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KSČM CHCE KRAJ HOSPODÁRNÝ, K LIDEM OTEVŘENÝ A PŘÍVĚTIVÝ
Jihomoravská krajská konference KSČM zhodnotila
celospolečenský i vnitrostranický vývoj za poslední dva
roky. Téměř stovka delegátů a hostů reprezentujících
členskou základnu KSČM v Jihomoravském kraji zvolila
do vedení Jihomoravského krajského výboru KSČM na
další období Pavla Březu.
Jeho hlavním cílem bude pracovat ve prospěch občanů
a dovést KSČM k úspěchu v krajských a senátních volbách.
Schvalování kandidátní listiny a volebního programu pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje bylo hlavním bodem krajské konference. Delegáti se jednoznačně shodli na

Zamyšlení v souvislosti
s přípravou IX. sjezdu KSČM
Komunisté v Jihomoravském kraji učinili v uplynulých
dnech svým jednáním na krajské konferenci další důležitý
krok v přípravě IX. sjezdu strany. Jestliže se jednání městské konference brněnské stranické organizace zúčastnili
zástupci v podstatě všech základních organizací, jinak
tomu bylo v případě konference krajské, které se z Brna zúčastnilo 9 delegátů a 11 hostů. Obou konferencí se zúčastnil rovněž předseda ÚV s. Vojtěch Filip. Domnívám se, že je
správné seznámit i touto cestou členskou základnu s některými myšlenkami, se kterými s. Filip seznámil delegáty
a hosty obou konferencí. A to i proto, že tyto myšlenky je
možno svým způsobem současně považovat i za oficiální
vyjádření vedení strany.
V úvodu svého vystoupením s. Filip poděkoval za předložená
stanoviska k sjezdovým materiálům. Další jeho myšlenky uvádím
v odrážkách:
• Co je dnes podstatné: Výrazně se změnila mezinárodně politická situace. Evropa se nebyla schopna odpoutat od USA, nepodařila se jí integrace. Pokud se týká současné imigrační
vlny, je třeba řešit příčiny.
• Emancipace Evropy znamená prosazení se jednotlivých států
a současně jejich spolupráce. Tak musíme hledat bytostné
zájmy našich nejbližších sousedů a na tomto základě nově formulovat naši bezpečnostní situaci státu.
• Číňané mají stále zájem na budování vodní cesty z jihu Evropy až po řeku Moravu aby do Baltu nemuseli objíždět celou
Evropu pro zásobování zemí střední a východní Evropy. Považuji za správné tuto otázku zařadit do politického programu KSČM.
• Objevila se řada kritik, že materiál ke sjezdu je málo radikální.
Ano, materiál není extrémně radikální, ale je reálný a splni(Dokončení na straně 2)

vedoucím kandidátovi pro tyto volby, kterým bude poslanec
za KSČM Ivo Pojezný. KSČM v rámci volební kampaně hodlá
využívat především osobních setkání s lidmi, ale i moderních
technologií jako je Facebook či Twitter, webové stránky a v neposlední řadě i inzerci v médiích. KSČM bude v rámci volební
kampaně pořádat diskusní fóra, na která bude mít přístup
široká veřejnost. Program KSČM pro krajské volby obsahuje
komplexní představu o dalším směřování Jihomoravského
kraje ve volebním období 2016-2020. Mezi témata KSČM bude
patřit zejména prosazování rovnoměrného rozvoje kraje, snižování nezaměstnanosti, ale například i hospodaření s vodou
v krajině. Naopak vymezit se KSČM chce proti privatizaci krajského zdravotnictví, nelegální migraci či vydávání krajského
majetku církvím prostřednictvím státu.
Krajské konference se účastnil také místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip, který
mj. řekl: „že je třeba ocenit vyvážený návrh krajské organizace
ke sjezdovým materiálům a požádal o dopracování programu
pro krajské volby a o zásadní návrhy na investice, které mohou
snížit míru nezaměstnanosti. Dále připomněl, že je nutné řešit
případnou změnu bezpečnostní situace kraje, který zajišťuje
státní hranici se sousedy, zejména s Rakouskem, kde se mění
názor na migraci. Poděkování pak směřoval prioritně úspěšným starostům a zastupitelům, zejména krajského zastupitelstva, za KSČM, kteří se výrazně podíleli na změně postavení
KSČM a zlepšení postavení občanů v Jihomoravském kraji
a tím i v celé ČR.“
Členové KSČM v Jihomoravském kraji budou jako dosud pracovat ve prospěch občanů a budou se snažit vždy
dohodnout na spolupráci se všemi, kteří prosazují rozumná a konstruktivní řešení každodenních problému
týkajících se všech občanů.
red

Zamyšlení v souvislosti s přípravou IX. sjezdu KSČM
(Dokončení ze strany 1)
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telný. Je třeba vidět, že nejsou podmínky pro socialistickou
revoluci. Je to náš socialismus, ale nemůžeme si myslet, že
v globalizovaném světě můžeme přeskočit nějakou etapu.
Proto musíme hledat kompromisy.
Materiály k diskusi byly připravovány na různé úrovni.
Není problém s hodnocením minulosti, jsou zde pochopitelně otevřené otázky, poznávací funkce strany trvá.
V roce 2012 jsme byli ve zlomové situaci. Liberecký sjezd přijal Akční program pro následující 4 roky. To pomohlo úspěchu KSČM v krajských volbách. Ve většině krajů se daří plnit
úkol – pracovat pro občany. V současné době nesmíme opakovat chybu, jíž jsme se dopustili v r. 2006, kdy jsme nezvýšili
nároky na koaliční partnery.
Podstata předsjezdové diskuse se soustředila na materiál k řízení strany. Přitom jde o otázky, které již měly být vyřešeny.
Prosazuji zajištění určité rovnosti členů strany, to znamená
vyřešit počet členů ÚV z velkých okresů. Pro složení ÚV není
správné, aby každý okres měl zastoupení jedním členem bez
ohledu na počet členů v okrese (některé obvody v Praze kolem 100 členů, Brno 1100).
Nutnost přijímání nových členů. Jsme sice početně nejsilnější politickou stranou, v roce 2015 byl však propad o 350 členů,
tj. 1/10 celkového úbytku. Není pravda, že by lidé neměli zájem o politiku, nejsme však schopni zajistit, aby lidé politiku
dělali s námi. Většina obyvatel má levicové smýšlení.
Problematika ideově výchovné práce – jsou dvě cesty: buď
cestou odborného zázemí nebo přímou cestou. O tom rozhodne sjezd.

Aleš RŮČKA

• Při tvorbě orgánů nevyjímat ty, kteří pracují ve funkcích
(poslanci a podobně). Jsem rád, že alespoň v části členské základny je potenciál k rozvoji naší činnosti včetně činnosti při
získávání sympatizantů. Podstatné je, které spolupracovníky
si vyberete, to záleží na vás.
• Je zapotřebí najít nový způsob ovlivňování občanů.
• Nepodcenit přípravu na podzimní volby, není možné, aby
JmKV trpěl neexistence domluvy ve volebním obvodě 55,
který zasahuje okres Brno-venkov a část města Brna. Tento
obvod je volitelný. Oproti předcházejícím volbám se situace
změnila, za kandidáta je třeba vybírat člověka, který na sebe
strhne pozornost.
• Prosím, aby přenos informací byl přesný, nelze rozdávat letáky, které nejsou podloženy pravdou. Je třeba více využívat
Haló noviny, stranický facebook a další nikoliv však k tomu,
abychom tam pomlouvali členy strany.
Tolik soudruh Filip. Pokládám za potřebné uvést, že uvedené myšlenky nejsou výtahem z žádného autorizovaného stenozáznamu, čerpal jsem pouze z vlastních poznámek, které jsem si
na obou konferencích pořídil. Přesto si myslím, že je dobré a potřebné se nimi seznámit. Doufám, že mohou být pro čtenáře jedním z pramenů k zamyšlení se nad uvedenými problémy a poslouží tak při formulování konečných stanovisek našich delegátů
při jejich přípravě na jednání IX. sjezdu.
Aby se každý z nás mohl obrátit přímo na zástupce naší městské organizace, uvádím jména všech 9 delegátů sjezdu zvolených
městskou konferencí. Jedná se o Martina Říhu, Pavla Březu, Jiřího Hráčka, Tomáše Vokouna, Věru Klontza, Antonína Grubera,
Viktora Jevsejenka, Václava Fišera a Dalibora Matulku.

Ander brzdí přípravu zásad územního rozvoje kraje
Čtyřistatisícové Brno dlouhodobě nemá svůj strategický
dokument rozvoje - aktuální územní plán. Tato situace výrazně omezí rozvoj města po roce 2020. Za zodpovědnou osobu
označují někteří starostové městských částí a komunální politici náměstka primátora pro územní rozvoj Martina Andera,
který situaci opakovaně neřeší a komplikuje i přípravy Zásad
územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK).
„U náměstka Andera nikdy není jasné, zda vystupuje za Stranu zelených nebo ze své pozice náměstka pro územní rozvoj města
Brna. Systematicky prosazuje zájmy strany, odmítá postoj kraje,
odborníků i ministerstev týkající se zásad územního rozvoje pro
celý kraj, napadá nesmyslně a v rozporu se stavebním zákonem
jednotlivé body dokumentu a odkládá zahájení prací, na kterých
se má město s krajem podílet,“ osvětlil situaci radní JmK Antonín
Tesařík.
V části, která se zabývá dopravní obslužností brněnské aglomerace, má Společná pracovní skupina města a kraje připravovat podklady pro územní studii. Náměstek Ander dosud žádné
podklady pro studii nedodal s odůvodněním, že má vypracování
územní studie zadat samotný kraj ještě před vydáním ZÚR. Zbavuje se tak zodpovědnosti a chce vydání ZÚR JMK, s nimiž se počítá letos na podzim, co nejvíce oddálit. Zároveň tak za Stranu
zelených lobbuje proti variantě stavby severojižní komunikace
R43 ve stopě rozestavěné německé dálnice z doby protektorátu.
Ukazuje se, že v názoru na vedení trasy R43 přes brněnskou aglomeraci není Ander se starosty městských částí, za něž rovněž veřejně vystupuje, jednotný.
„Územní studie musí nouzově vyřešit problémy, které měl odstranit už dávno nový územní plán města Brna; ten dosud platný
byl zpracován v roce 1994, tudíž v podstatě neexistuje, neboť jeho
podoba už neodpovídá současným potřebám,“ vysvětlil Tesařík.
„Zjevný je rovněž Anderův rozpor mezi městem a městskými částmi, jejichž zájmy se mu nedaří sladit. Tuto situaci hodláme podrobně mapovat,“ uzavřel Tesařík.
ECHO str. 2

Své stanovisko připojil
předseda brněnské MěO
KSČM Martin Říha: „My, komunisté, vytrvale upozorňujeme na trapnou a
smutnou situaci kolem dlouhodobé neexistence nového strategického rozvojového dokumentu - Územního plánu města Brna. Jeho
vznik zatvrzele blokují zelení aktivisté. Zelení dali soudu podnět
ke zrušení aktualizace Územního plánu (ÚP). Stejně tak postupují při tvorbě nového ÚP. Na tomto důležitém plánu záleží další
rozvoj města, vznik významných dopravních staveb, nových bytových domů, sportovišť atd. Jsou to zelení, kteří chtějí letos na podzim opakovat místní referendum o poloze brněnského hlavního
vlakového nádraží. Z toho, co dělají, je mnoho věcí k diskusi. Třeba jejich výmysl, že v budoucnu mají v centru Brna všichni jezdit
na kolech nebo chodit pěšky. Jejich některé nápady jsou opravdu
k smíchu. Svojí činností poškozují město a jeho občany i návštěvníky! Jejich nemístným vytrvalým odporem vůči rozvojovým projektům přichází Brno a jeho občané o finanční zdroje z fondů EU.
Blokovaným rozvojem města nevznikající tolik potřebné nové pracovní příležitosti. Jak se říká vše souvisí se vším,“ uvedl s trpkostí
předseda brněnských komunistů Říha.
(vž)

Komise ideově-výchovné práce MěV KSČM v Brně
zve na DISKUSNÍ

ČTVRTEK,

který se uskuteční 17. března 2016 v 16 hodin
na MěV KSČM v Brně, Křenová 67, 2. poschodí.
Téma:
EXEKUCE A ODDLUŽENÍ
Úvodní slovo: Martin ŘÍHA
Jarmila SOBOTKOVÁ

Foto Tibor Dávid

BRNĚNSKÁ KOALICE JEDNÁ S KOMUNISTY NADUTĚ A POHRDAVĚ
Ani nástup nového kalendářního roku nezměnil naduté
pohrdavé vystupování brněnské magistrátní koalice vůči opozičním zastupitelům a jejich voličům.
Jejich nadutost naopak letos povýšila. Zástupci koaličních
stran ani nepřišli na lednové jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Brna. Výbor tím nebyl schopný usnášet se a naplánovaných 15 bodů neprojednal. Konšelům Brna nepojednání materiálů v komisi nevadilo, předložili je zastupitelstvu
moravské metropole k vyslovení souhlasu a převahou hlasů pravicové koalice dali tyto materiály schválit. To přes nesouhlas zástupců KSČM s žádostí, aby komisí neprojednané body byly staženy z programu rokování městské samosprávy. Oprávněná
stanoviska opozice údajně demokratickou vládnoucí radniční koalici nezajímají. Ve svém tiskovém prohlášení o tom informovali zastupitelé města Brna za KSČM.
Napsali v něm, že o domýšlivosti náměstků primátora a uvolněných zastupitelů svědčí např., že dle přehledu zahraničních
pracovních cest, který dostali zastupitelé, Martin Freund (Žít
Brno) předložil jako služební cestu svoji účast na mnichovském
zasedání Rady Evropské demokratické strany, což je zneužití veřejných finančních prostředků. Šlo o školící stranickou akci PDE-EDP, tedy jedné z politických stran EU, která analyzovala představy o případném přijetí a integraci uprchlíků na úrovni měst.
Nadměrným sebevědomím trpí i brněnský primátor Petr
Vokřál, což prokázal mj. při rokování o Spolku pro motoristickou Grand Prix ČR Brno a poskytnutí mimořádného členského
příspěvku tomuto spolku z rozpočtu Brna. Komunistickému
zastupiteli Martinu Říhovi primátor Vokřál na dotaz odpověděl,
že jde o rozšíření (přesun) účelu vzniku Spolku na podporu „každoročního konání závodu mistrovství světa silničních motocyklů“
(jde o citaci z předloženého a posléze koalicí schváleného návrhu Změny Stanov), tedy již nejde jen o závody královské disciplíny Moto GP, ale i např. třídy Super Bike. Za nepodstatné primátor pokládal upozornění na chyby v tomto dokumentu (např. že
pod dokumentem o změně stanov musí být podepsáni všichni
čtyři zakladatelé Spolku a nikoliv jen město Brno). Dotazy pršely
ke splnění či nesplnění slibu primátora Vokřála a jeho úkolu
z minulého rokování zastupitelstva, že požádá promotérskou
španělskou společnost pro mistrovství světa silničních motocyklů Dorna o písemné vyjádření o tom, jak se soukromá společnost Automotoklub Brno vypořádala se svým mnohamilionovým
dluhem vůči Dorně.
Stejná arogance a přezíravost k opozici vládla i při jednání
o členství Brna a Městské části Brno-střed ve spolku „Otevřená města, z.s.“ a k poskytnutí peněžitého vkladu dle stanov spolku. Opoziční zastupitelé v diskusi prokazovali nedomyšlenost
návrhu a nevyjasněnost členské pozice města jeho městské části. Poukazovali na nekonkrétnosti předmětu i způsobu činnosti
spolku a možnosti vystoupit z něj. Koalice návrhy změn nepřijala a pochybné Stanovy spolku si sama schválila.
Komunisté nesouhlasili s tím, aby město dalo mimořádný
příspěvek neinvestičního transferu Cyrilometodějské církevní ZŠ a navýšilo individuální dotace z rozpočtu města Brna církevním organizacím poskytujícím zdravotnické služby a to
vzhledem k již minulému vypořádání daru státu církvím v rámci
tzv. církevních restitucí. To proto, že církevní majetek vracený
v restitucích byl výrazně nadhodnocen. Přesto církevní zástupci
stále chodí na radnici s nataženou rukou, že nemají.
Zásadní nesouhlas projevil zastupitelský klub KSČM s nedomyšleným způsobem koaličního způsobu vrácení 50 vylosovaných brněnských sociálně slabých rodin s dětmi (z 3000 brněnských bezdomovců) z nouzových ubytoven do obecních bytů.
Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid ReHousing) zřejmě vychází z odborné studie s názvem „Návrh
strategií na ukončování bezdomovectví v městě Brně,“ za kterou
zaplatil magistrát přes 164 000 Kč.

Podle tiskového prohlášení KSČM podstata tohoto projektu
neřeší problém bezdomovectví a nesnaží se o skutečné sociální
začlenění těchto lidí zpět do společnosti. Dle našeho názoru místo léčení důsledku podivným způsobem se má odstranit příčina
tohoto sociálně patologického stavu. Tou je zejména právo na
práci - základní podmínka člověka k důstojnému žití. Nezaměstnanost bohužel často zbavuje lidi i pracovních návyků. Představa, že projekt, ve kterém se z 300 vytipovaných rodin vylosuje 50,
kterým radnice v Brně dá do užívání opravený městský byt, a následně je budou chodit monitorovat a kontrolovat sociální pracovníci, jestli mají zaměstnání a posílají děti do školy, vyřeší problém bezdomovectví - je skutečně velmi naivní. O úspěchu
způsobu pomoci ohroženým rodinám a bezdomovcům, jaký si
zvolilo vedení města Brna, zastupitelský klub KSČM velmi pochybuje. Zejména po špatných zkušenostech s přidělováním
opravených městských bytů v nově zrekonstruovaných a moderně přestavěných činžovních domech z dotací EU ve čtvrti sociálně vyloučených osob. „Nelíbí se nám také nedostatečně zformulované podmínky přijetí do programu, kritéria výběru osob. Není
známo, jestli bere v úvahu bezdlužnost vybraných osob vůči radnici. Rovněž máme problém s faktem, že se na tomto projektu podílí Ostravská univerzita i přesto, že Brno je také univerzitní město. Proto nerozumíme tomu, proč nebyla oslovena např. brněnská
Masarykova univerzita? Problematické je též se domnívat, že lidé
dlouhodobě sociálně vyloučení si dokáží během krátké doby najít
zaměstnání. Co bude s lidmi, kteří poruší pravidla projektu? Skončí znovu na ulici nebo na ubytovně? Samotný projekt má trvat dva
roky a co pak“ - vznesli pochybnosti nad počínáním šéfů radnice
komunističtí zastupitelé Brna ve svém prohlášení.
(vž)

Nacionalisté proti muslimům
Předvolební body sbírala česká nacionální ultrapravice
v sobotu 6. 2. na demonstraci Dělnické strany sociální spravedlnosti proti islamizaci ČR a diktátu EU.
Nanejvýš osm stovek lidí ze všech koutů Moravy s četnými
transparenty a vlajkami se sešlo na náměstí Svobody, aby vyslechlo šest radikálních projevů v čele s předsedou DSSS Tomášem Vandasem. Řečnili na téma, že „bota islámského imigranta
nesmí šlápnout na českou půdu“ a že „pitomci ve vládě ČR v čele
s Bohuslavem Sobotkou a ve vedení EU prosazují pro Evropu sebevražednou politiku příchodu islámské nadvlády a proto je nutné s nimi rázně zatočit.“ Po půldruhé hodině projevů se vydali
příznivci DSSS průvodem z náměstí Svobody ulicemi okolo
středu Brna k hlavnímu vlakovému nádraží. Skupina mladíků se
pokusila spálit vlajku EU, přičemž někteří volali: „Dejte nám do
rukou zbraně!“
Demonstrace i pochod se na rozdíl od Prahy v Brně obešel
bez problémů. Brněnští odpůrci DSSS naopak jeli autobusem demonstrovat proti podobné protiislámské akci v Praze.
Text a foto Tibor DÁVID

ECHO str. 3

VÝROČNÍ SCHŮZE KLUBU ČESKÉHO POHRANIČÍ V BRNĚ
Konala se v Brně 21. ledna 2016 za velKarel
ké účasti členů i hostů z vlasteneckých
organizací. Činnost městské organizace
KČP zhodnotil její předseda v letech 2011-2015 Josef Flíček.
Připomněl vznik KČP v roce 1992 a ty, kteří před ním byli
v čele organizace, především Rudolfa Přerovského a Zdeňka
Obhlídala. Rok 2015 byl ve znamení 70. výročí osvobození naší
vlasti od nacistické okupace a ukončení druhé světové války
v Evropě i v Asii. 4. dubna se konal celokrajský seminář k uvedenému výročí, na kterém vystoupili Karel Janiš, poslanec
Miroslav Grebeníček, Karel Klimša, prof. Stanislava Kučerová.
Osvobození jižní a severní Moravy se podařilo zasadit do souvislostí událostí v roce 1945
i s aktuálními odkazy na současnou situaci
u nás a ve světě. Provolání účastníků semináře reagovalo na brněnskou Akci smíření organizovanou vládnoucí koalici na Zastupitelstvu
města Brna. Vzpomínkové akce na Starém Brně
k 70. výročí odsunu brněnských Němců se zúčastnil i bývalý europoslanec Bernd Posselt,
který podobné jiné příležitosti kdekoliv v České republice vždy využije a zúčastní se. I když
europoslancem není, pravidelně se účastní zasedání Europarlamentu. Po 4 funkčních obdobích má výsluhu 5000 eur – 135000 Kč, platí si asistentku a kancelář v Mnichově s nápisem Europoslanec ve výslužbě.
Doprovázel místopředsedu vlády ČR Bělobrádka při jeho návštěvě v Mnichově. Protestní dopis předsedy MR KČP vzal primátor
na vědomí, ale s jeho obsahem pochopitelně nesouhlasil. Jihomoravská krajská rada vydala ze semináře sborník projevů
s úvodním slovem předsedy KR KČP Miroslava Vlašína. Na vzpomínkových akcích k 70. výročí osvobození na Ústředním hřbitově,
v Ořechově i v městských částech Brna byli představitelé brněnského KČP. Byli i na setkání v Tvrdonicích, v Kounicových kolejích, k výročí SNP, na tradičním setkání pohraničníků v Břeclavi.
Městská rada KČP se scházela každý měsíc kromě srpna. Zabývala se přípravou akcí KČP, jejich hodnocením, stavem členské základny, odběrem Hraničáře. V současné době je předsedou MěR KČP Jan Korbel, který navazuje na činnost svých
předchůdců Přerovského, Obhlídala i Flíčka. Činnost MěR KČP
v Brně vychází i z podnětů JmKR KČP, která v roce 2015 zasedala
v únoru a v červenci v Brně, v květnu a září ve Znojmě, v červnu
a listopadu v Břeclavi, vždy za účasti členů rady z Brna. Nedaří se
založit organizace KČP v okresech Blansko, Hodonín, Vyškov.
Existující organizace KČP spolupracují s dalšími vlasteneckými
organizacemi, společně se účastní pietních shromáždění, jejich
zástupci seminářů a dalších akcí. Nejužší spolupráce je všude
s organizacemi KSČM.
Zvláštní pozornost věnují celostátnímu
dvouměsíčníku KČP Hraničář. Jsou v něm informace o činnosti KČP v rámci krajů, okresů i míst.
Věnuje se současnosti i minulosti našeho národa, událostem druhé světové války, výročím významných událostí a osobností, činnosti pohraničníků. Uvádí na pravou míru dnešní nejedny
případy přepisování minulých dějů. Nelze jinak
než odběr Hraničáře doporučit. Velmi nás potěšilo 1. číslo věnované v příloze 120. výročí narození našeho prezidenta armádního generála
Ludvíka Svobody. Minutou ticha byli uctěni ti,
kteří opustili svět – prof. Blížkovský, Styx, Spáčil,
Gardavský, gen. Šádek, prof. Hejl. V závěru
Josef Flíček poděkoval spolupracovníkům za
podporu, kterou mu poskytovali v jeho působení v čele organizace.
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Na schůzi KČP zvolený předseda a člen
Krajské a Národní rady KČP Jan Korbel poděkoval Josefu Flíčkovi za jeho činnost. Učinil tak i přítomný místopředseda Národní rady a předseda Krajské rady Miroslav Vlašín. Za nejbližší akce KČP označil celostátní
seminář v Brně 9. dubna 2016 na téma Sudetští Němci – minulost a současnost, celostátní sraz ochránců hranic ve Znojmě
11. června a v Nymburce 25. června, věnovaný 65. výročí přijetí
zákona o Pohraniční stráži a o její činnosti v letech 1951-1989.
Zde se setkáme i s kolegy z bývalých socialistických zemí.
Předsedkyně Výboru národní kultury v Brně Marie Veselá navrhla postavit na jižní Moravě památník občanům vyhnaným v roce 1938 z pohraničí – na jižní Moravě jich bylo 51000 a neobešlo se to bez
mučení a zabíjení Čechů prchajících jen s nejnutnějšími věcmi do vnitrozemí. Požádala
o pomoc při obraně domu Petra Bezruče v Kostelci na Hané. Ocenila působení prof. Kučerové
v současnosti. Karel Janiš v této souvislosti uvedl, že prof. Kučerová byla oceněna Medailí za
zásluhy o rozvoj KČP III. stupně, poněvadž vystoupila několikrát na seminářích pořádaných
KR KČP s lekcemi o minulosti našeho národa
s hlubokými znalostmi o významných představitelích a událostech za národního obrození, za 1. republiky. Reaguje i v Haló novinách na ty, kteří překreslují minulost i současnost v zájmu globálního kapitálu. Upozornil též na návštěvu
místopředsedy vlády a předsedy KDU-ČSL v Mnichově. Připomněl, že letos uplyne již 75 let od příchodu Reinharda Heydricha
do Prahy 28. září 1941 k zlomení našeho odboje. Naši usmiřovatelé na brněnské radnici a ve vedení KDU-ČSL zapomněli na
Heydrichovo prohlášení, že Čech v tomto prostoru nemá co pohledávat. Představitel Matice Moravy a Slezska pan František
Reichel, pravidelný účastník jednání Městské rady KČP, hovořil
o stanovisku této organizace k současné situaci a o česko-ruských
vztazích v oblasti kultury. Aleš Kopka promluvil o dokumentaci
akcí KČP, kterou provádí. Předseda organizace Jan Korbel seznámil přítomné se zprávou nemocného hospodáře Stanislava Vaňka o hospodaření organizace. Plán akcí v tomto roce navazuje na
již tradiční akce konané v minulosti k výročí popravy uvězněných
ve Vratislavi, k výročí osvobození atd. s důrazem na podíl na
celostátním semináři 9. dubna 2016. Zdůraznil potřebu zvýšit
počet odběratelů Hraničáře, v jehož redakční radě působí podle
návrhu Krajské rady KČP zkušený novinář Tibor Dávid, a to za
Jihomoravský kraj s 13 dalšími z ostatních krajů ČR.
Výroční schůze brněnského KČP přispěla ke vstupu organizace do roku 2016 podle záměrů krajských i celostátních
orgánů KČP.
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Brno v několika číslech v roce 2014
OBYVATELSTVO
věk

do 14 let

15-64 let

65 let a víc

181 963
195 545

27 320
26 159

125 266
126 734

29 377
43 652

celkem 377 508
100 %

53 479
14,2 %

251 000
66,5 %

73 029
19,3 %

narozených 4 427
sňatků
1 750
přistěhovalých

zemřelých
rozvodů
8 471

3 777
potratů 1 291
994
vystěhovalých 9 189

muži
ženy

BYTŮ
ve vlastnictví města
ve vlastnictví jiných subjektů

29 335
151 652

celkem bytů

180 987

DĚTI A MLÁDEŽ
4 jesle pro
137 mateřských školek
66 základních škol
55 středních škol a konzervatoří
8 vyšších odborných škol
13 vysokých škol
5 veřejných, 1 státní, 7 soukromých
Masarykova univerzita
Vysoké učení technické
Mendelova univerzita
Veterinární a farmaceutická univerzita
Univerzita obrany
Janáčkova akademie múzických umění
(počty studentů k 27. únoru 2015).
Na 7 soukromých VŠ studuje

122 dětí
11 491 dětí
26 264 žáků
24 324 žáků
2 495 studentů
= 34 fakult
36 971 studentů
22 363
10 436
3 125,
1 574
733
3 532 studentů

ZDRAVOTNICTVÍ
lékařů 3 418, nemocnic 9,
domovů důchodců 11 s 1 925 lůžky
6 středisek pečovatelské služby pro 5 611 klientů
KULTURA
Národní divadlo – opera, balet, činohra Janáčkovo, Mahenovo, Reduta - 20 premiér, 622 představení, 261 685 diváků.
Městské divadlo - 12 premiér, 481 představení, 227 246 diváků.
Centrum experimentálního divadla - 13 premiér, 461 představení, 75 075 diváků.
Radost - 5 premiér, 429 představení, 75 374 diváků.
Filharmonie - 199 koncertů, 83 689 posluchačů.
Dům umění - 16 výstav, 143 360 návštěvníků.
Muzeum města Brna - 16 výstav, 143 360 návštěvníků.
Hvězdárna a planetárium - 1 990 akcí,
143 715 lidí.
Knihovna Jiřího Mahena s pobočkami
39 617 čtenářů, 1 651 299 výpůjček.
Brno je městskou památkovou rezervací, v historickém jádru města je 800
budov, z toho 532 nemovitých kulturních památek, vila Tugendhat je zapsána v Seznamu památek Unesco.
ZOO má 1 635 zvířat, 356 druhů, narodilo se 227 mláďat, 274 000 návštěvníků.
SPORT
Sportovních zařízení 600, 70 000 aktivně
sportujících občanů, Velká cena.

BEZPEČNOST
Městská policie řešila 109 213 přestupků,
provedla 283 622 zákroků a 36 169 preventivních akcí u dětí i dospělých občanů.
Bylo 2 718 dopravních nehod, 548 požárů, 208 úniků nebezpečných chemických látek a 322 technických pomocí.
ÚDAJE O DOPRAVĚ
Délka dálnic v Brně 20,1 km, pozemních komunikací 970,9 km,
mostů a lávek 296, tunelů 4, dopravních značení 40 930,
registrovaných vozidel je 297 470, 229 447 řidičů, 98 autoškol,
40 169 lamp veřejného osvětlení.
DOPRAVNÍ PODNIK města Brna má
11 tramvajových, 13 trolejbusových a 51 autobusových linek
312 tramvají, 154 trolejbusů, 339 autobusů.
Ročně přepraví na 356 milionů cestujících, v tramvajích 60 %,
DP m. Brna zajišťuje i lodní dopravu na Brněnské přehradě.
Brno tvoří základ INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU Jihomoravského kraje, který pokrývá Brno a okolí
i celé území kraje s přesahem do Rakouska, Slovenska, okolních krajů. Páteř systému tvoří železnice, na kterou navazují
ostatní linky dopravy.
V provozu je též 30,9 km CYKLISTICKÝCH STEZEK.
Brno je důležitým uzlem ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY, prochází
jím evropská trasa Budapešť-Vídeň-Brno-Praha-Berlín-Hamburk.
Na MEZINÁRODNÍM LETIŠTI Brno-Tuřany bylo odbaveno
486 134 cestujících, z toho asi 200 000 cestujících v pravidelné
dopravě.
STRUKTURA MĚSTA BRNA
Město navenek zastupuje primátor města, městskou část
starosta městské části, jichž je 29. Nejvyšším orgánem města je Zastupitelstvo města Brna (55 zastupitelů), v městských
částech příslušné zastupitelstvo (v 29 MČ je 560 zastupitelů).
Výkonnými orgány jsou Rada města Brna a rady městských
částí.
Počet zaměstnanců města Brna je 3 156, z toho na Magistrátu města Brna 1 156, na úřadech městských částí 1 373, u Městské policie 627.
POLITICKÁ PŘÍSLUŠNOST funkcionářů po volbách v říjnu 2014
Primátor (ANO 2011), 4 náměstci (1 z ANO 2011, 1 z KDU-ČSL,
1 ze SZ, 1 z Žít Brno s podporou Pirátů).
29 starostů (10 z ČSSD, 4 z ANO 2011, 3 z KDU-ČSL, 2 ze SZ,
2 z ODS, 2 ze STAN, 1 z Žít Brno, 5 nezávislých kandidátů).
53 místostarostů (14 z ČSSD, 9 z ANO
2011, 8 z KDU-ČSL, 4 ze SZ, 5 z ODS,
3 z TOP 09, 1 ze STAN, 1 z Věcí veřejných, 8 z nezávislých).
Uvolněných členů zastupitelstev je 8
v ZMB a 62 v ZMČ.
ZAMĚSTNANOST
V Brně je 111 463 podnikatelů, 158 468
živnostenských oprávnění.
22 501 nezaměstnaných (v ČR 541 914),
z toho je 11 539 žen, 1 057 absolventů
škol a mladiství a 1 830 zdravotně postižených.
kj
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Ta zpráva přišla nenadále
Že naposledy 22. ledna 2016 vydechl PhDr. Miloslav Ransdorf, CSc. Nejprve na ČT 24 ubíhaly řádky slov, že Míla, jak ho
oslovovali nejbližší, byl hospitalizován a je v péči lékařů
a po několika hodinách už ta neuvěřitelná informace, že je konec jeho života. Potom tato zvěst byla součástí dalších zpráv.
Miloslav Ransdorf se narodil 15. února 1953 v Rakovníku. Od
mládí měl zájem o minulost. Zaujaly ho staré civilizace Sumerů,
Asyřanů, Babyloňanů, Chetitů, Féničanů, Židů, Peršanů, Egypťanů. Tento zájem ho přivedl ke studiu latiny, řečtiny a hlavních
evropských jazyků, hlavně němčiny. Byl přijat ke studiu na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Klínopis, který jej zajímal, jako obor neexistoval. Začal studovat kombinaci Filozofiedějepis. V roce 1977 odevzdal diplomovou práci Společenské
podmínky vzniku filozofického myšlení v archaickém Řecku.
Charakterizoval obchod té doby, ekonomické poměry, mytologii
v Řecku, Orientu, ve starém Babylonu až po Homéra a Hesioda,
z milétských filozofů ho nejvíc zaujal Anaximandros. Zaujaly ho
přednášky významných filozofů doby jeho studia. Byli to Dušan
Machovec, Josef Haubelt, Milan Sobotka, Jiřina Popelová, Ludvík Svoboda (s armádním generálem Ludvíkem Svobodou jde
pouze o shodu jména a příjmení). Jindřich Zelený, Robert Kalivoda, Karel Kosík, Milan Machovec ho přivedli a usadili do okruhu
Marxovy teorie. Vyjádřil se v tom smyslu, že nenašel v dějinách
filozofie, ekonomie a sociologie nic lepšího než marxismus.
Byl přijat na katedru dějin filozofie na filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v letech 1977-1984 přednášel dějiny antické
a středověké filozofie, dále v přednášce jako Filozofie jako společný základ pro posluchače vůbec, i o vědeckém ateismu. Za
rigorózní práci Politické teorie rané renesance a reformace obdržel v roce 1978 titul PhDr. V roce 1981 odevzdal kandidátskou
práci na téma Vznik husitské ideologie. Prostudoval prameny
k husitskému myšlení u jeho představitelů, jimiž byli Jan Milíč
z Kroměříže, Matěj z Janova, Jan Hus, Jeroným Pražský, táborští
radikálové, Jan Želivský, Petr Chelčický, Jakoubek ze Stříbra. Výsledkem studia byla práce o 588 stranách.
V roce 1984 nastoupil do Kabinetu prognóz ČSAV, později
nazvaného jako Prognostický ústav ČSAV. Vedl ho Valtr Komárek, který mu zjevem i projevem připomínal Trockého. Byli tu
Vladimír Dlouhý, Karel Dyba, Jan Mládek, Zdeněk Tůma, Tomáš
Ježek, po listopadu 1989 i Miloš Zeman. Šlo vesměs o významné
polistopadové představitele vlády i dalších celostátních organizací, někteří jsou jimi do dnešních dní. Většina z nich se stala členy vlády v převratné době.
Miloslav Ransdorf byl v letech 1989-1992 poslancem Federálního shromáždění ČSFR, v letech 1996-2004 poslancem Sněmov-
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ny Parlamentu ČR a místopředsedou jejího zahraničního výboru. V letech 2004, 2009 a 2014 byl
zvolen do Evropského parlamentu a působil ve výboru pro
průmysl, výzkum a energetiku.
Využíval své neobvyklé jazykové
znalosti a s každým europoslancem dokázal hovořit v jeho rodném jazyce.
Členem strany byl od roku
1972. Spoluzaložil Demokratické fórum komunistů a po vzniku KSČM v roce 1990 vedl oddělení zabývající se programovou tvorbou. Vydával časopis Dialog
sever-jih, západ-východ, který z finančních důvodů přestal vycházet v roce 1994. Podobný časopis s úvahami filozofů, sociologů dnes chybí. V letech 1993-2004 byl místopředsedou ÚV KSČM
pro zahraniční styky strany. Pokoušel se získat funkci předsedy
KSČM, aby měl větší vliv na modernizaci strany podle svých
představ. Přes veškeré velké úsilí se mu nepodařilo na IV. sjezdu
KSČM uspět.
Velice bohatá je přehlídka menších i větších publikací, které
připravil a vydal. Zkušenosti z působení v roli poslance jsou v titulu Anatomie Parlamentu I-III i Staré struktury a lustrace v novodobých dějinách (1992). Několikrát se vrátil k dějinám reformace: Kapitoly z dějin husitské ideologie (1986), Z myšlenkového
světa reformace (1989), Jan Hus (1993), Muž velké touhy Komenský proti proudu dějin (1995), Hledali spravedlivější svět I.
Od Luthera po Jeffersona (2000). Připravoval ji k vydání celých
25 let. Menšími publikacemi jsou Čechem volbou, Militantní
racionalista Kurt Konrad (1997), Muž svědomí Ernesto „Che“
Guevara (1998).
Poznání života Miloslava Ransdorfa poskytuje jeho kniha
„… není všem dnům konec“, která vyšla v roce 2006. 100 stran
věnoval sobě, svým rodičům, manželce, působení na filozofické
fakultě, v Prognosťáku, v komunistické straně. Kapitola Lesk
a bída české politiky je o světě podle Havla, Pitharta, Klause,
Komárka, Zemana, o ČSSD v době Zemanovy a Paroubkovy vlády, o Zemanovi jako důchodci na Vysočině. Kapitola Bezpečný
domov, otevřený svět Minimanifestem rudozeleného socialismu
je výkladem ekologického a ekonomického programu KSČM
a objasněním systémové změny, o kterou usiluje KSČM. Tato část
knihy vyšla též samostatně.
Demografickému a hospodářsko-sociálnímu vývoji, úloze
OSN, Evropské unii, NATO, integraci levicových sil věnoval Miloslav Ransdorf a Stanislav Suja publikaci Svět zleva (2007). Leccos v ní uvedené je stále aktuální.
Ale tu největší významem i rozsahem začal psát v roce
1979. Je výsledkem velkého výzkumu, který je odpovědí
M. Ransdorfa na stále výraznější signály krize v naší zemi
i v našem hnutí. Domnívá se, že Marxův myšlenkový svět nevyčerpal svůj inspirační potenciál, že marxismus může mnohé přinést i lidem vstupujícím do 21. století. Budovat nový svět
znamená nově myslet a i v tom, co Marx znamená pro dnešek,
hledat skryté i opomíjené vrstvy v jeho odkazu. To uvádí M. Ransdorf v úvodu k velké syntetické a mezioborové práci o 416 stranách velkého formátu drobným písmem Nové čtení Marxe I. díl
(1979-1990, definitivní znění 1995). Jde o osm kapitol monograficky zpracovaných. V roce 2010 vyšlo 2. opravené a upravené
vydání, které podle autora přichází do jiné doby, do doby hledání šancí pro radikální levici. Marx vstupuje jako výzva k dialogu
o smyslu dneška, o nových strategiích cest ke svobodě a uplatnění bytostných lidských sil. Byl to Marx, kterého měl M. Ransdorf
(Dokončení na straně 7)

Sobotkova vláda je v polovině vládnutí
Mladá fronta Dnes 30. ledna 2016 uveřejnila hodnocení
dvouletého působení Sobotkovy vlády. Porota byla složena
z předplatitelů deníků volících různé politické strany. Jako
vždy v podobných případech chybí mezi nimi volič KSČM.
Není to poprvé, kdy pro tento deník původně mládežnický,
který Hvížďalové a jemu podobní prodali, KSČM neexistuje, i když voliči, kteří ji volí, mají jiný názor.
Jednotlivé členy vlády hodnotí ti, kteří k problematice daného rezortu mají blízko. Jedničku neobdržel ani jeden z členů
vlády, dvojek nebylo mnoho. Byl tak hodnocen Andrej Babiš,
jde prý po výsledku, umí vyjednávat, umí říci, že se zmýlil, myslí si šéf Asociace malých a středních podniků Karel Havlíček.
Ředitel Diplomatické akademie Cyril Svoboda, častý host
v Událostech a komentářích po 22.00 hod. na ČT 24, hodnotí
ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka – nic moc, jeho zahraniční politika je udržovací, v rámci migrační krize jsme mimo
EU. Bývalý náčelník generálního štábu naší armády generál Jiří
Šedivý, též častý host v televizním 24. kanále, hodnotí Martina
Stropnického celkem pochvalně (měl být spíše ministrem zahraničí jako bývalý diplomat dokonce i ve Vatikánu). Pro mne překvapivě je mezi dvojkaři i ministr kultury Daniel Herman. Podle ředitele Národního divadla v Praze Jana Buriana začaly se
řešit některé dlouhodobé problémy v oblasti infrastruktury,
problémy přetrvávají v nehorázně nízkých platech. (Radí mu
neuvěřitelných 36 komisí a Pán nad námi. Jak bude nápomocen
při odstranění domu Petra Bezruče v Kostelci na Hané, který má
být zlikvidován? Přečte si napřed encykliku papeže Lva XIII.
(Dokončení ze strany 6)

na mysli svou knihou, kterou vydal jako dokument svých myšlenkových cest od roku 1979.
Nové čtení Marxe II. s podtitulem Marx jako platforma kritického myšlení věnoval M. Ransdorf památce Bohumíra Šmerala, od jehož smrti uplynulo v roce 2011 70 let. V I. části „česká
ideologie“ jsou úvahy o předních představitelích české politiky,
uvedené již v knize „ … není všem dnům konec“, podstatně rozšířené a doplněné o charakteristiku naší politické scény. Značnou
pozornost věnuje M. Ransdorf vztahům politiky a ekonomie
a lidem jako cíli ekonomiky. Pro současnou mediální kampaň
proti všemu ruskému má velký význam část V. Osudy komunismu s podtituly Rozumět Rusku, rozumět Leninovi, Rusko před
velkou bouří, Lenin: rozum a vize, Osobnosti v dějinách komunistického hnutí – Marx, Engels, Stalin, Kautský, Plechanov,
Otcové západního marxismu Lukács, Bloch, Gramsci. Část VI. je
rozborem světa mezinárodní politiky v jiném, pravdivém podání, než jakým nás krmí většina médií.
Část VII. sleduje vývoj Čínské lidové republiky od roku 1949
tak, jak probíhal v jednotlivých obdobích. Bojovníci za lidská práva v Číně by ji měli číst, poněvadž o Číně z tohoto hlediska mnoho neznají.
Část VIII. je věnována koncepci avantgardní strany, současné
situaci komunistického hnutí a marxismu – jde o jeho integrativní pojetí.
V úvodu k II. dílu M. Ransdorf uvádí, že vše napsané je
v syrové formě, čas, který měl k dispozici, čas kradený veřejné
práci, víc neumožňoval. Je snad přístupnější čtenářsky, než systematicky pojatý filozofický traktát – první díl. Ale 2861 odkazů
a poznámek ukazuje, jaké množství podkladů autor prostudoval.
Neobvyklý život plný schopností analyzovat pravdivě minulost i současnost, vybavený jazykovým bohatstvím, skončil.
I jeho pohřeb 29. ledna 2016 byl neobvyklý. Počtem účastníků, kteří se přišli rozloučit. A projevy manželky a dcery zesnulého. Na jiných pohřbech rodinní příslušníci přijímají projevy soustrasti.
Karel JANIŠ

Karel JANlŠ

z roku 1891, aby se inspiroval při řešení sociálních problémů
i dneška?)
Trojek je nejvíc. Jsou mezi nimi premiér Bohuslav Sobotka,
Pavel Bělobrádek (připomíná Kalouska, rád se v televizi vyslovuje skoro ke všemu), Milan Chovanec, který se dostal do vlády za
zradu lánské schůzky, Robert Pelikán, u něhož podle advokáta
Tomáše Sokola nikdo netuší, co v dalším okamžiku provede,
možná ani on sám. Michaela Marksová není dobře hodnocena,
Dan Ťok, další na dopravě, Marian Jurečka, měli prý jsme horší
ministry, Svatopluk Němeček, Karla Šlechtová má dobrý vztah se
Svazem měst a obcí, Richard Brabec, zákon o Šumavě byl zbytečný. Mezi trojkaři je i Kateřina Valachová, která se ocitla v čele rezortu, o němž mnoho neví, její působení je prý jako strach z terénu (proto má devět náměstků). Nejhůř dopadli se známkou čtyři
Jan Mládek, který to má těžké, poněvadž vláda nemá v oblasti
průmyslu, dopravy a financí žádnou společnou dlouhodobou
strategii, a dále Jiří Dienstbier, který prosazuje lidskoprávní
témata, i když bez většího úspěchu (na těchto dvou čtyřkách se
podílí jejich častá kritika v médiích, Jiřetín, migrace atd.). Celkově vláda dostala 2 mínus.
Než tento zcela nereprezentativní výsledek hodnocení vlády
od 25 hodnotitelů, daleko výstižnější je hodnocení dlouholetého
poslance a ústavního právníka Zdeňka Jičínského v Právu 5. února 2016. Už titulek Koalice zmůže víc, než to jen doklepat, naznačuje, oč autorovi jde. Právem poukazuje na to, že v moderní společnosti je řada oblastí, jež vyžadují dlouhodobější koncepce.
Dosavadní působení Sobotkovy vlády i předchozí zvolení Miloše
Zemana prezidentem republiky přispívají k tomu, aby se tato atmosféra ve veřejnosti měnila a příznivě vyvíjela. Po volbách bylo
vytvoření koalice ČSSD a ANO jedinou možností. Součástí koalice je i KDU-ČSL a v trojici se lépe rozkládá napětí a střety se lépe
řeší. Hlavní pravicové strany ODS a TOP 09 ztratily na významu
a slova Petra Fialy na kongresu ODS o připravenosti převzít vládní odpovědnost sotva někdo může brát vážně. (Několikrát Fiala
i Kalousek se vyjadřují ve smyslu Nedovolíme, Uděláme všechno,
abychom zabránili, jako by jich ve Sněmovně Parlamentu ČR bylo
z 200 poslanců nejméně 350. Ale v televizi to vypadá tak, jako by
jich tam skutečně bylo tolik.)
Kromě hodnocení naší vlády Mladá fronta Dnes uveřejnila
30. ledna 2016 údaje o služebních cestách ministrů. 13 ministrů
loni najelo dohromady přes 1,4 milionu kilometrů. Nejvíc najezdil ministr zemědělství – přes 240 tisíc kilometrů. Mimopražským
ministrům platí stát ubytování v Praze – jde o statisíce ročně. Jen
Andrej Babiš jezdí za své. Nejdražší je na každém ministrovi jeho
plat. Za dva roky přišlo každému, kdo vydržel ve vládě dva roky,
na účet přes 2,5 milionu korun. A navíc za takzvanou víceúčelovou náhradu dalších 378 tisíc korun. Takže naše vláda je skutečně drahá – z finančního hlediska.
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 MILOVANÍ TATÍNCI. Zeman
i Klaus neskousli odchod z mateřské
strany. Je uvedeno v Lidových novinách 1. února 2016. Bývalý šéf strany
partaj rozvrtává i dlouhé roky poté, co
sám dobrovolně rezignoval. Činil tak
Václav Klaus deset let po svém odchodu, Miloš Zeman rozebírá ČSSD dokonce patnáct let. U Zemana najdeme
nějaké důvody: Bohuslav Sobotka se
zasadil o to, aby se Zeman v roce 2003
nestal prezidentem, o deset let poté jej
podpořil až na poslední chvíli. U Klause šlo o zlomyslnost: počkal si, až jej
ODS dostane podruhé na Hrad, teprve pak dal své zášti plný průchod: byl
přímým dirigentem pádu kabinetu
Mirka Topolánka, vládě Petra Nečase
soustavně okopával holeně – s podporou destruktivních Věcí veřejných.
Napětí je zničující pro oba, chtějí-li
obhájit své funkce. Zeman už zničil
Vladimíra Špidlu, pomohl zablokovat
vládní ambice Jiřího Paroubka a na
podzim 2013 s pomocí Michala Haška
zkusil pučem odstavit z čela partaje
právě Sobotku. Slavné slovo s kalašnikovem se stalo v Jihomoravském kraji
a spokojený úsměv Haška mluví za
vše. Chtějí-li sociální demokraté být
vazalskou stranou Miloše Zemana,
podpoří-li další útok na svého předsedu, bude to jejich vědomé a svobodné
rozhodnutí, domnívá se autor článku
Petr Kamberský. (Když se setkali spolu s manželkami, usmívali se a v dobrém se rozešli. Nejhorší je, že se k radosti pánů Fialy, Kalouska, Laudáta
okopávají před posluchači televize.)
 KARTÁGO MUSÍ BÝT ZNIČENO!
A TAKY ZEMAN! To je titulek úvahy
sociologa Antonína Raška v Právu
2. února 2016. Reaguje na komentáře
o výroku prezidenta a domnívá se, že
ve vlastním obsahu Zemanovy odpovědi na otázku jedné posluchačky
není nic pobuřujícího, politici jsou
zbavováni demokraticky nebo nedemokraticky. Bouři vyvolal jen její kontext zamířený do naší rozhádané politické scény. A Rašek se ptá, v čem je
smysl pobouření, k čemu slouží?
A nenachází nic nadějného, ledaže
oživují média. Když už někoho Zemanovy výroky pobuřují, měl by vědět, že
nejlepší zbraní je o nich mlčet. Mluvíli se o nich, Miloš Zeman se raduje,
že se stále o něm mluví nejvíc. A to je
v politice cenné platidlo. Tzv. bonmoty jsou nejspíš pro některé komentátory drogou, která je nutí psát, i když
bez účinku. Hrad jim jistě poskytne
další. A nad diskusemi o nich se bude
smát jako hrdinové Repinova obrazu
ECHO str. 8

Záporožští kozáci píší dopis tureckému
sultánovi (zloba a nenávist komentátorů je stále větší, přemýšlejí, jak Miloše Zemana odvolat z Hradu).
 S ANTIBABIŠEM NEVYSTAČÍ. Domnívá se v Právu 1. února 2016 Oldřich
Danda. Česká politika je v poslední době
v zajetí dvou fenoménů, v nichž má Kalousek a jeho kolegové opačný názor než
skoro všichni kolem. Prvním je Andrej
Babiš, ten pluje na vlně popularity v Česku zcela nevídané. Ať udělá cokoli, jeho
fanoušci mu to odpustí a jakákoli kritika
- i sebevíc oprávněná – ublíží spíš kritikům než oblíbenému ministrovi. Vstřícný postoj čestného předsedy TOP 09
k utíkajícím před válkou není českému
publiku vysvětlitelný ve
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světle nezadržitelné
masy migrantů a všech potíží, které
s sebou přináší. Jednou byli zařazeni do
škatule vítačů potenciálních teroristů
a tuto nálepku si jen tak neodpářou. Kdysi oblíbený Schwarzenberg se na odchodu do politického důchodu stává TOP 09
spíš přítěží než lapačem voličů. Navíc
s jeho odchodem Kalousek ve vedení
strany osiřel. Delegáti mu na podzimním
sněmu do vedení navolili, koho chtěl, ale
nikoho do pořádné politické rvačky. Má
vedle sebe sympatického Hegera, snaživou Langšádlovou, nikoho výrazného,
kdo by zaplnil díru po nahluchlém, ale
vtipném knížeti. A ve Sněmovně, kde poslanecký klub vede František Laudát, si to
Kalousek obslouží zase sám. Svazek se
Starosty se začíná hroutit a zachrání ho
možná zjištění, že jeden bez druhého se
v příštích volbách do Sněmovny zřejmě
nedostanou. Gazdík již oznámil, že Starostové budou podporovat KDU-ČSL,
která má leckde starostu a spolupracují
už nyní. Kalousek proto začíná být nervózní a marně vyhlíží téma, na kterém
by připravil svou stranu do dalšího volebního období. (Nepodceňoval bych tak
rozhodně TOP 09, abychom se nedivili.
A představit si politickou scénu bez poslance Kalouska vševědoucího? Kdo by
nás poučoval téměř denně v televizi?)
 JEN DÁL A HOUŠŤ! V Právu 1. února
2016 Lukáš Jelínek uvádí, že ne vždy Zemanova snaha oslabit nebo zesměšnit
druhého musí vyjít. Uškodila snad kdysi
Zemanova kampaň Petře Buzkové nebo
Lubomíru Zaorálkovi? První se dál pohybovala na čelných příčkách žebříčků

popularity a z politiky odešla, až když
sama chtěla (stačila zrušit povinné
školní osnovy jednotlivých předmětů
a o úrovni našich pedagogů se vyslovila tak, že dceru dala studovat na francouzské lyceum). Zaorálek to dotáhl na
předsedu Sněmovny a ministra zahraničí. Už třináct let má pifku na Sobotku a s Jiřím Dienstbierem válčil, když
byl lídrem Mladých soc. dem. Namazané schody vykonaly své v případě
Vladimíra Špidly, ale po opuštění Strakovy akademie se stal eurokomisařem
a dnes vede Sobotkovy poradce. Nynější prezident naopak dokáže těm,
do nichž se trefuje, obstarávat politický vzestup a jeho favorité mohou žehrat na polibky smrti. Škromach se nestal předsedou ČSSD a Mynář se
Stranou práv občanů se do Sněmovny
nedostal. Zeman má vysokou osobní
oblibu a získat renomé jeho soka bude
pár pátků trvat. Kvality Pospíšila, Halíka, Dlouhého nebo Horáčka, to je
málo na Zemana objíždějícího republiku a rozesmávajícího bonmoty.
 ANDREJ BABIŠ TO UMÍ. V Právu
2. února 2016 vyjmenoval důvody
zklamání voličů z případů korupce
a vypjaté partajní politiky: kauza
Opencard, která Pražany stála miliardy korun, elektronické knížky, předražené stavby dálnic a silnic, o desítky
miliard korun, expanze ČEZ na Balkán, privatizace OKD, sekretářka a milenka premiéra vybírala všimné,
vstupné k němu, tajná smlouva s Nomurou, firma Viamont zmnohonásobila veřejné zakázky a její majitel ministr Řebíček zázračně zbohatl. Babiš
při vstupu do politiky řekl voličům, že
je majitelem velké firmy. Neschovával
se za bílé koně, které tak rádi využívají
čeští politici. Šel do politiky a řekl,
že je ve střetu zájmů, nebude zneužívat svůj vliv, protože by byl blázen. Vyzval občany, aby ho kontrolovali, prověřovali. Proto vznikla i jeho média.
Jeho firma Agrofert přijímá dotace,
které jsou transparentní a znamenají
rovné podmínky pro všechny hráče na
trhu. Systém dotací EU nevymyslel,
ostatně dotace do zemědělství poskytují USA, Kanada, Japonsko. Doufá,
že jeho příklad přiláká v budoucnosti
do české politiky víc zkušených lidí,
kteří už něco dokázali a vybudovali
a kteří chtějí své zemi nějak pomoci.
(Už jen poukazem na příklady akcí,
v nichž šlo o miliardy, které pak chyběly ve státním rozpočtu, získává potřebné případné voliče do krajských i senátních voleb v tomto roce.)
kj
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aneb co přináší divadelní a hudební sezóna v březnu a dubnu
Janáčkova opera premiéruje (18. III.)
jednu z nejhranějších oper Bizetovu Carmen. Předlohou byla rozsahem nevelká
stejnojmenná novela Prospera Merimée,
jedna z mála, která spisovatele přežila.
Inspiraci prostředím vytěžil skladatel ze
své cesty po Španělsku roku 1830 a roku
1875 se stal příběh věčným. Publikum,
zvyklé na francouzskou Velkou operu, jež
byla podívanou na historická témata
s obrovským inscenačním aparátem, považovalo Carmen za příliš naturalistickou
a premiéra propadla. Úspěch slavila až
v zahraničí několik let po smrti skladatele,
umírajícího roku 1876 v 37 letech. Bude
zajímavé, jak nadčasové téma hrdinky,
stále hledající lásku, jejíž problém až ve
20. století přesně popsal psychoanalytik
Erich Fromm, uchopí absolvent JAMU
a současný šéf plzeňské opery Tomáš Pilař.
Mahenovo divadlo reprízuje na Malé
scéně (20. III. , 2. 3., 16. IV.) Perníkovou
chaloupkou Václava Renče. Veršovanou
pohádku napsal v roce 1944 jako útěk od
válečné reality. Netušil tehdy jaký osud ho
bude čekat. Po procesu se Zelenou internacionálou to bylo 14 let vězení. Režie se
ujala zkušená Zoja Mikotová,divákům
dobře známá z loutkových inscenací Divadla Radost.
Městské divadlo na Divadelní scéně
uvede v premiéře (19. III.) Malý rodinný
podnik od Alana Ayckbourna. Hra měla
premiéru v londýnském Národním divadle v roce 1987 a získala tehdy cenu Evening Standard Award za nejlepší hru roku.
Ve stejném roce autor obdržel jedno z nejvyšších britských vyznamenání Komandér Řádu britského impéria. Napsal na 70
divadelních her a je považován za nejhranějšího britského dramatika po Shakespearovi. Je kritikem životního stylu britské střední třídy. Do této kategorie patří
i tato hra s podtitulem hořká komedie.
Divadlo Husa na provázku uvádí dva
večery k osmdesátinám Milana Uhdeho.
Jde o součást projektu nazvaného Kde
Shakespeare můj? První, atypicky a možná i příznačně nazvaný Opice v menažerii
(9. III.), sestává z autorského čtení v režii
Juraje Nvoty, druhý, nazvaný Zázrak v černém domě (24. III.) má dle anotace reflektovat traumatické dějinné etapy druhé
poloviny 20. století v režii Břetislava Rychlíka. V premiéře bude (1. IV.) uvedena
autorská hra Jiřího Jelínka Lauer, Hardy
a ti druzí s podtitulem Kabaret o dvojicích,
párech, parťácích a těch ostatních - svět je
groteska. Doufejme, že si autor a režisér
humor udrží, i když theatrum mundi míří,
čím dál tím víc, k tragédii.
Divadlo Buran Teatr premiéruje (31.
III.) jevištní přepis Slabikáře Jiřího Žáčka
od Sabiny Machačové. Žáčkův Slabikář

s ilustracemi Heleny Zmatlíkové byl oceněn Zlatou stuhou 1993 a téhož roku získal i Cenu Comeniana. Autorka přepisu je
známa divákům z Provázku inscenacemi
Betlém a Divnej brouk. Režisér Slabikáře
Juraj Augustín je v Buran-Teatru autorem
inscenace Moja.
Divadlo u stolu uvede (21. III.) scénické čtení Cervantesových frašek k 400. výročí úmrtí autora. Čtenáři znají jeho hru
Lišák Pedro.
Divadlo Radost uvede v premiéře (11.
III.) Strakonického dudáka v režii Vlastimila Pešky. Bude zajímavé, co vytěží zkušený režisér z Tylovy hry, o níž po premiéře ve Stavovském divadle v roce 1847
napsal Karel Havlíček: „Nikdo neopouštěl
divadlo nespokojen.“ To platí i pro řadu
Peškových inscenací.
Divadlo-Polárka uvádí (21. III.) situační komedii Gillese Dyreka Benátky pod
sněhem. Autor je francouzský herec a televizní scénárista, proslavený mimo jiné
televizním seriálem Maigret.
Hudebně-dramatická
laboratoř
JAMU Divadlo na Orlí uvádí v premiéře
(19. III.) operu Domenica Cimarosi Impresário v koncích. Autor, jeden z nejslavnějších skladatelů 18. století, napsal tuto operu roku 1786 a o rok později ho pozvala
Kateřina Veliká z Florencie do Petrohradu.
Goethe uvedl Impresária roku 1791 ve Výmaru a skladatel vyměnil paláce Ermitáž
a divadlo paláce Gatčino za vídeňský dvůr
Leopolda II., čtenáři známého z F. L. Věka.
Jeho další osud byl neméně pestrý, až
po smrt otravou roku 1801. Bourboni mu
nemohli odpustit vítání Napoleonových
vojáků v Neapoli. Impresário v koncích je
komedie plná absurdních situací z divadelního prostředí i jeho zákulisí a dává s nadsázkou nahlédnout do operního světa odtrženého od reality, který skladatel dobře
znal.
Scéna divadelní fakulty JAMU studio
Marta premiéruje (9. III.) z autorské tvorby studentů fyzického divadla inscenaci
nazvanou Jas a chvění aneb gymnosofické drobky I. Nelze než přát divákům stejně milý zážitek jako si odnášeli z představení Chaos srdce téhož ateliéru.
Hudební fakulta JAMU uvádí jako zahraniční hosty (10. III.) studenty klavíristy Vysoké školy múzických umění Bratislava a (30. III.) děkana University of Hull
z Velké Británie trumpetistu Simona
Desbruslaise, který přijede se světovou
premiérou skladby Tobyho Younga. Další
výběr na koncertech interpretovaných
atraktivních skladeb je široký. Zazní (11.
III.) hobojový Královský koncert č. 6 a (22.
III.) Královský koncert č. 1 dvorního skladatele Krále slunce Ludvíka XIV. Françoise Couperina. Na houslovém koncertě za-

zní (14. III.) Smetanovo Z domoviny, Martinů Sedm arabesek a Sarasateho Cikánské melodie. Zazní (16. III.) i Koncert pro
housle a orchestr č. 2 g moll Sergeje Prokofjeva a (17. III.) Čajkovského Koncert
pro housle a orchestr D dur. Na některé
koncerty je volný vstup.
Brněnská Filharmonie uvádí (21. III.
- 4. IV.) Velikonoční festival duchovní
hudby. V minoritském kostele zazní (21.
III.) novodobá světová premiéra oratoria
Snímání našeho Spasitele Ježíše Krista
z kříže pro sóla, sbor a orchestr holešovského rodáka Františka Xavera Richtera.
Autor, jeden z nejvýznamnějších skladatelů vrcholného baroka, byl dvorním skladatelem v Mannheimu a kariéru končil
jako kapelník katedrály Notre-Dame ve
Štrasburku, kde v 80 letech zemřel. V jezuitském kostele v rámci cyklu Temné hodinky - večery s hudbou při svíčkách zazní (23. II.) Responsoria a lamentace pro
Zelený čtvrtek, (24. III.) pro Velký pátek,
(25. III.) pro Bílou sobotu dalšího z nejoriginálnějších a nejpozoruhodnějších hudebních géniů vrcholného baroka Jana
Dismase Zelenky. Oba skladatelé vytvářeli pojem České země jsou konzervatoří
Evropy. Ze středověké tvorby našich zemí
bude (30. III.) uvedena v bazilice na Starém Brně brunensie - Akvitánská polyfonie a velikonoční zpěvy z antifonáře Elišky Rejčky. Česká královna pohnutého
osudu byla velkorysou sponzorkou jak
stavby chrámů, tak i knih, v té době nesmírně drahých. Replika jejího antifonáře, duchovního zpěvníku, je k vidění
v Muzeu města Brna na Špilberku, ale
v hudební podobě zazní jako vrcholná rarita v podání francouzského ženského vokálního souboru Discantus. Na závěr festivalu na Petrově zazní (3. IV.) vzácně
hraná Foersterova Symfonie č. 4 c moll
Veliká noc a jásavé Dvořákovo Tedeum.
Kino Art uvádí v den uzávěrky na svém
webu pouze živý přenos (10. IV.) z Velkého
divadla v Moskvě. Jde o choreografii Alexeje Fadějeviče podle Maria Petipy na
balet Don Quijote skladatele Ludwiga Minkuse. Minkus byl vídeňský rodák, syn židovského obchodníka s vínem z Velkého
Meziříčí, od r. 1864 inspektor carských divadel, Petipa byl od r. 1859 taneční mistr
Velkého divadla v Moskvě. K Donu Quijotovi měl původně skládat hudbu Cesare
Pugni, termín pro alkoholismus nedodržel
a s úspěchem ho zastoupil Minkus. Rusové
pečlivě uchovávají choreografie mistrů minulosti. U nás není zaznamenána ani choreografie Ivo Váně Psoty z konce 40. let 20.
století. Víc se o dubnovém programu kina
Art nelze dozvědět. Ani od Artu nadřízeného tiskového oddělení Turistického informačního centra města Brna.
/V-zh/
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KALEIDOSKOP VÝSTAV
Do května je k vidění ve vile Stiassni výstava nazvaná Brněnské
stopy rodiny Löw-Beerů. Mapuje stopy tří generací této rodiny, které
jsou v podobě obytných, průmyslových a dalších objektů rozesety na
území celého města. Příznačná pro vývoj rodiny i jednoho z průmyslových center Rakouska. Uherska, města Brna, byla široká škála průmyslových aktivit. Od textilnictví až po cukrovarnictví a výrobu cementu.
Nejviditelnější připomínkou jejich průmyslové aktivity je lom na Hádech a zbývající objekty maloměřické cementárny. Rodina vyšlá ze stísněných domků boskovického ghetta vyvrcholila Alfredem Löw-Beerem, který nejenom věnoval část pozemku své dceři pro stavbu vily
Tugendhat, ale jak bylo typické pro jeho společenskou skupinu, podporoval Rotariány, oproti národnostní koncepci 1. ČSR hnutí Panevropy a do roku 1939 přispíval i na brněnský Německý dům.
Ve vile Stiassni bude probíhat Týden výtvarné kultury pořádaný
Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity. Ten vstoupí (14. - 20.
III.) do svého 7. ročníku a jeho tématem je Napiš obraz. První bude
(14. III.) komentovaná prohlídka reprezentačních prostor vily a představení nabízených edukačních programů, pro pedagogy MŠ, ZŠ a SŠ,
druhá (19. III.) komentovaná prohlídka bude provázaná s výtvarnou
tvorbou, inspirovanou akvarely a fotografiemi manželky majitele vily
Hermine Stiassni, z rodiny severočeských uhlobaronů.
Muzeum města Brna na Špilberku do 1. V. uvádí výstavu legendy
amerického výtvarného umění Andy Warhola. Jedná se o 200 sítotisků, litografií a dalších děl, včetně obalů gramodesek a portrétů Marilyn
Monroe a Micka Jaggera. Název výstavy je odvozen z názvu cyklu 17
litografií V hloubi mé zahrady z roku 1956. Jedná se o kresby barokních andílků nahozené lehkou rukou a nikdo by v nich nehledal popartovou ikonu. K vidění je v řadě variací Campbellova polévka i 20 obalů na gramodesky. Jedním z nich je obal s kalhotami se skutečným
zipem, které zdobily přebal LP Sticky Fingers od Rolling Stones.
Po schůzce Nixona s Mao Ce Tungem vznikla série Maových portrétů.
Výstavu zapůjčil galerista a fotograf Zdeněk Kočík. Je majitelem kolekce prací Salvatora Dalího, které byly vystaveny na Špilberku v r. 2014
a v budoucnu slíbil prezentovat na Špilberku svou kolekci Alfonse Muchy. Získal ji od šlechtičny, jejíž manžel v Paříži Muchu sponzoroval.
Malíř, jak je u chudých výtvarníků pravidlem, se odměňoval svými pracemi. Byly zabaleny v původní malířské tubě a nikdo je po téměř století
nerozbalil. Na Špilberku je na co se těšit.

Borovec a Fuksa v Galerii Pekařská
Dvojice významných brněnských výtvarníků František
Borovec a Karel Fuksa se představili brněnské veřejnosti na společné výstavě v Galerii Pekařská. První z autorů představil v cyklu
Ohlížení FB své návraty k pomíjeným a již zcela zapomenutým
technikám a postupům v grafice i k časům hledání, experimentování a zároveň svobodného rozhodování. Jeho práce jsou známy nejen doma, ale vystavoval prakticky po celém světě. Proslul
tvorbou firemních značek, kterých vytvořil na 400. Karel Fuksa
nabídl ke zhlédnutí zejména skleněné objekty. I jeho umělecká
díla byla představena v galeriích řady zemí. Výstava byla k vidění
od konce ledna do 9. března.
Text a foto Tibor DÁVID
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V pavilonu Anthropos Moravského zemského muzea je k vidění
do 4. 9. výstava nazvaná Země na obzoru – objevujeme Ameriku.
Výstava je doprovázena přednáškami organizace Nová Akropolis.
Jde o organizaci založenou v r. 1957 Argentincem J. A. Livragou
(1930-1991), bývalým theosofem a automobilovým závodníkem. Byl
ovlivněn učením theosofky a okultistky Heleny Petrovny Blavatské.
Jedním z cílů této organizace je probádat nevysvětlitelné přírodní zákony a latentní síly v člověku a přírodě. Prezentují i Atlantidu jako
reálnou říši starověku. Na přednášce věnované indiánským kulturám
Mexika byla přednášejícím Atlantida vzpomínána a nabízena kniha
o indiánských kulturách Mexika z produkce Nové Akropolis. Příští
přednáška bude (20. IV.) věnována aztéckému kalendáři. Je paradoxní
jak ve vědecké instituci, jež má obdobu jen na třech až čtyřech místech
v Evropě zaznívají fantastické domněnky, jež s vědou a posláním
Anthroposu nemají nic společného. Patrně to souvisí s koncepcí vedení, které za 5 let svého působení propustilo na 100 zaměstnanců.
Dům pánů z Kunštátu vystavuje do 19. III. instalaci Jana Krtičky
nazvanou Like Rašómon. Jde o výpověď několika diváků popisujících
v reproduktorech obrovský válečkový přístroj patrně inspirovaný nahrávacími mechanismy ze začátku 20. století. Název je odvozen z Kurosawova filmu Rašómon z r. 1950, kde tři současníci popisují zločin,
který se odehrál v historickém Japonsku doby samurajů.
/V-zh/

Ředitel Městského divadla Brno
Stanislav Moša slaví 60. narozeniny
12. února 2016 oslavil 60. narozeniny Stanislav Moša - jedna z předních osobností českého i evropského divadla. Více
než dvě dekády úspěšně vede Městské divadlo Brno, kde dal
vzniknout jedinečným divadelním projektům a představením. Jeho nápaditá režie se podepsala do dlouhého seznamu
činoherních i muzikálových inscenací. Městské divadlo Brno
je dnes synonymem pro jméno Stanislav Moša a naopak. Byl
to on, kdo z malého divadélka, které stálo před krachem, vybudoval instituci evropského věhlasu. Je to díky jeho ohromné píli,
profesionalitě a schopnosti vést lidi. Ačkoliv dostal mnoho nabídek z Prahy i ze zahraničí, vždy nakonec odmítl, neboť divadlo
na Lidické ulici je jeho „dítětem“, které stále roste a vzkvétá.
Dlouholetý ředitel MD Brno S. Moša, režisér, textař, libretista
a dramatik, se narodil v Novém Jičíně. Vystudoval hudebně-dramatický obor Státní konzervatoře v Ostravě a poté činoherní režii na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. S ukončením studia dostal nabídku k angažmá do tehdejšího Divadla
bratří Mrštíků, kde inscenoval mnoho dramaturgicky zajímavých
a režijně mimořádně zdařilých představení.
Na svém režijním kontě má více než 150 inscenací, nejen
doma, ale i v zahraničí. Jako muzikálový režisér je podepsán pod
světovými muzikály jako Les Misérables, Chicago, Probuzení
jara, Flashdance, Kočky, DUCH, TITANIC aj. Je také režisérem
úspěšných koncertních představení Muzikály z Broadwaye
a Magical Broadway. Pro Moravský podzim zinscenoval
v r. 2010 Honeggerovo oratorium Johanka z Arku na hranici.
S. Moša je rovněž tvůrčím autorem, jako libretista a textař především ve spolupráci se Zdenkem Mertou, Petrem Ulrychem
a Milošem Štědroněm. Stál také za nápadem i realizací soudobé
Hudební scény, která vznikla jako druhá divadelní budova Městského divadla Brno, a jejíž provoz byl zahájen v r. 2004. Jako televizní režisér má na svém kontě několik záznamů divadelních
inscenací realizovaných pro Českou televizi.
Za své dílo obdržel řadu ocenění v divadelní a hudební oblasti doma i v zahraničí. Obdržel Cenu města Brna pro Městské divadlo, v anketě Brno TOP 100 se objevuje mezi prvními třemi nejvýznamnějšími brněnskými osobnostmi a jeho Městské divadlo
Brno se umisťuje v sekci nejúspěšnějších organizací. Hnacím
motorem, které ženou Stanislava Mošu, ale i jeho spolupracovníky, jsou spokojenost a tvůrčí úsilí. Společným cílem je plný sál
spokojených diváků. Tibor DÁVID (s využitím materiálu MDB)

KYTICE JULIU FUČÍKOVI
Třiadvacátého února před 113 roky se narodil na pražském
Smíchově v Duškově ulici novinář a spisovatel Julius Fučík
(1903-1943). Již tradičně na něj vzpomněli představitelé Společnosti Julia Fučíka (SJF) v ČR tento význačný den a položili kytici
k Fučíkově soše v Praze na Olšanech. Opětovně instalovaná socha našeho národního hrdiny, odstraněná po státním převratu
v listopadu 1989 od hlavní brány na holešovické Výstaviště, stojí
na Olšanech pod širým nebem již tři roky.
Ke dni Fučíkových narozenin zaslali pozdravy SJF přátelé
z Ruské federace – Muzea Musy Džalíla v Kazani (Tatarstán) a ze
Sevastopolu na Krymu. Přitom vyslovili naději, že s vírou a odvahou budeme dál společně bojovat za ideály historické pravdy,
sociální spravedlnosti a pokroku.
Na sklonku února vyšlo dvojčíslo 45 a 46 fučíkovského občasníku Kurýr. Za pozornost k přečtení se v něm nabízí zasvěcená
studie Anatolije Šitova o Osvobozeném divadle Jiřího Voskovce
a Jana Wericha a o vztahu Julia Fučíka k této oblíbené avantgardní umělecké scéně.
Spol. Julia Fučíka - (jel)

Pro učitele (s láskou...)

Polednice
Řehoní se dítko drze, učitelce v bledou líc,
ať se jenom úča vzteká, ví, že vlastně nesmí nic!
Učitelce v hlavě hučí, chvějí se jí kolena,
když tu v umučené lebce bleskne veršík Erbena.
"Pojď si proň, ty Polednice, pojď, vem si ho, upíra!"
Když tu dveře ztichlé třídy, kostlivý hnát otvírá...
Pod plachetkou - však to známe - příšera se zjeví tu,
dříve rozjívené děti náhle stojí v zákrytu.
"Dej sem dítě!" zaburácí, "volala jsi, tady jsem!"
"Volala jsem. Pročpak dítě? Víš co? Radši mě si vem!
Ty si sbalíš děsné dítko - horší přijdou do školy a mne za zmizení žáka odbor školství osolí.
Mě si vezmi, Polednice, konečně tak najdu klid!
Kolegyně potvrdí ti, jak je těžké takhle žít.
Ať se kde chce co chce šustne, kdo je vinen ze všech zel?
Kdo je volán jako pucflek? Zcela jistě učitel!
Když si páťák místo džusu dá pořádný rumu lok,
na koho se ukazuje? Zanedbal to PEDAGOG!
Když se dívka zfetovaná vrhá z okna jako cvok,
v ruce láhev od čikuli... kdo je vinen? PEDAGOG!
Když mládenci skotačiví vhodí chodce v říční tok,
kdopak za to zvěrstvo může? Jen a pouze PEDAGOG!
Že děťátko v třetí třídě pohačá si druhý rok,
kdopak mu měl IQ zvýšit? Kdo to nezvlád´? PEDAGOG!
Tak to vidíš, Polednice, škoda mluvit, hanba klít,
proto radši mě si vezmi, ať mám jednou pro vždy klid."
Polednice hlavu skloní, slza z oka skane jí.
Šeptá: "Nejsem kompetentní, zanech marných nadějí."
Na pozdrav svým strašným hnátem učitelce zakývá,
chápe už, proč pro tu ženu není příliš děsivá…
„Češtinářský bonbónek" - kdo to sepsal nevíme - klobouk dolů
(musel to být velmi dobrý češtinář, asi pedagog!), protože je zachován perfektně Erbenův styl. Přesně to sedne tak jak má, nikde
nic nevyčnívá navíc, ani neschází - verš a rým - dávám za jedna
s hvězdičkou!!
Málo je takových veršotepců anonymů, kteří by to tak precizně dali. A krom toho fakt - absolutně výstižné!! A pak že lidová
tvořivost vymizela!!
(Z hlubin sítě sítí … red.)

Běh času nezastavíš
napsal Karel Janiš v únorovém Echu v roce 2006. A jako
vždy měl pravdu. Uplynulo 10 let, a soudruh doc. Ing. Jan
Satoria, DrSc. se dnes, stejně jako ostatní čtenáři na stránkách
tohoto Echa dočítá, že už mu čas (přesně to bylo 2. března)
odměřil osmdesátku.
Co k tomu říct, napsat? Především to, že si vážíme jeho celoživotní práce pro stranu a společnost. Vím, že to zní jako zažitá
fráze. Je to však míněno veskrze upřímně. Není třeba podávat nějaký výčet funkcí jež zastával, přesto připomenu, že když bylo třeba, přijal a úspěšně se zhostil funkce předsedy městského výboru, dodnes je členem jeho komise a rovněž předsedou základní
organizace v místě bydliště.
Takže Jendo, dovoluji si Ti i jménem členů a funkcionářů
městské stranické organizace do těch všech dalších let popřát
především pevné zdraví, neboť vím, že to ostatní už si zorganizuješ.
Upřímně Aleš Růčka

(foto archiv Echa - 2010)
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Každý z nás ho zná
Jmenuje se totiž PhDr. Karel JANIŠ
a právě slaví významné životní jubileum - úctyhodné 85. narozeniny.

Naši březnoví jubilanti
V minulém měsíci oslavila významné
životní jubileum – 90 let s. Marie STODŮLKOVÁ, ZO 2202. Dodatečně blahopřejeme!
01.03. Marie KNAPOVÁ, 57 let, MO 1101,
02.03. Libuše BŘENKOVÁ, 81 let, LKŽ, doc.
Ing. Jan SATORIA, DrSc., 80 let, em.
předseda MěV,
03.03. Zdeňka DUDÍKOVÁ, 83 let, LKŽ, Marie
MANOVÁ, 59 let, ZO 3003, Jaroslav
PELÍŠEK, 84 let, ZO 2901,
04.03. Miloslava HORÁKOVÁ, 83 let, ZO 1505,
Libuše HAJNOVÁ, 87 let, Imrich
FARKAŠ, 72 let, oba ZO 0305,
05.03. Jaroslava COUFALÍKOVÁ, 73 let, ZO
0305, Milada PILÁTOVÁ, 59 let, ZO
0502, Oldřich HORÁK, 89 let, ZO 1505,
06.03. Jaroslav PILAŘ, 57 let, ZO 3023, Františka KLIMÁNKOVÁ, 88 let, ZO 2708,
Vilém HAGARA, 87 let, ZO 2901, PhDr.
Karel JANIŠ, 85 let, šéfredaktor ECHO,
07.03. Josef PALATKA, 85 let, ZO 3003, Jaroslava GARECOVÁ, 83 let, ZO 2901,
08.03. Olga FLOKOVÁ, 84 let, ZO 2710, Jaromír KOCANDA, 88 let, ZO 0600,
09.03. František PÁLENÍK, 90 let, ZO 1505,
10.03. Radoslava POLÁKOVÁ, 65 let, ZO 0502,
12.03. Marie VESELÁ, 69 let, LKŽ, předsedkyně
VNK, Marie RYNDOVÁ, 83 let, ZO 0309,
13.03. Rudolf KOPP, 63 let, ZO 2901,
15.03. Josef HORŇÁK, 92 let, ZO 1505,
16.03. Svatava FIALOVÁ, 78 let, ZO 0305,
Libor JAROŠ, 34 let, MO 1401,
18.03. Věra HANZALOVÁ, 90 let, ZO 2901,
20.03. Vlasta MIKLOVÁ, 89 let, ZO 0305,
21.03. Dagmar VEČERKOVÁ, 84 let, MO 1401,
Dana SMUTNÁ, 60 let, ZO 3004,
22.03. Marie SAMSONOVÁ, 82 let, LKŽ,
RSDr. Karel URBÁNEK, 75 let, Jaroslav
BOUDA, 45 let, oba ZO 3023,
23.03. Jan NETOUŠEK, 77 let, ZO 0309,
24.03. Josef HEBNAR, 86 let, MO 1101, Adolf
ZATČANSKÝ, 82 let, ZO 0502,
25.03. Františka ŠINDELÁŘOVÁ, 92 let, MO
1101, Jaroslav JANČÍK, 74 let, ZO 3003,
26.03. Josef SKOUPÝ, 82 let, ZO 3023, Jaroslav
BENDA, 89 let, ZO 1505,
27.03. Vladislava NÁDENÍČKOVÁ, 67 let, ZO
3003, Roman ČECHOVSKÝ, 80 let, MO
1101,
28.03. Pavel SVORA, 65 let, ZO 3023, Jan
SLAVATA, 72 let, Antonín GRUBER, 69
let, oba MO 1401,
29.03. Vratislav VEČERKA, 88 let, MO 1401,

Všem našim oslavencům děkujeme
za obětavou práci pro stranu a socialistickou společnost a do dalších let
přejeme pevné zdraví a hodně spokojenosti. ZO(MO) KSČM, LKŽ Dobromysl a redakce ECHO.
did

Narodil se 6. března 1931, po absolvování
vysoké školy pracoval jako pedagog. Pozorně
sledoval dění ve společnosti i světě a právě
proto se naučil dívat na svět z třídního hlediska. Logickým vyústěním takového pozorování byl jeho vstup do KSČM v roce 1967 a následné vykonávání celé řady stranických
funkcí. Jeho další život a práce tak byly naplněny nejen oddaností myšlenkám socialismu
a vírou v lepší sociálně spravedlivou společnost, k jejímuž vybudování se vždy snažil
osobně přispět. Osobní agitací se podílel na vysvětlování politických cílů strany, což
mimo jiné bylo důvodem pro jeho jmenování ředitelem Muzea dělnického hnutí v Brně.
Své postoje, jako řada jiných, nezměnil ani po převratu v roce 1989, naopak s ještě
větší vervou se zapojil do stranické práce. Dlouhá léta vykonával funkce v komisích MěV,
byl zastupitelem v Zastupitelstvu městské části Brno-Slatina, dodnes vykonává funkci
předsedy zdejší základní organizace strany. Stal se tak uznávanou osobností nejen mezi
straníky, ale i mezi bezpartijními jak v samotné Slatině, tak i v rámci celého Brna.
Především však nelze opomenout skutečnost, že jeho jméno je již celých 25 let spojeno s občasníkem MěV KSČM Echo, jehož je šéfredaktorem. Nikdo z nás si neumí představit, že při otevření nového čísla se nesetká právě s Karlovými příspěvky. Jejich pouhý
výčet by vydal přinejmenším na hodně tlusté dvojčíslo tištěné hodně malým písmem.
Přejme proto jubilantovi především pevné zdraví. Chuť a optimismus nadále pro
stranu pracovat mu nechybí.
Martin ŘÍHA, předseda MěV KSČM v Brně
Každý jej z Echa zná - pod značkou kj - i když jeho foto je na stránkách málokdy vidět!
Dnes to napravujeme a připojujeme se k blahopřání - spolupracovníci z redakce.

Blahopřání
k významnému životnímu jubileu patří známému funkcionáři naší strany.
22. března 2016 uplyne 75 let, kdy se v Bojkovicích narodil RSDr. Karel Urbánek.
Po ukončení studia na Železniční průmyslové kole ve Valticích byl v letech 1962-1973
výpravčím i přednostou na několika železničních stanicích. V letech 1974-1990 působil
v různých stranických funkcích: na JmKV KSČ na oddělení průmyslu i jako zástupce
vedoucího oddělení, poté byl tajemníkem i vedoucím tajemníkem MěV KSČ v Brně,
vedoucím politicko-organizačního oddělení, předsedou Výboru pro řízení stranické
práce v českých zemích na úrovni ÚV KSČ a ve dnech 24. listopadu – 20. prosince 1989
generálním tajemníkem ÚV KSČ. Při zaměstnání vystudoval Vysokou školu politickou
a postgraduál na Vysoké škole ekonomické v Praze.
Bylo rozhodnuto nezasahovat proti průNa diskusním čtvrtku 24. listopadu
vodu studentů 17. listopadu 1989, ale k za2011 řekl, že do této funkce byli navrženi
stavení průvodu na Národní třídě došlo
Rudolf Hegenbart, Lubomír Štrougal, Mia s Jakešem hovořil o nutnosti vyvodit poroslav Štěpán, ale zvoleni nebyli, Frantilitickou odpovědnost. Gorbačov podpošek Pitra a Ivan Knotek odmítli. Karel
roval Dubčeka do prezidentské funkce,
Urbánek sdělil volební komisi složené
Jakovlev Zdeňka Mlynáře, mezi lidmi měl
z vedoucích tajemníků KV KSČ, že funkci
podporu Ladislav Adamec. V „jámě lvonemůže přijmout, v centru pracoval krátvé“, v níž se ocitl, se drali kupředu Ofčáci
kou dobu. Požadoval politické řešení kria rozhodovali. Na mimořádném sjezdu
ze ve společnosti bez použití síly a čas na
KSČ byl předsedou zvolen Ladislav Adarozmyšlenou. Odklad volby nebyl schvámec a funkce generálního tajemníka
len, takže K. Urbánek se stal novým geneÚV KSČ byla zrušena. Politické působení
rálním tajemníkem. Usnesení z února
náš dnešní jubilant ukončil v létě 1990
1988, že ve funkcích tajemníků OV, KV
v čele ÚKRK KSČ. Zůstal členem ZO KSČM
a ÚV lze působit pouze dvakrát po pěti le3023 a své poznatky zejména z působení
tech, splněno bylo z 20 % na úrovni OV
v nejvyšší funkci v prosinci 1989 předal na
KSČ, na úrovni ÚV KSČ nedošlo téměř
uvedeném diskusním čtvrtku, v rozšířené
k žádné změně od roku 1971. Ukázalo se,
podobě v rozhovoru pro publikaci Záhaže i u nás se nevyhneme podstatným změdy 17. listopadu z roku 2010.
nám. Gustáv Husák na zasedání předsedBojovníku za lepší zítřek a skromnénictva ÚV KSČ v říjnu 1989 upozornil,
mu člověku přejeme hodně zdraví!
že „vše kolem nás jde do hajzlu a je třeba
Karel JANIŠ
něco udělat“. Vedení strany neudělalo nic.
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