledních čtyřiceti let jeho života a do-
kazuje to nejnověji i mediální přijetí
jeho filmového debutu Odcházení
(Havlovy hry jsou součástí absurdního
dramatu poměrů v naší společnosti).
� Mirek Topolánek hodnotil situaci.
V Lidových novinách 15. dubna 2011
uvedl, že stojí jednoznačně na straně

premiéra a předsedy ODS Petra
Nečase ve vládní krizi a varuje před
společným postupem prezidenta
Václava Klause s Bártovou „agentu-
rou – stranou ABL-VV“. Podle Topo-
lánka musí VV odejít z vlády kvůli
svým špehovacím metodám a Klau-
sův vliv je třeba eliminovat, protože
škodí zemi. Je třeba vyřezat ten vřed
sekty, která infiltrovala veřejný život
a je třeba čelit byzantskému způso-
bu vládnutí Václava Klause, popíra-
jícímu ústavu. Klaus se snaží udržet
na politickém výsluní za každou
cenu a ze všeho nejraději by k tomu
využil ODS. Stejně jako Bárta je Klaus
technolog moci bez jakýchkoliv skru-
pulí a zábran a v tom smyslu jsou si
podobní. Prý to, že si je prezident
s Vítem Bártou tak blízký, je i důvod,
proč se Klaus postavil za Bártu a proti
premiérovi a proč odmítl odvolat Ne-
časem navržené ministry, jak mu to
přikazuje ústava. Nezná prý člověka,
kde by rozpor mezi slovy a tím, co sku-
tečně dělá, byl tak markantní, jako je
tomu právě u Klause, nesnese prý
v čele ODS nikoho jiného než sebe,
proto brojí proti premiérovi, ať už je
k němu loajální či nikoli. Pro svůj
možný návrat do ODS potřeboval od-
stranit hlavní odpůrce, především
premiéra Nečase, šéfa poslanců Tlu-
choře i další. Klause prý fascinuje na
Bártovi to, že vybudoval svou stranu
jako sektu, což se Klausovi s ODS ne-
podařilo a možná má svůj tajný sen,
že by to do budoucna realizoval. Pre-
zident by si podle Topolánka měl uvě-
domit, že politika je založena na fun-
gování institucí, tedy i politických
stran, ne na tvářích – demokracie je
drahá, bolestná, těžkopádná, možná
i zkorumpovaná, ale špatná strana je
vždy lepší, než dobrá sekta. Cestou
z vládní krize je prý tolerance menši-
nové vlády ODS a TOP 09 do voleb
nebo „vláda řešení“ ODS, TOP 09
a ČSSD. Varoval před nějakým upach-
těným řešením, v něž někteří věří, že
se politická divize ABL jen přeskupí,
ve státní správě, ale fakticky zůstane
a bude pokračovat ten marasmus, jak
ho nyní vidíme.
Topolánek nemůže nyní přijít V. Klau-
sovi na jméno, ale v roce 2009 ho s vel-
kým úsilím prosazoval na Pražský hrad.
Znovu se prosadila dvojice Klaus-Bárta
při řešení vládní krize – VéVé zůstávají
ve vládě, kabelizace se Nečasovi nepo-
dařila, John, Dobeš i Vondra ve vláda
zůstávají. John s Bártou budou dále přes
„bílé koně“ ovlivňovat dění. Jak dlouho
bude trvat příměří??                                     KJ
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ANEB CO PŘINÁŠÍ DIVADELNÍ A HUDEBNÍ SEZÓNA V KVĚTNU A ČERVNU

� Janáčkovo divadlo uvádí v premié-
ře (27. V.) balet Nebezpečné známosti.
Předlohou baletu je stejnojmenný ro-
mán francouzského spisovatele Pierra
Choderlose de Laclose. Divák zná jeho
několikrát zfilmovanou podobu mimo
jiné i Milošem Formanem. Méně je
znám divákům, strhujícího příběhu
o pohrávání si s láskou až aktéry zasáh-
ne svým šípem, životopis autora. Žil ke
konci 18. století a byl vojenským inžený-
rem stavitelem silnic, mostů a hlavně
pevností. Příznačný pro jeho dobu a ře-
meslo je jeho citát platný dodnes-ženy
se dobývají jako pevnosti. Choreografii
baletu vytvořil Krzysztof Pastor na pů-
vodní hudbu lotyšského hudební skla-
datele Arturse Maskatse a jde o českou
premiéru.
� V Redutě je reprizována (23. V.; 19.
VI.) jevištně zpracovaná Koresponden-
ce Voskovce a Wericha. Tato inscenace
byla letos ověnčena divadelními cena-
mi.
� Městské divadlo na Hudební scéně
v premiéře uvede (20. V.) muzikálovou
černou komedii Kvítek z horroru. Vytvo-
řili ji libretista Howard Ashman a skla-
datel Alan Menken podle nízko rozpoč-
tového amerického filmu z roku 1960.
Hlavní postavu hrál jako jednu ze svých
prvních rolí Jack Nicholson. Autoři pří-
běh upravili, připsali rock´n´rollovou
hudbu ve stylu 60. let a uvedli v roce
1982 v divadlech v New Yorku. Od té
doby se muzikál proslavil po celém svě-
tě a v roce 1986 se dočkal i své slavné,
Oskary oceněné, filmové verze v režii
Franka Oze. Náš divák zná podstatu pří-
běhu v nesmrtelném českém filmu Adé-
la ještě nevečeřela.
� Divadlo Bolka Polívky uvádí (3. V.)
pražské Divadlo Kalich s osobitou úpra-
vo klasického příběhu Dona Qujiota
z dílny legendární dvojice Lasica + Sa-
tinský v podání českých hereckých
hvězd. Je doplněna písničkami Jarosla-
va Filipa a Miroslava Kořínka s texty Mi-
lana Lasici a Tomáše Janovice. Hrají Jiří
Lábus a Oldřich Kaiser v režii Václava
Strniska.
� Divadlo Husa na provázku uvádí
hry vítězů soutěže o Cenu Konstantina
Trepleva. Soutěž má podtitul - 7 režisé-
rů uvádí 7 nových textů. Hraj komedii
Karla Steigerwalda je dosud neuvedená
hra Karla Steigerwalda z roku 2000. Jde
o tragédii hereček, které znaly a milova-
ly Goebellse a Stalina. Diváci hru uvidí
(7. V.) v režii Břetislava Rychlíka.

v termínu 27. května – 4. června a uvede
více než sto představení špičkových čes-
kých i zahraničních tvůrců. Divadelníci
a performeři obsadí na osm dní brněn-
ská divadla, náměstí i ulice a nabídnou
ve středoevropském kontextu velkou di-
vadelní slavnost, probíhající v duchu
Hamletovského motta: ,,Být připraven,
toť vše“. Festival je každoročně věnován
významné osobnosti světového divadla.
V roce 2011 je to špičkový britský režisér
Peter Brook. Hlavní atrakcí festivalové-
ho programu se stane jeho představení
(2. 3. VI.) Magické flétny v Městském di-
vadle. Uvede ho Broolova domovská
scéna Bouffes du Nord. Festival zahájí
(27. V.) Noc Kejklířů. Následující pro-
gram bude sledovat téma ,,Shakespeare
a diverzita kultur“ a představí řadu inte-
riérových i exteriérových produkcí. Pro-
gram se ponese ve třech klíčových lini-
ích a sledovat bude inovativní inscenace
Shakespearových her, kulturní rozma-
nitost současného světa a také nejlepší
produkce domácích – brněnských –
scén. Vyvrcholením týdenního setkává-
ní bude (3. V.) na náměstí Svobody kar-
nevalová Slavnost masek. V linii shake-
spearovských představení si zřejmě
největší pozornost zasluhuje představe-
ní italského souboru Teatro del Carret-
to, se kterým režisér Maria Grazia Cipri-
ani nastudoval tragédii Hamlet.
Inscenace uvedená (1. V.) v Divadle Ra-
dost má mít nápaditou scénografií, do-
plněnou maskami a loutkami. Teatr Pol-
ski z Wroclawi představí (29. V.)
v Městském divadle reflexi současného
světa v drsnějších konturách a nahlíže-
nou groteskní interpretací Snu noci sva-
tojánské. Maďarské krajanské divadlo
Csiky Gerkely, které sídlí v Rumunsku,
nastudovalo komedii Jak se vám líbí
v rozpustilém duchu v kulisách součas-
ného multikulturního světa a uvede ji
(30. V.) v Mahenově divadle. Slovenskou
scénu na festivalu zastoupí (30. V.) v Di-
vadle Radost Bábkové divadlo Žilina,
které s komediálním nadhledem zin-
scenovalo Othella.

Hlavním pořadatelem festivalu je
Brněnské kulturní centrum a spolupo-
řadateli všechna městem zřizovaná
brněnská divadla. Snad se pořadatelé
poučili z loňského ročníku kde byla
absence diváků včetně bezplatných
představení pod širým nebem. I prestiž-
ní pražské divadlo Buchty a loutky ode-
hrálo představení před prázdným Zel-
ným trhem.                                                              (V)

� HaDivadlo uvádí (20. 21. 31. V.) in-
scenaci Všichni jsme Marlene Dietrich
s podtitulem Studie Odyssea. Tématem
je svět Internetu, který již není doménou
pouze mladých lidí. Vody tohoto virtu-
álního oceánu brázdí i mnoho osamě-
lých srdcí starší generace očekávajících
v životě něco nového.
� Divadelní studio V reprizuje (28. V.)
stomatologickou revue Rozpaky zubaře
Svatopluka Nováka. Jde o obdobu před-
stavení realizovaného v českosloven-
ských pavilonech na světových výsta-
vách v uplynulém století. Diváci radí
nerozhodnému hrdinovi jak se má za-
chovat v úhelných situacích.
� Divadlo Polárka uvádí (15. V.) Pána
meče. Jde o koprodukční projekt šer-
mířského Bravo teamu Libora Olšana
a Divadla Polárka na motivy literárního
díla Adolfa Weniga Podivuhodné příbě-
hy Barona Prášila.
� Divadlo Radost otvírá (1. V.) Muze-
um loutek. Jedná se o jednu z největších
sbírek loutek a kulis konkurující naši
druhé největší sbírce v měřítku státu
v Moravském zemském muzeu. Zatím
co sbírka Moravského zemského muzea
dosud nenašla prostory má divák Diva-
dla Radost to štěstí uvidět rozsáhlou
sbírku včetně jihoázijských loutek. Byly
získány na zájezdu po Vietnamu a Indo-
nézii v polovině 20. století. Představení
Pepka námořníka bude (29. V.) repre-
zentovat soubor na festivalu Divadelní
svět.
� Janáčkova akademie uvede (14. V.)
v Besedním domě orchestrální koncert.
Účinkovat bude Moravská filharmonie
Olomouc za řízení Zuzany Pirnerové
a jako sólistka v Chačaturjanově houslo-
vém koncertu vystoupí Zdeňka Krebso-
vá. Akademické sdružení Moravan vy-
stoupí (15. V.) v Konventu Milosrdných
bratří za řízení Zdenky Hromkové.
Posluchači budou mít tak vzácnou pří-
ležitost si poslechnout jeden z našich
sborů s nejdelší a nejúctyhodnější tradi-
cí.
� Brněnská Filharmonie uvede (26.
V.) v Besedním domě v rámci abonmá
Kruhu přátel hudby bývalého ředitele
Filharmonie Brno a nynějšího ředitele
České filharmonie Davida Marečka. Vy-
stoupí jako klavírní doprovazeč na pre-
miovém koncertě Kruhu přátel hudby
s programem Mozartových a Dvořáko-
vých kvintetů.
� Druhý ročník mezinárodního festi-
valu Divadelní svět Brno proběhne
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Květ kaštanu
Květ kaštanu

opět rozžíhá se,
pár kapek krve
na paměť má

ve svém středu,
s každým jarem
zas v plné kráse.
Tenkrát květen

v čtyřicátém pátém
poctil ty mrtvé

pampeliškovým
zlatem

místo medailí.
Šeřík a pampelišky

to bylo to nejkrásnější
co tyto země měla

a šťastné slzy,
když dohřmívala děla.

                                     Marie Veselá

POCTIVOST – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZE CTNOSTÍ

CO STIHNEME ZA JEDEN ROK

JANĚ POKOROVÉ MÍSTO KYTICE RŮŽÍ

Odpracujeme 74 dní, 9,25 dne trvá cesta do práce, v autě projezdíme 13 dní, vydělá-
me 283 980 korun, 49 dní koukáme na televizi, vypijeme 301 piv, 18,7 litru vína a 67 litrů
minerálek. 122 dní spíme, 2,2 dne promilujeme – dvakrát týdně po půlhodině, 2,5 dne
prosedíme na toaletě, vytvoříme až 700 kg výkalů, 550 litrů moči, 180 litrů potu, 300 kg
směsného odpadu – z toho 36 kg vytřídíme.

Nakupujeme 7,8 dne, domácími pracemi stráví ženy 34,5 dne a muži 20,2 dne, 16 dní
surfujeme na internetu, pošleme 741 SMS, projíme 26 dní, sníme 113 kg mouky, 90 kg
ovoce, 41 kg vepřového masa.

Kuřáci vykouří 5 073,5 cigaret, zamrkáme 4milionkrát, utratíme za oblečení 5 364
korun, za léky 1557 korun a koníčkům se věnujeme 38 dní.

Tyto údaje získané z Českého statistického úřadu, ministerstev, Akademie věd,
Národní knihovny a z průzkumů veřejného mínění se týkají průměrného Čecha. Musí-
me brát s rezervou, to co je průměrné, nesedí na každého.

Bije-li srdce člověka v pravidelném rytmu sedmdesát tepů za minutu, za jeden den je
to víc než sto tisíc tepů, za rok přes 36 milionů tepů. Krve se za rok přepumpuje víc než za
dva a půl milionu litrů. Šedesátkrát za minutu se nadechneme, za rok to dá osm milionů
nádechů. Se čtyřmi miliony litrů vzduchu, které za rok do plic nasajeme, možno na-
fouknout horkovzdušný balon. Pokožka se nám za rok nejméně dvakrát vymění. Čás-
tečky kůže se z nás stále odlupují. Naše hlava je každý rok chudší o 36,5 tisíce vlasů,
s výjimkou plešatých vlasy stále dorůstají. Mužům denně se tvoří až sto milionů spermií,
takže k zdvojnásobení světové populace by stačilo několik desítek mužů.

                                                                         Z týdeníku Víkend Dnes vybral Karel JANIŠ

Staré české přísloví praví, že s poctivostí nejdál dojdeš, ale
skeptici vycházející ze životních zkušeností, často dodávají, že
nepoctivci jsou tam dřív. A v poslední době stále častěji je sly-
šet, že s poctivostí dojdeš leda tak na pracák nebo na sociálku.
Zaznívá rovněž otázka, zda poctivost je jen pro chudáka a zda
podvody mají zelenou. Moudrý člověk Robert Grant pokládá
poctivost za nejdůležitější ze ctností, Carol B. Thomasová říká,
že poctivost vás doplňuje a dovršuje, z Church News je citát:
„Poctivý člověk se pozná snadno. Je čestný. Dělá to, co je
správné, i když se nikdo nedívá.“

K napsání těchto řádků mne vedou poznání z mého okolí.
Jsou to řádky o poctivcích, které osobně znám a o příbězích ,
které se skutečně staly. V předvánočním období v prodejně
papíru v Lesnické ulici zapomněl důchodce peněženku s pe-
něžní hotovostí, občanským průkazem, průkazem zdravotní-
ho pojištění i šalinkartou. Že peněženku nemá zjistil až na krá-
lovopolské poště. Mohl být okraden v tramvaji ale pro jistotu

se vrátil do Černých Polí. Prodavačka Drahomíra Rovenská
mu okamžitě peněženku podávala a měla neskrývanou ra-
dost, že ušetřila starému člověku trápení a fůru starostí. Hned
za rohem je prodejna novin a tabákových výrobků. Tam zapo-
menutou peněženku poctivě zákazníkovi vracela Růžena
Klučková, která tam občas vypomáhá své dceři Aleně. Ta po-
slední příhoda je z obchodního centra ve Tkalcovské ulici, kde
zákazník při placení nákupu vytrousil z peněženky recept na
lék. Navečer mu volala Mgr. Andrea Nováková z lékárny Cejl,
nacházející se v tomto centru, že jim nálezce ztracený recept
přinesl, lék mají a může si ho okamžitě vyzvednout. Do té
chvíle o ztrátě receptu nevěděl, navíc pro svůj lék jezdíval do-
sud na Mendlovo náměstí. O to víc byl mile překvapen, že lé-
kárnice si dala práci s hledáním, zda tento marod, jehož adre-
sa byla na receptu, má telefon. Neobtěžovalo ji to, prý to
pokládá za samozřejmost, reagovala přesvědčivé na poděko-
vání volaného.

Bohumil HLAVÁČEK

Tibor DÁVID

Dlouholetá umělecká vedoucí brněn-
ského valašského souboru lidových písní
a tanců Tanečnica zasloužilá pracovnice
kultury Jana Pokorová alias Ponožka se
15. dubna zařadila mezi sedmdesátnice.
Vsetínskou rodačku přivedla mezi tančící
a zpívající Valašky a Valachy před 52 roky
její maminka, znamenitá lidová vyprávěč-
ka Ludmila Kučerová.

Pod Janiným vedením prošlo soubo-
rem několik generací děvčat a chlapců,
absolvujících četná vystoupení po celé
republice i v zahraničí. Soubor jim umož-
ňoval účelné a pohodové využití volného
času, rozvíjení talentu a v neposlední řadě
také účast na mezinárodních folklorních
festivalech křížem krážem Evropou.
Od Moskvy na východě po severoanglické

hrabství Tyne and Wear na západě, od se-
veru v norském Aalesundu po Regio di
Calabria na jihu Itálie. Jubilantka nachá-
zela radost, útěchu a potěšení mezi mla-
dými lidmi v souboru, v práci pro ně a tím
i pro sebe. Říkávala, že vedle nezbytného
vzdělávání a hledání, které nikdy nekon-
čí, pokládala za důležitou součást života
hluboký cit a vztah k tomu, co konáme
a čím se zabýváme. Přála všem, aby ten cit
v nich nikdy nevyhasl.

„Zůstávám mladá duchem i tělem. Po-
chopitelně bych i ráda ještě něco umělec-
ky hodnotného vytvořila. Soubor je mé
štěstí, můj život, má rodina. Od prvopo-
čátku jsem byla jen ve Valašském krúžku,
v jeho souboru Tanečnica. S manželem
jsme věnovali souboru tolik úsilí, upřím-

ného zájmu a lásky, že jsme se nechali
pohltit jak souborem, tak veškerým folk-
lorním děním včetně nespočetných přátel,
na které se nezapomíná,“ vyznává se jubi-
lantka, povoláním radiodiagnostická
laborantka, kterou lze dodnes potkávat
v práci na plný úvazek na jedné z brněn-
ských poliklinik.

Historie brněnského Valašského
krúžku se začala psát v roce 1946 a jeho
samostatnou spolkovou činnost schvá-
lil Zemský národní výbor 29. května
1947. Své aktivity rozvíjel v závodních
klubech. Od roku 1985 soubor nese ná-
zev Tanečnica. V roce 1990 zanikl jeho
zřizovatel, Sdružený závodní klub želez-
ničářů a soubor se stal občanským sdru-
žením.
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BRNO ZAHÁJILO

REKONSTRUKCI KOSTNICE

ISLÁM V MORAVSKÉ GALERII

NEVŠEDNÍ PROCHÁZKY

BRNEM

TEMPLÁŘI NA VEVEŘÍ

ČESKÉ RUČIČKY 2011
Tak se jmenuje přehlídka odbor-

ných dovedností žáků učilišť a střed-
ních škol, jejíž hlavním pořadatelem
v Jihomoravské kraji je krajem zřizo-
vaná Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště stavební, Brno-Boso-
nohy, Pražská 38. V současné době
jsou veškeré činnosti spojené s přípra-
vou přehlídky v plném proudu. Gala-
večer, kterým krajské kolo vyvrcholí se
bude se konat 22. června v divadle Re-
duta v Brně. Zde budou oceněni vítěz-
ní žáci celostátních kol 20 vybraných
soutěží odborných dovedností kona-
ných v průběhu letošního školního
roku. Na zajištění jeho průběhu se bu-
dou svými službami navíc podílet také
školy zřizované krajem - Střední škola
potravinářská a služeb, Brno, Charbu-

lova 106 a Střední odborné učiliště,
Rajhrad, Masarykova 198. Jihomorav-
ský kraj přehlídku pro úspěšné žáky
středních škol v soutěžích odborných
dovedností vybraných učebních obo-
rů České ručičky zorganizoval ve spo-
lupráci s příslušnými ministerstvy
a institucemi poprvé v roce 2009. Kraj
na uskutečnění letošního (už třetího
ročníku) soutěže zaměřené na podpo-
ru učňovského školství České ručičky
přispěje půl milionem korun. Přehlíd-
ka je trvale zaměřena na podporu ak-
tivit směřujících ke zvýšení významu
učňovského školství a propagaci
prestiže jednotlivých řemeslných
oborů a na podporu práce s talentova-
nými žáky v této oblasti.

(did)

Jurkovičova vila.          Foto © Karel Nový

Po zpřístupnění veřejnosti dosavad-
ní části brněnského podzemí – Minc-
mistrovského sklepa a Labyrintu pod
Zelným trhem – začala dle magistrátní
zakázky rekonstrukce, tentokrát pod-
zemní kostnice v lokalitě kostela sv. Ja-
kuba. Jde o další velice cennou část br-
něnského podzemí, do které se zvídavá
veřejnost dostane poprvé za asi devět
měsíců. Pracovníci firem Imos Brno
a Firesta-Fišer mají za 30,9 milionu ko-
run podzemní prostor s kostmi možná
deseti tisíc lidí z minulých staletí zre-
konstruovat, vytvořil nové schodiště
(církev nedovolila vstup do podzemní
kostnice z kostela), vytvořit i toalety
a prodejnu vstupenek. Stavba se člení
na čtyři části. Jedna z nich – stavbu pod
kostelem tvoří v současnosti tři komory
kostnice, vyplněné lidskými ostatky (asi
ze dvou tetin objemu). V nich je potřeba
udělat nejvíce úprav ke statickému
zajištění tak, aby zde mohla vzniknout
zamýšlená expozice. V první fázi budou
nutná hygienická opatření a průzkum,
následovat bude antropologický prů-
zkum, dále monitoring stavu stavebních
konstrukcí, po vyklizení celého prosto-
ru krypty od ostatků se učiní stavebně
historický průzkum a průzkum a identi-
fikace historického odvodňovacího
a odvětrávacího systému krypty.       (vž)

Naše město může všímavým obyva-
telům i návštěvníkům nabídnout mno-
ho zajímavého i poučného ke zpříjem-
nění víkendového odpoledne. Takovou
možností je procházková trasa okolím
Jurkovičovy vily, kterou připravila Mo-
ravská galerie. V jejich objektech je také
k dostání skládačka s plánkem a popi-
sem zajímavostí této trasy. Začít můžete
u zastávek tramvají č. 4 na nám. Míru,
3 a 11 na Burianově náměstí, nebo 1 na
ulici Bráfova. Podle plánku pak projde-
te Wilsonův les, kolem slavné a nedáv-
no zrekonstruované vily slovenského
architekta Dušana Jurkoviča, vily J. a A.
Kunzových, ulicí Jana Nečase s restau-
rací Rosnička, výstavní kolonií Nový
dům, kolem dětského domova Dagmar
a trasu ukončíte u řadových domů Aloi-
se Kuby na ulici M. Steyskalové. Zkuste
a zjistíte, že budete-li vyzbrojeni již zmí-
něnou skládačkou, procházka vám při-
nese vedle odpočinku také poučení.

Tibor DÁVID

Příběhy tisíc a jedné noci se jmenuje výstava islámského umění, která je
k vidění do 31. července v Uměleckoprůmyslovém muzeu Moravské galerie
na Husově ulici. MG představuje zejména artefakty z vlastní sbírky. Návštěv-
níci si umělecké předměty mohou prohlédnout s výjimkou pondělí a úterý,
ve čtvrtek dokonce až do 19 hodin.                                                                      (did)

Výstava s názvem Tajemství templářské legendy hradu Veveří aneb
(ne)zapomenutý život krajiny Brněnské krajiny byla 1. května poprvé předsta-
vena návštěvníkům hradu. Kromě legendy o templářském pokladu veřejnosti
dá nahlédnout i do minulosti regionu Brněnské přehrady, např. zatopených
Kníniček a dalších zajímavých míst. Výstava nezapomíná ani na historii stavby
vodního díla, německé dálnice a lodní dopravu, která na brněnském moři slaví
letos 65 let trvání. Výstav je přístupná do konce sezóny, tj. 30. října t. r.

(did)
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Květnoví jubilanti
V měsíci dubnu oslavili svá jubilea ss.
Božena MUSILOVÁ  (80), František NO-
VOTNÝ(83). Dodatečně blahopřejeme!

1. 5. Pavel VICZIAN, 80 let, ZO 2903
Marie RADDOVÁ, 70 let, ZO
KSČM 0419
Václav BENEŠ, 80 let, ZO 2711

3. 5. Karel MÁCHAL, 80 let, ZO 2101
4. 5. Olga FRAŇKOVÁ, 90 let, ZO

KSČM 1103
Stanislav GARDAVSKÝ, 85 let,
ZO KSČM 3004

5. 5. Jana HARTOVÁ, 72 let, ZO
KSČM 1103
Jiří MIKŠA, 81 let, ZO KSČM 0503

6. 5. Alkmini LOGOTHETI, 87 let, ZO
KSČM 0502

7. 5. Milada REPISKÁ, 79 let, ZO
KSČM 2708
Karel JAHN, 81 let, ZO 0305

9. 5. Libuše MAZALOVÁ, 82 let, ZO
KSČM 2708
Zdeněk PALÁSEK, 86 let, ZO
KSČ 0305
Miloslava HROMÁDKOVÁ, 83
let, ZO KSČM 1101

10. 5. Václav VACEK, 81 let, ZO 2708
Jana HOŠKOVÁ, 47 let, ZO
KSČM 0502

11. 5. Rostislav VIKTORIN, 82 let, ZO
KSČM 2101
Květoslava DUSÍKOVÁ, 83 let,
ZO KSČM 0503

12. 5. Stanislav BASTL, 86 let, ZO
KSČM 2101
Jan KORBEL, 59 let, ZO 3002
Jiří BERAN, 58 let, ZO 1101
Hana NÝČOVÁ, 57 let, ZO 0505

13. 5. Zdena TKADLEČKOVÁ, 80 let,
ZO KSČM 0502

15. 5. Jaroslav KREJČÍ, 68 let, ZO
KSČM 1101
Ing. Milan HRYCIOW, 89 let, ZO
KSČM 0305

17. 5. Antonie NEŠPŮRKOVÁ, 90 let,
ZO KSČM 2703
Jaromír BENDA, 83 let, ZO
KSČM 2711

19. 5. Miroslav JANDA, 83 let, ZO
KSČM 2708

25. 5. Jaroslav JEŽ, 81 let, ZO 2101
Ing. Oldřich ŠMARDA, 85 let, ZO
KSČM 0305

27. 5. Ludmila BAŽANTOVÁ, 80 let,
ZO KSČM 0419

PLAVBA ZAHÁJENA
V sobotu 16. dubna zahájila brněnská flotila už 65. plavební sezónu. Na nástup

kapitánů a celou ceremonii se tradičně přišlo podívat spousta lidí. Také na nové
lodě, neboť DPMB pokračuje v obnově své flotily. Po lodi Lipsko, která se jako první
z nových objevila na hladině přehrady loni, budou letos následovat dvě další. Při
křtu, který je plánován na květen dostanou jména dalších partnerských měst –
– Vídeň (14. 5.) a Utrecht (28. 5.). Dvojice starých plavidel Bratislava a Praha doslou-
žila a našla své místo na souši v nově budovaném sportovním areálu v Jundrově,
resp. na pláži Vranovské přehrady.                                                           Tibor DÁVID,  foto autor

PROMENÁDNÍ KONCERTY POKRAČUJÍ
Prvního května byla zahájena již třetí sezóna promenádních koncertů v Deniso-

vých sadech pod Petrovem. Zdařilou a do povědomí brněnské veřejnosti stále více
pronikající společensko-kulturní akci pořádá Veřejná zeleň města Brna. Žánrově
pestré koncerty, při nichž si může svůj oblíbený hudební styl najít snad každý, se
budou letos konat vždy v neděli (včetně prázdnin) od 15 do 16 hodin až do 25. září.
K příjemné atmosféře nedělních odpolední přispívá i nabídka levného občerstvení.
Vstup je zdarma.                                                                                      Tibor DÁVID, foto autor

27. 5. Ing. Miroslav DRASTICH, 83 let,
ZO KSČM 0305
Jan CHALOUPKA, 90 let, ZO
KSČM 1508

28. 5. Bohumil PRAŽAN, 86 let, MO
KSČM 1401
Ludmila KOUTNÁ, 80 let, MO
KSČM 0600
Marie OBROVSKÁ, 80 let, ZO
KSČM 0505

29. 5. Vlasta KUČEROVÁ, 87 let, MO
KSČM 1401

30. 5. Božena TRUČKOVÁ, 76 let, ZO
KSČM 1101

31. 5. Věra KAZDOVÁ, 88 let, ZO
KSČM 1103
Karolína ŠROTOVÁ, 88 let, ZO
KSČM 1103

Všem jubilantům za práci pro stra-
nu a společnost děkují a do dalších let
života přejí pevné zdraví MěV, MíV,
MO, ZO KSČM a LKŽ Dobromysl.

Redakce ECHO se připojuje!
(did)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


