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2020
Vážené soudružky a soudruzi,
je za námi rok 2019 a okresní organizace
se již musí připravit na letošní rok 2020,
kdy nás jako v předcházejících letech
čekají zase volby, a to volby do krajských
zastupitelstev. Ale než začnu představovat
úkoly, které nás čekají v tomto roce, chtěl
bych Vám všem poděkovat za práci, kterou
jste odvedli v minulém roce pro KSČM.
Vážené soudružky a soudruzi, v letošním roce nás čeká mnoho
úkolů, které musíme absolvovat. Již v měsíci lednu nás čeká
okresní konference, na které budeme hodnotit naši práci za
dvouleté volební období od minulé řádné konference, dále zde
budeme diskutovat o programu strany a budeme volit vedení
okresní organizace a delegáty na krajskou konferenci do Brna,

delegáty na XI. sjezd strany, také do Brna, a navrhovat
zastupitele do krajského zastupitelstva a navrhovat kandidáty do
vedení naši strany. V měsíci únoru si na členských schůzích ZO
připomeneme 72. výročí Vítězného února v roce 1948. Na
začátku března si připomeneme MDŽ a naši delegáti budou
diskutovat na krajské konferenci v Brně. V dubnu se naši
delegáti zúčastní jednání XI. sjezdu KSČM a budeme také
připravovat a slavit 75. výročí osvobození naši vlasti slavnou
Rudou armádou. Nejdůležitější oslavy budou v Břeclavi,
Mikulově, Valticích a v Pohořelicích. V květnu připravíme
oslavu 1. máje s tradiční výstavou vín a pietní akt v Hustopečích
k 75. výročí osvobození naši vlasti RA. V červnu připravíme
v Břeclavi a v Mikulově oslavu MDD. Obě akce mají vždy velmi
dobrou úroveň a občany jsou vždy hodnoceny kladně. V srpnu
budeme spolupořadateli akce „Setkání na pomezí v Holíči“.
V září a říjnu se budeme připravovat na volby do zastupitelstva
našeho kraje. Zde budeme muset zmobilizovat veškerou
předvolební práci, abychom v těchto volbách uspěli. Poslední
volby do krajského zastupitelstva jsme hodnotili jako propadák,
tak je jenom na nás, aby tyto volby dopadly kladně. V listopadu
a prosinci budou v základních organizacích KSČM probíhat
členské schůze, na nichž budou hodnotit svou práci za uplynulý
rok 2020.
Vážené soudružky a soudruzi, toto je v krátkosti
činnost, která nás čeká v letošním roce 2020. Do nového roku
vám Všem, soudružky a soudruzi, přeji pevné zdraví, štěstí a
rodinnou pohodu. A doufám, že úkoly, které budou před naši
okresní organizaci KSČM kladeny, zdárně splníme.
Čest práci
předseda OV KSČM Břeclav: JUDr. Stanislav Šprtel
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STANOVISKA KSČM
KSČM pro zachování české koruny
KSČM se otázkou měny, tedy udržení naší koruny a nepřijetí
eura, zabývá dlouhodobě, a to od samého počátku vstupu do
Evropské unie. KSČM trvá na tom, aby o tak zásadní otázce
mohli rozhodnout občané referendem, před kterým by měla být
provedena důkladná aktuální analýza problému a proběhnout
vysvětlovací kampaň.
Na rozdíl od pravicových stran včetně jejich nových představitelů,
KSČM toto zásadní rozhodnutí v danou chvíli nedoporučuje.
Vstup do eurozóny by znamenal placení dluhů nezodpovědných států
a posílení moci Německa nad ostatními státy. Pokud se tyto dvě věci
nezmění, nemá smysl do eurozóny vstupovat. Nechceme, aby euro
bylo pouze nástrojem tzv. velkých zemí, požadujeme demokratizaci
Evropské centrální banky a debatu o tom, jak by dále měla měnová
politika vypadat. Euro v tuto chvíli není pro české občany výhodné.
Česká republika by tak ztrácela svoji ekonomickou a politickou
suverenitu a nástroj pro řízení ekonomiky. Potřebujeme nejprve vyšší
míru konkurenceschopnosti, ale nikoli snižováním mzdových nákladů.
Dostatečnou výstrahou nám může být chování tzv. euroskupiny vůči
Řecku.
Přijetí eura pro Českou republiku by znamenalo nejen konec
zhodnocování koruny, ale také návrat každoroční inflace,
zrychlení růstu cen, ale také pokles reálných mezd a v neposlední
řadě také to, že by inflace byla řízena a nastavována centrálně ze
sídla Evropské centrální banky.

Není tedy žádný důvod k unáhlenému přijetí eura.
Česká koruna se za dobu své existence ukázala jako
jedna z nejstabilnějších a nejsilnějších měn ve
středoevropském regionu.
Autor: VV ÚV KSČM
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Z WEBU KSM
Vlasovci jako hrdinové? Ne!
Všichni jsme zaznamenali informaci, že starosta Řeporyjí chce vystavět
pomník Ruské osvobozenecké armádě (ROA) neboli vlasovcům – jednotce
pod vedením bývalého sovětského generála Vlasova, který se dal do služeb
nacistů. Pokud k něčemu takovému dojde, bude to znamenat jednu z
vrcholných fází přepisování dějin v současnosti.
Je nutné zmínit několik informací. Bez Rudé armády, která z obrovské části
osvobodila Československo, by se žádné povstání v Praze neuskutečnilo.
Právě informace o tom, že se Rudá armáda blíží do Československa,
proměnila myšlení lidí hrdinským způsobem. Zkrátka někteří současní
politici křičí, že socha maršála Koněva by měla být zakryta, protože
spolupracoval na invazi vojsk do ČSR v roce 1968 (při tom ani tato
spolupráce není dokázána historickými materiály, ale pouze domněnkami), a
namísto toho chtějí postavit pomník armádě, která přímo spolupracovala s
nacistickými Němci. Pro srovnání, o osvobození Československa Rudou
armádou není žádných historických pochyb, kdežto o pomoci vlasovců při
osvobození Prahy pochyby jsou, a to oprávněné.
Nikdo nepopírá, že vlasovci bojovali – ovšem důležité je se ptát na důvod
jejich boje. To může dokládat příběh velitele plzeňského gestapa Fischera,
který utekl do amerického zajetí – brzy byl propuštěn a spokojeně dožil v
Mnichově jako bohatší důchodce (Kračmárová, 2015). Americké zajetí bylo
oblíbené z toho důvodu, že se prostě někteří příslušníci nacistů ocitali v
bezpečí, a stejně jako Fischer v klidu dožili. Neříkám, že každý nacista v
americkém zajetí našel klid, ale rozhodně jich "v klidu" bylo více, než bylo
na území, které osvobodil Sovětský svaz. Přesně toto byl primární a základní
důvod, proč se nacisté z Prahy probojovávali na západní stranu
Československa.
Pražské povstání neprobíhalo pouze v Praze, ale po většině území
Československa. V květnu už němečtí vojáci měli jediné přání, a to
nepadnout do sovětského zajetí. Němci se snažili konkrétně do Prahy umístit
většinu armády včetně tanků a upevnit si své postavení, proto vyrostly v
Praze barikády. Právě v této době se vlasovci dali do "bojů v Praze", ale jak
potvrzuje i profesor Rychlík – velká část se zřejmě chtěla v poslední chvíli
zachránit svým zásahem na straně povstání, protože věděla o příjezdu Rudé
armády (Rychlík; Penčev, 2013). Čili kolaboranti opět kolaborovali. Zde
bych také uvedl, že Rudá armáda 9. května osvobodila Prahu - byť velká část
nacistů raději utekla do amerického zajetí, tak Rudá armáda byla i tak
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nucena v Praze bojovat s fanatiky z řad příslušníků SS - Praha se proto
neosvobodila sama, ale osvobodila ji Rudá armáda!
Vlasovci ještě k tomu z některých oblastí odešli v době, kdy boje teprve
vrcholily – například v Malé Chuchli v Praze 16, ROA odešla už 7. května.
Mnohem větší tragédii jejich odchod způsobil ve Velké Chuchli, kde
vlasovci odešli též 7. května, a díky tomu byli obránci měst oslabení a
museli se stáhnout až ke Slivenci – to s sebou neslo další ztráty na životech
československých lidí. Možná, že kdyby vlasovci opravdu bojovali tak, jak
někteří tvrdí, a neutíkali do amerického zajetí, aby se vyhnuli sovětské
armádě; tak by tolik ztrát na životě nebylo. Z Lahovic odešli vlasovci už 6.
května, z Radotína 7. května atd. (Padevět, 2017). Pokud tedy vlasovci
bojovali proti Němcům, tak proč odcházeli ještě před vrcholem povstání v
ČSR k Plzni?
Důležité je si také říci, jaké vůbec bylo působení vlasovců. Historie není
černá nebo bílá, proto je nutné vidět i vlasovce širším spektrem. Ovšem
nelze zapřít, že Ruská osvobozenecká armáda bojovala v době války proti
Sovětskému svazu (rodné zemi příslušníků ROA) spolu s nacistickým
Německem. Vlasovci tedy bojovali spolu s nacisty proti svobodě a lidskosti,
proti antifašistům. Už jen toto by mělo stačit k odsouzení této vojenské
skupiny, která se podílela na spolupráci se zemí, která v té době deklarovala
rasovou politiku, otevřeně hlásala totalitu jako lepší politické uspořádání
("vládnou ti nejlepší"). V době působení vlasovců v roce 1944 už se také
tušilo o převážení židů či "nevhodných" skupin obyvatel (komunistů, Romů
nebo homosexuálů) do koncentračních táborů. V dubnu 1945 už bylo jasné,
že SSSR osvobodí Československo. Část vlasovců proto změnila strategii a z
menší části se podíleli na vojenských přestřelkách v květnu 1945 v Praze. Tu
však brzy ze strachu z potrestání za spolupráci s nacistickým režimem
předčasně opustili do americké zóny. Vlasov byl sám Američany vydán
Sovětskému svazu, kde byl po soudu popraven. Tato okolnost hraje
důležitou roli, jelikož samotní Američané si uvědomovali zločiny, které
spáchal Vlasov a jeho skupina. Je proto na místě se opět ptát, zda je vhodné
zakrývat sochy lidem, jako byl maršál Koněv, který osvobodil Osvětim a
obrovskou část Československa. Na místo toho chceme stavět pomníky
skupině lidí, kteří otevřeně spolupracovali s nacistickým Německem.
J-K
Zdroje:
-KRÁČMAROVÁ, Hana. 2015 - K dějinám komunistické strany v Československu.
OREGO product.
-PADEVĚT, Jiří. 2017-Krvavé finále:Jaro 1945 v českých zemích. Academia. ISBN
978-80-200-2464-0.
-RYCHLÍK, Jan; PENČEV,Vladimír. 2013-Od minulosti k dnešku. Vyšehrad. ISBN
978-80-7429-387-0.
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NAPSALI JSTE NÁM
Všichni máme nálepky
Žijeme ve zvláštní době. Jakoby se všechno normální někam ztratilo.
Jdeme z extrému do extrému a neumíme najít střed. Jakýsi
kompromis, který by vyhovoval všem. Lidé se navzájem označují za
fašisty, nácky, sluníčkáře nebo vítače, babišovce, zemanovce,
rusofily,… Vlastní názor se nedovoluje. Tedy, nedovoluje se jen
některým. Žijeme v době strachu? Ta doba tady už prý přece byla.
Doba, kdy se člověk snažil nevyčnívat, nemluvit, protože nevěděl, kdo
donáší a kdo je přímo nějaký agent. Doba cenzury ale podle
„demokratů“ před třiceti lety skončila. Dneska přece máme
demokracii a můžeme si svobodně vyjádřit svůj názor. Máme sociální
sítě, máme svobodu slova, máme svobodu všeho. A taky máme
vyvolenou skupinu lidí, která říká, co si máme myslet a jak máme žít.
Už je to dávno, co mě překvapilo, že mi chtěl někdo vnutit, jakou
barvu ozdob bych měla koupit na vánoční stromeček. Protože zrovna
tato barva byla tenkrát v módě. Bohužel, nebo bohudík jsem nikdy
módním trendům nepodléhala. Asi proto nedokážu pochopit, jak je
možné mít 72 pohlaví, když pohlaví je určeno naprosto jasně. Jak to,
že když ekolog prosazuje elektroauta, další ekolog ničí
elektrokoloběžky, protože ona ta elektrika a výroba baterií tak čistá
vlastně vůbec není. Takže se za chvilku asi vrátíme do sedel koňů a na
povozy. Ale to vlastně nepůjde, protože to by bylo týrání zvířat a
navíc ta zvířata vypouštějí do vzduchu taky emise.
Jak to, že lidi přestali samostatně myslet a přebírají to, co jim
naservíruje televize. Nechápu, proč vyhrává křičící menšina a ostatní
se jí bez větších problémů přizpůsobí. Jak je možné, že si někdo říká
demokrat a zároveň řve- pověste je. Koho? No přece ty, co mají jiný
názor než ten demokratický. V překladu to znamená asi všechny,
protože jsem ještě nenašla člověka, se kterým se vším souhlasím a
nedokážu si představit, že by se dva takoví lidé našli. A dnešní
společnost si prostě hledá důvody k neshodám. V demokratické
svobodné společnosti se lidi předhánějí v tom, kolik nahlásí
nevhodných příspěvků na facebooku a kolik lidí se jim podaří
zablokovat. A přitom ve svých komentářích dští síru a oheň na
„nedemokratické systémy“ v Rusku, Číně, Koreji. Vědí tito lidé
vůbec, o čem mluví?
Tak co myslíte, jakou nálepku bych dostala? A co vy?
K.Stiglerová
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STŘÍPKY
PARADOXY, tj. PROTISMYSLNOSTI
 Pracující v ČR ročně odpracují o 23 dnů víc než pracující v
Rakousku, o 60 dnů víc než v Německu, a tedy za život chodí
do práce o 4 roky déle než v Rakousku, o 11 let déle než
v Německu.
(HN 18. 10. 2019)
 „Spravedlivý“ ústavní soud nezrušil v listopadu 2012 zákon o
církevních restitucích, který je velmi pofidérní, neboť byl
přijat s rozdílem jediného hlasu poslance ODS Pekárka,
dovezeného z vězení, ale zrušil v srpnu 2019 zákon o zdanění
náhrad církvím.
(HN 18. 10. 2019)
 Církve si z navrácených památek i pozemků a nemovitostí
koupených z finančních náhrad dělají BYZNYS, hrabou zisky.
(HN 18. 10. 2019)
 Ukrajinský oligarcha Kolomojskyj řekl: „Lidé chtějí dobrý
život, nechtějí válčit. A vy, Ameriko, nás nutíte bojovat a
nedáváte nám na to peníze… Využíváte Ukrajinu jako nástroj
v boji proti Rusku…Ukrajina by se měla odvrátit od Západu a
otočit zpět k Rusku…“ (!)
(Právo 21. 11. 2019)
 Senát Spojených států schválil zákon „chránící lidská práva“
v čínském (!) Hongkongu.
(Právo 21. 11. 2019)
 Primátor Hřib (=pirát) vypověděl smlouvu s Pekingem (kvůli
bodu o jednotné Číně), protože se nechce zabývat politikou.
Při tom vyvěšuje vlajku Tibetu a „kamarádíčkuje se“
s Tchajwanem, dokonce 12. 12. 2019 odhlasovali smlouvu
s hlavním městem Tchaj-pejí. Ta jeho NEPOLITIKA je
VELKÁ POLITIKA! TO JE PROVOKACE!!!
(HN 21. 11. 2019)
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M. Minář na demonstraci 10. 12. tvrdil: „ Babiš krade pro sebe
z našeho společného“. Jan Keller říká: „Ale v kapitalismu
neexistuje žádné naše společné!“
(Právo 11. 12. 2019)



V. Havel – prezident zvolený komunistickými zákonodárci –
přitáhl do naší země kapitalismus. Převrat byl řízený západními
mocnostmi a financovaný mamutími korporacemi, kterým šlo jen
o získání obrovského odbytiště. 400 milionů obyvatel
socialistického bloku zachránilo svět před ekonomickou krizí, kdy
se vrhlo na „pozlátkové zboží“ ze Západu. Ztratili jsme
potravinovou soběstačnost, byl zničen průmysl (každý větší
podnik měl závodního lékaře – dokonce polikliniku, závodní
jídelnu, vlastní rekreační objekty), byly zničeny mezilidské
vztahy – individualismus přinesl aroganci, ignoraci, agresivitu,
nenávist, závist.



17. 11.2019 na Národní třídě tleskal dav americkému
velvyslanci Stephenu B. Kingovi, když prohlásil: „Přišel jsem
pomoct oslavit 30 let vaší svobody. BYLI JSME TU VČERA,
JSME TU DNES A BUDEME TU ZÍTRA“ (!!!)
(Právo 18. 11. 2019)



Ve zbrojním programu USA je zajímavý bod 7: „Psychologická
válka a politická rozvratná činnost uvnitř vybraných států“.
(NP č. 47, 9. 12. 2019)



V. Cílek (geolog):“Ztratíme-li svou kontinuitu, nestaneme se
světoobčany, ale globálním póvlem“.
(HN 21. 11. 2019)



O. Krejčí (politolog): „ Příliš mnoho lidí ve jménu pravdy a lásky
šíří NENÁVIST“.
(Lípa č. 3/2019)
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PLÁN PRÁCE
Porady předsedů ZO KSČM v okrese Břeclav
na I. pol. roku 2020
Leden:
28. 1. 2020 Břeclav - 16,00 hod. - sál OV KSČM Břeclav
29. 1 2020 Mikulov - 09,00 hod. - sál Centra volných aktivit
29. 1. 2020 Hustopeče - 15,00 hod. - salónek restaurace Tennesse
29. 1. 2020 Pohořelice - 17,00 hod. - salónek restaurace Le Cafe
Únor:
24. 2. 2020 Břeclav - 16,00 hod.
25. 2. 2020 Mikulov - 09,00 hod.
25. 2. 2020 Hustopeče -15,00 hod.
25. 2. 2020 Pohořelice - 17,00 hod
Březen:
30. 3. 2020 Břeclav -16,00 hod.
31. 3. 2020 Mikulov - 09,00 hod.
31. 3. 2020 Hustopeče - 15,00 hod.
31. 3. 2020 Pohořelice - 17,00 hod.
Duben:
27. 4. 2020 Břeclav - 16,00 hod.
28. 4. 2020 Mikulov - 09,00 hod.
28. 4. 2020 Hustopeče - 15,00 hod.
28. 4. 2020 Pohořelice - 17.00 hod.
Květen:
25. 5. 2020 Břeclav - 16.00 hod.
26. 5. 2020 Mikulov - 09.00 hod.
26. 5. 2020 Hustopeče - 15.00 hod.
26. 5. 2020 Pohořelice - 17.00 hod.
Červen:
29. 6. 2020 Břeclav - 16.00 hod.
30. 6. 2020 Mikulov - 09.00 hod.
30. 6. 2020 Hustopeče - 15.00 hod.
30. 6. 2020 Pohořelice - 17.00 hod.
Plán práce je pracovní materiál, který bude dle pokynu stranických orgánů
nebo vlastních potřeb OV KSČM Břeclav doplněn nebo upraven.

předseda OV KSČM Břeclav: JUDr. Šprtel Stanislav
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VÝROČÍ MĚSÍCE
5. 1. 1945
V Košicích bylo pro výstrahu veřejně oběšeno 12 odpůrců okupace
(Košice byly osvobozeny RA až 20. ledna).
12. 1. 1945
Začala Viselsko- oderská operace Rudé armády. Jednotky RA spolu
s polskými jednotkami v SSSR postupovaly rychlostí 45-70km za den.
Vyčištěním území si RA zabezpečila prostor pro závěrečný úder na
Berlín.
13. – 22. 1. 1900
Na Ostravsku, Kladensku a Sokolovsku vypukla generální stávka
horníků za vyšší mzdy a kratší pracovní dobu. Zúčastnilo se jí až
90000 lidí.
9. 1. 1890
Narodil se Karel Čapek, československý spisovatel, novinář a
dramatik.
15. 1. 1945
Bitva u Jasla- Den československého dělostřelectva.
V této bitvě bylo nasazeno všech pět československých
dělostřeleckých brigád přiřazených k 1. československému
armádnímu sboru v SSSR.
17. 1. 1945
Rudá armáda za pomoci polských jednotek osvobodila Varšavu.
20. 1. 1945
Rudá armáda osvobodila Košice a Prešov.
27. 1. 1945
Den památky obětí holocaustuRudá armáda osvobodila koncentrační tábor Osvětim
28. 1. 1945
Rudá armáda osvobodila Poprad.
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NAŠI JUBILANTI
Leden
Růžena Křiváková
Leoš Tichý
Ludmila Krutáková
Ladislav Luskač
Ludmila Kujová
Eva Vajbarová
Hana Buřitová
Růžena Minaříková
Rostislav Dokoupil
Karel Borovička
Bohuslava Fučíková
Eva Ferdanová
Milan Čermák
Josef Dvořák
Wolfgang Mráz
Stanislav Osička
Vilém Novotný
Martina Jiráková

Strachotín
Dolní Dunajovice
Břeclav
Krumvíř
Hrušky
Tvrdonice
Mikulov
Pohořelice
Břeclav
Krumvíř
Březí
Břeclav
Velké Němčice
Vranovice
Lednice
Moravský Žižkov
Břeclav
Břeclav

91
91
85
85
80
80
80
80
80
80
75
75
75
75
75
70
70
40

let

Všem oslavencům přejeme hlavně pevné zdraví,
hodně štěstí a
úspěchů v osobním i
pracovním životě

Gratulujeme!
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Vážené soudružky a soudruzi,
vzhledem k blížícímu se 75. výročí osvobození bychom chtěli
minimálně dubnové číslo (uzávěrka je 20. 3.) věnovat osvobozování
obcí v břeclavském okresu.
Proto bych Vás ráda touto cestou požádala o spolupráci. Pro toto číslo
bych potřebovala krátké článečky, jak probíhalo osvobozování v
jednotlivých obcích. Jestli se tam stalo něco zajímavého, jak těžké
byly boje a podobně. Můžou to být informace, jak se obec dnes stará o
pomníky RA, zda si nějak připomíná památku osvobození. Jestli máte
ještě pamětníky, tak využijte jejich vzpomínek. Možná má někdo
doma fotky, které bychom si mohli naskenovat.
Všem děkuji předem za materiál, který bychom mohli k 75. výročí
osvobození použít.

Redakční rada: Katka Stiglerová, Milan SVRČEK, Ivana FILIPSKÁ st. a
Jaroslava FRYŠTÁKOVÁ
Požadavky na otisknutí Vašich příspěvků podávejte redakční radě nebo na
OV KSČM v Břeclavi (Svatoplukova 16, 690 02 Břeclav) vždy do 15. dne
měsíce. Příspěvek označte heslem „ZPRAVODAJ". Příspěvky mohou být
redakčně upravovány a kráceny. Tiskové chyby vyhrazeny.
e-mail redakční rady:
e-mail OV KSČM Břeclav:

zpravodaj.breclav@seznam.cz
tajemnik.breclav@kscm.cz
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