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	Mládež vede Brno

	V Brně se ve dnech 13.-15. května 1949, od pátku do neděle, uskutečnila akce s názvem Mládež vede Brno. Šlo o akci, kdy mladí členové Českého svazu mládeže převzali funkce v Krajském národním výboru, na úřadech, dělali noviny Rovnost a rozhlasové vysílání, řídili dopravu, řídili vybrané linky tramvají, učili ve školách, zasedli ve vedoucích funkcích brněnských závodů, dělali stavbyvedoucí. Akce měla za úkol ukázat, že mládež je schopna poctivě a svědomitě zastat práci jako dospělí, že mládeži patří budoucnost a měla odhalit nové talenty, které měly být dále pilovány a vybrány do funkcí, které při akci zastávali. Akce měla ukázat, že mládež si je plně vědoma vážnosti úkolů, které ji čekají.
	Cílem také mělo být získat co nejvíce členů do ČSM (nejlépe 100% brněnské mládeže), vytvořit údernické skupiny, uzavírat socialistické smlouvy a stanovovat si socialistické závazky na překračování plánu pětiletky.
	Z akce byla učiněna celostátní záležitost, protože se o ni zajímaly nejvyšší úřady a vláda. Do Brna v sobotu 14. května dorazila delegace v čele s předsedou vlády Antonínem Zápotockým, jeho náměstkem Zdeňkem Fierlingrem, dále přijeli ministři Jaromír Dolanský, Evžen Erban a Ludmila Jankovcová, za ÚV KSČ přijela Marie Švermová.
	Vláda pro nejlepší vyhodnocené jednotlivce vypsala odměny a rozhodla se předat věcné dary – např. několik motocyklů, také radiogramofon či psací stroj. Výsledky osobně vyhodnotil Antonín Zápotocký a v neděli 15. května se osobně zúčastnil otevření nového Domu pionýrů.
	Do akce se zapojilo na 21 000 mladých a Brno tak prý ukázalo cestu ostatním mladým ve větších (krajských) městech a také složkám Národní fronty. Brno podle Rovnosti nic neztratilo zavedeném nového krajského uspořádání a Ota Šling dokonce v jednom ze svých projevů řekl, že Brno má šanci stát se československým Leningradem. Brňané však prý musí pracovat a nezpychnout, protože jen lidově-demokratický stát může umožnit takovou akci. Mládež tak uvidí reálné potvrzení Leninova výroku: „Socialismus otevře jako kouzelný proutek mládeži netušené možnosti uplatnění.“ (Do Brna přijede… 1949, s. 1).
	Akce byla také výzvou soudruhům v závodech, aby se řádně na akci připravili a tvořili nové úderky mládeže, zajišťovali podávání zlepšovacích návrhů a zapojili další mladé do socialistických smluv, do řad ČSM. Rozhodnutí středoškolské mládeže mělo nadchnout liknavé. Akce měla být darem k IX. sjezdu KSČ a její heslo znělo: „…za tisíce nových členů ČSM.“ (Mládeži města Brna 1949, s. 1).
	Hlavní význam akce spočíval však ne v samotném provedení během tří květnových dnů, nýbrž v přípravách a nalezení nových talentů, které měly zůstat na vedoucích místech a měly být dále školeny. Přípravy probíhaly dva měsíce, kdy mladí chodili do kurzů. Z mládeže prý prýštilo nadšení, z čehož si mělo vedení ČSM i KSČ podle Oty Šlinga vzít poučení. Cílem mladých mělo být u soustruhů překonávat normy a hledat nové metody. Studentům i nadále měla zůstat snaha se vzdělávat a měl tak vzniknout typ nového socialistického studenta.
	Dále některé střípky o jednotlivých úsecích, jež mládež měla na starosti. Podle Práce mladí učitelé ukáží zároveň s mladými dělníky, „…jak se dovedou postavit k novým úkolům, jež na ně vložil únor a přesvědčí stovky nevěřících, že cesta, po které jde sjednocená československá mládež, končí v cíli socialistické budoucnosti.“ (Mladí zahajují…1949, s. 1).
	V orgánech lidové správy mladí chtěli vymýtit byrokracii, zasedli i ve významných brněnských závodech, dokonce ve funkci závodních ředitelů. Dokonce pokud se na těchto místech osvědčí lépe než dosavadní pracovník, měli tam zůstat. (Dnes začíná… 1949, s. 1). Mladí měli zaútočit na staré výrobní metody a normy. Měli přednášet na školách – byli politicky proškoleni, aby byli schopni dát vyučování správnou politickou náplň. Do rukou se jim dostaly i bezpečnostní a pátrací služby. Celkově jedním z hlavních cílů bylo zvýšit údernické hnutí.
	Podle Rovnosti docházely ze všech úseků činnosti mladých samé radostné zprávy. Pozornost byla logicky věnována hlavně závodům, kde se odehrávala „hlavní bitva brněnské pětiletky“. (Výsledky z… 1949, s. 1). Např. soudruh Bartošek si dokázal poradit se vším a mnohde překračoval plán. V průběhu akce byli získáváni noví členové ČSM. Na KNV svazáci kritizovali jeho práci, dokázali, že je tam nadpočet úředníků, kteří dělají málo práce a byli odhodláni činit i nepopulární opatření přesunu pracovních sil z Brna do Adamova. Podle Práce se taková nová mládež vyznačuje uvědomělostí a odhodláním daleko překročit plán – všichni se k tomu zavázali. Chtěli pracovat na stejném úkolu kratší dobu.
	Ve školách měla nastoupit moderní škola, kde učitel a žák budou rovnocennými kolegy. Už nikdo se nebude muset nic biflovat a škola bude postavena na diskusi o problémech, kdy učitel bude partnerem žákovi. Zkostnatělí učitelé ještě z dob první republiky nebudou mít ve školách místo a musí přijít noví. Žáci se budou již do školy vždy těšit.
	Konkrétní zajímavostí kupř. je, že mladý šéf Škodovky si dal závazek překročit plán o 100% díky novým metodám práce a chce, aby si podobný závazek dali i ostatní a své metody rád prozradí.
	Akce byla zhodnocena tak, že proběhla lépe, než se čekalo. Do ČSM bylo získáno 1350 nových členů a Zápotocký chápal akci jako dobrý začátek k budování socialismu. Místo destrukce jeho generace musí nastoupit budovatelský elán, protože jen s mládeží se dá vybudovat nová socialistická společnost, která nebude zatížena kapitalistickou morálkou.







Články z denního tisku:
Bez mládeže bychom socialismus neuskutečnili. Práce 1949, R. 5, č. 114, s. 1.
Dnes začíná akce Mládež vede Brno. Rovnost 1949, č. 112, s. 1.
Do Brna přijede několik ministrů v čele se soudruhem Zápotockým. Celostátní význam akce „Mládež vede Brno“. Rovnost 1949, č. 110, s. 1.
Mládež iniciátorem pracovních úspěchů. Práce 1949, R. 5., č. 113, s. 1.
Mládeži města Brna. Práce 1949, R. 5, č. 109, s. 1.
Mladí zahajují svou velkou akci. Práce 1949, R. 5, č. 111, s. 1.
Na třináctku mládež nevěří. Rovnost 1949, č. 110, s. 1.
Proč vedeme Brno. Práce 1949, R. 5, č. 112, s. 1.
Socialistické smlouvy na počest MVB. Rovnost 1949, č. 114, s. 1.
Soudruh Zápotocký k brněnské mládeži. Rovnost 1949, č. 114, s. 1.
Výsledky z prvního dne MVB. Rovnost 1949, č. 113, s. 1.

