
 

 
 

 

30 LET KSČM 

Na mimořádném sjezdu KSČ v prosinci r. 1989 bylo rozhodnuto, že 

vedle již existující KSS, působící na ve slovenské části republiky, 

bude vytvořena územní organizace komunistů v Čechách a na 

Moravě. 31. března 1990 proto proběhla ustavující schůze KSČM. 

Obě strany, tedy KSS i KSČM, zastřešovala dále Komunistická strana 

Československa. Tak šla strana i do prvních „svobodných“ voleb, ve 

kterých volilo KSČ necelých 14%, tedy téměř milion voličů.  

Poslední celostátní sjezd KSČ v listopadu 1990 v Olomouci prohlásil 

KSČ za koexistenci dvou nezávislých politických subjektů, a stal se 

tak zároveň 1. řádným sjezdem KSČM. Strana zde přijala první 

samostatný program a jejím předsedou se stal filmový režisér Jiří 

Svoboda. V referendu se více jak tři čtvrtiny členů vyjádřily pro 

zachování názvu strany – Komunistická strana Čech a Moravy.  

V roce 1992 proběhly další volby, kde KSČM kandidovala v koalici 

Levý blok. Podařilo se jí udržet téměř milionovou podporu voličů a 

při nižší volební účasti získala skoro 15% hlasů.  

2. sjezd strany se konal v prosinci 1992. Tento sjezd se snažil výrazně 

vyjádřit komunistickou orientaci strany v nových podmínkách. KSČM 

se v době ČSFR nacházela v opozičních lavicích. Silně kritizovala 

privatizace, návrat ke kapitalismu a „rozbíjení“ Československa. 

Už v červnu 1993 byl do Prostějova svolán 3. sjezd, aby vyřešil spory 

uvnitř strany. Novým předsedou byl zvolen PhDr. Miroslav 

Grebeníček. Po tomto sjezdu se od KSČM postupně oddělily menší 

skupinky, které nebyly spokojeny s výsledky. Vznikla tak Strana 

demokratické levice, Levý blok a Strana československých 

komunistů. Právě po založení Levého bloku, který převzal název 

volební koalice, došlo k ukončení práce této koalice a KSČM si 

v parlamentu založila vlastní klub. Nadále už do voleb vstupovala 
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jako samostatná strana. Stabilizace strany byla potvrzena i na 4. sjezdu 

v prosinci 1995 v Liberci. Ve volbách do PS PČR v r. 1996 získala 

strana přes 10 % hlasů, což odpovídalo 626 tisícům voličů.  

Mimořádné volby v r. 1998 přinesly KSČM více než 11% hlasů, tj. asi 

660 tisíc voličů. Na 5. sjezdu v prosinci 1999 ve Žďáru nad Sázavou 

byl kladen mimořádný důraz na zintenzivnění práce s mládeží. Ten je 

mimochodem zdůrazňován dodnes, ale hlavně v projevech. KSČM 

zpracovala a předložila občanům Program obnovy. Vyzdvihovala jím 

naléhavou potřebu systémové změny po desetiletí devastace. 

Předsedou strany zůstal Miroslav Grebeníček, 1. místopředsedou byl 

zvolen Vlastimil Balín. Na prvním zasedání ÚV KSČM byli zvoleni 

místopředsedové Zuzka Rujbrová, Jiří Dolejš, Václav Exner a 

Miloslav Ransdorf. 

Ve volbách v r. 2002 získala KSČM 18,5 % hlasů, když oslovila přes 

880 tisíc občanů.  

Na 6. sjezdu v Českých Budějovicích v květnu 2004 bylo schváleno 

několik sjezdových usnesení týkajících se mládeže. Předsedou strany 

byl opět zvolen Doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc. Ústřední 

výbor následně rozhodl, že místopředsedy strany se stanou Jiří Dolejš, 

Václav Exner, Karel Klimša, Vojtěch Filip a František Toman. 

Ve volbách v r. 2006 volilo KSČM téměř 13%, tj. asi 685 tisíc voličů. 

7. sjezd KSČM proběhl v květnu 2008 v Hradci Králové.  

Delegáti sjezdu schválili mimo jiné rezoluci proti raketovým 

základnám. Předsedou KSČM byl zvolen dosavadní 

místopředseda JUDr. Vojtěch Filip. ÚV následně zvolil šest 

místopředsedů strany – Jiřího Dolejše, Leo Luzara, Jiřího 

Maštálku, Věru Žežulkovou, Janu Bystřickou a Čeňka Milotu. 

Rok 2010 přinesl volební výsledek téměř 12% (asi 590 tisíc) hlasů. 

8. sjezd v květnu 2012 v Liberci potvrdil ve funkci předsedy Vojtěcha 

Filipa a zvolil Petra Šimůnka 1. místopředsedou. Dalšími 

místopředsedy byli zvolení Miloslava Vostrá a Jiří Dolejš. 

Další volby a zisk téměř 15% (741 tis.) hlasů znamenaly poslední 

slušný výsledek.  

Sjezdy v letech 2016 a 2018 i přes silnou kritiku z řad členské 

základny nepřinesly nic nového. Volební rok 2017 znamenal ztrátu 

více než poloviny voličů. 

Za necelé 2 měsíce završíme 30 let strany 10. sjezdem. Tak snad 

začneme psát historii dalších 30let.    

Katka Stiglerová     
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VAŠE NÁZORY 
30 let manipulací České televize 
  Na podzim nás čekají krajské a ve 27 okresech senátní volby. Co 

učinit, abychom zastavili jejich klesající výsledky? Budeme mít 

programy, letáčky, mítinky, volební štafety, při nynějším výročním 

bilancování jsme vyzývání ke kontaktní kampani, což je jistě důležité. 

Avšak s rostoucím věkem našich členů a tím i horšícím se zdravotním 

stavem je efekt stále menší. Navíc mnoho našich příslušníků nedokáže 

přesvědčit k volbě naší strany své děti ani dospělá vnoučata. Proto se 

domnívám, že by naše stranické vedení mělo nasměrovat vyšší úsilí 

do oblasti, o níž budou následující řádky. 

     V politické soutěži mezi stranami a hnutími máme jednoho 

mimořádně silného a vybaveného protivníka, kterého paradoxně 

podporujeme koncesionářskými poplatky. Je jím veřejná, „objektivně 

vyvážená“, Česká televize. Opět to bylo znát v nevšední intenzitě při 

oslavě 30. výročí majetkového převratu. Při 10. ani při 20. výročí 

nemělo havloidní manipulativní masírování takových obludných 

rozměrů jako tentokrát. Trvalo až do Vánoc. A to na všech 

programech ČT včetně sportu (kapitán Slavie Souček se v prosinci 

zavazoval, že budou hrát v lize mistrů na počest 30. výročí ...). 

Při takové šíři manipulací vyvstává otázka: že by pražská kavárna, 

havlisté, pravice, šlechta a katolická církev měli strach či obavu ze 

změny poměrů? Proto tolik lží, polopravd, manipulací, výběru „jedině 

demokratických“ osobností? Je očividné, v kolika oblastech je 

objektivní politika obcházena, nahrazována nebo cenzurována. Začíná 

to již naprostým zneužíváním pojmů, např.: demokracie = 

kapitalismus, 1948 – 1989 byl u nás komunismus, únor 1948 byl puč, 

listopad 89 byla sametová revoluce, události na Národní třídě byl 

masakr (jak chtějí potom nazývat mnohem brutálnější zásahy jinde ve 

světě, kde byli těžce ranění i mrtví – např. při demonstracích žlutých 

vest ve Francii bylo za poslední rok zabito l11 demonstrantů). 

Publicistika, dokumentární díla, diskusní pořady jsou taktéž kapitolou 

samou pro sebe. Jen ta vyváženost tam poněkud schází. Těch příkladů 

jsou desítky až stovky. V takové Historii.cz míval Vladimír Kučera 

v počátcích mezi pozvaným historiky alespoň jednoho, který vyznával 

historickou pravdu. Později takové již nezval, takže tam zůstal 

monolog „překrucovačů" dějin. Zajímavé jsou dokumenty z minulého 

režimu, kde ale původní komentář nahradí překrouceným nebo 
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ironickým – budovatelské nadšení, spartakiády, MDŽ, Pionýr. 

V zahraniční politice plní ČT výrok socioložky Jiřiny Šiklové: „raději 

se budu mýlit s Američany, než mít pravdu s Putinem“. Čili extrémní 

servilnost vůči Západu, zvláště USA, proti tomu bezbřehá nenávist 

k Rusku a Číně. 

  Zvláštní pozornost zaslouží diskuzní pořady v přímém přenosu, kdy 

redaktoři příkladně manipulují se zástupci levice, nutno dodat i 

zástupci SPD. Nepustí je ke svobodnému vyjadřování myšlenek, 

skáčou do řeči, nutí je k odpovědi, kterou si televize fandící pravici 

přeje. Jde o úmysl poškodit stranu, kterou debatér zastupuje (např. 

zdařilo se to v listopadu v podvečer na ČT24 redaktoru Takáčovi 

v diskusi s Mílou Vostrou, kdy ji přiměl k odpovědi o r. 1968). 

Nejdokonalejší manipulátorkou bývala v ČT redaktorka Daniela 

Drtinová. Působí nyní jinde. Má ovšem zdárné následovníky. V jejích 

šlépějích kráčí Witovská, Tvarůžková, Fridrichová, Železný, Jílková a 

poslední dobou i Písařovicová. Je úžasné, jakými „anděly“ jsou 

k zástupcům šlechty, církve, havlistů, pražské kavárny, současných 

opozičních stran a jakými „čerty“ k zástupcům KSČM, SPD, ale i 

ANO. A tu se divím, proč právě poslanci ANO hlasovali v parlamentu 

pro schválení výročních zpráv ČT za léta 2016 a 2017. Kladu si 

otázku, do jaké míry je manipulace ze strany redaktorů ČT nařízena a 

do jaké míry je to jejich vlastní iniciativa. Z tohoto hlediska nemám 

problém s redaktorem Michalem Kubalem, poslední měsíce i 

Marcelou Augustovou. Všichni výše uvedení manipulátoři České 

televize by měli okopírovat způsob moderování Terezie Tománkové 

(Kašparovské) na stanici Prima v nedělní Partii. Jí řízená diskuse je 

v naprosté pohodě. 

Co s tím může dělat KSČM? 

Do boje za vyváženost a objektivitu ČT zapojit více našich 

představitelů, nejen poslance Jiřího Valentu. 

Intenzivněji jednat s poslanci ANO, aby neschválili výroční zprávy 

ČT za léta 2018 a 2019. 

Vysílat do pořadů této televize jen ty zástupce, kteří mají dostatek 

sebevědomí odolávat manipulacím redaktorů ČT a nenechají se 

přitlačit k výrokům poškozujícím naši stranu. 

Je-li známo téma, pečlivěji i kolektivně se připravit do diskuze. Je-li 

vedena manipulativně, pak se v živém vysílání ohradit proti způsobu 

řízení, jak to např. dokázal bývalý poslanec SPD Lubomír Volný.         

                                                             Mgr. Miroslav Štěpaňuk 
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NAPSALI JSTE NÁM 

Kdy začala 2. světová válka??? 

Historie říká, že 1. 9. 1939 napadením Polska fašistickým 

Německem. Usnesení EP (19. 9. 2019) o významu evropské paměti 

pro budoucnost tvrdí, že 2. světová válka je: „bezprostředním 

důsledkem smlouvy Molotov-Ribbentrop z 23. 8. 1939“. Ale mír byl 

narušován Německem, Japonskem, Itálií, Polskem, Británií, Francií už 

před touto smlouvou, a tudíž začátek světové války může být:  

1) 18. 9. 1931 útok Japonska na Mandžusko a jeho anexe; 

2) 16. 3. 1935 obnovení branné povinnosti v Německu – porušení 

Versailleské smlouvy; 

3) 3. 10. 1935 útok Itálie na Habeš; 

4) 7. 3. 1936 remilitarizace Porýní Německem; 

5) 18. 7. 1936 frankistický puč ve Španělsku, následná občanská 

válka, intervence fašistické Itálie Portugalska, Německa; 

6) 7. 7. 1937 útok Japonska na Čínu; 

7) 13. 3. 1938 obsazení Rakouska (anšlus) Německem; 

8) květen, září 1938 povstání henleinovců v českém pohraničí; 

9) 29. 9. 1938 Mnichovská dohoda; 

10) 14. 3. 1939 odtržení Slovenska (vznik Slovenského štátu); 

11) 15. 3. 1939 obsazení Čech a Moravy Německem; 

12) 22. 3.1939 obsazení litevské Klaipedy Německem; 

13) 8. 4.1939 obsazení Albánie Itálií; 

14) 11. 5. 1939 útok Japonska na Mongolsko; 

 

Každé z těchto 14 narušení míru je v podstatě začátkem války. EP 

však vybral 23. srpen 1938… 
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STŘÍPKY 
FAKTA o neuvěřitelné podlosti, zradě, farizejství (nejde o 

hypotézy nebo spekulace, ale o otevřené archivy) – P. KRASNOV, 

Lípa č. 4/2019 

2. světová válka neskočila 9. 5. 1945. Mr. Kennan o Rusku řekl: 

„Jásají... myslí si, že válka skončila, jenže skutečná válka teprve 

začíná“ a prezident Truman řekl: „Kapitulací Německa a Japonska 

1945 začíná jen nová fáze boje“. Ten boj proti Rusku se nazývá 

STUDENÁ válka. Ta plánovaná HORKÁ se totiž nevydařila. Horká – 

3. světová válka měla začít 1. 7. 1945 nečekaným útokem na „naivní“ 

Rusy, hlavně vyčerpané, s vyčerpanými zásobami potravin a léků a 

s opotřebovanou vojenskou technikou. Churchill měl tento plán války 

už hotový 22. 5. Bylo připraveno 47 amerických a anglických divizí a 

10 -12 německých (dobrovolně zajatých), které spojenci drželi 

v Šlesvicku-Holštýnsku a jižním Dánsku a které od února cvičili 

britští instruktoři. Přidat se měly i Polsko a Maďarsko. Je to podlé a 

zrádné, zvlášť když farizejský Churchill potřeboval Stalina, a prosil 

ho, aby pomohl jednak v krizi v Ardenách a v Alsasku (leden 1945) 

tak, že RA začne širokou ofenzívu po celé východní frontě a tím 

odtáhne Němce od Arden, a jednak, aby Stalin pomohl porazit 

Japonsko. 
 

Proč 1. 7. 1945 nezačala 3. světová válka:  

1.) I když Stalin přes všechny snahy nebyl schopen zabránit 2. světové 

válce, třetí světové zabránil, a to ohromujícím dobytím „nedobytného“ 

Berlína, čímž si spojenci uvědomili sílu Sovětského svazu, zchladli a 

vystřízlivěli. Sami ovšem „předváděli“ sílu tím, že už v únoru 

rozbombardovali Drážďany, Oranienburg a mnoho měst (i v ČSR). 

Předváděli sílu a to, že dovedou vše zničit, aby se Rusům nic 

nedostalo do rukou. 

2.) Den před 3. světovou – 29. 6. 1945 RA nečekaně změnila své 

pozice. Tušil, nebo věděl Stalin o plánu? 

3.) Američané potřebovali SSSR, aby jim rozdrtil milionovou 

japonskou armádu (jinak počítali se ztrátou 1-2 milionů lidí). 

4.) Churchill prohrál volby v červenci 1945 a ztratil moc. 

 

A tak HORKÁ 3. světová nezačala, ale začaly podlosti a zrada. 
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- Hned v den smrti Roosevelta (12. 4. 1945) Truman vydal instrukce: 

Všechny dokumenty podepsané Rooseveltem nepodléhají splnění a 

přikázal „zaujmout tvrdší postoj k SSSR“. 

- 23. 4. v Bílém domě prohlásil „už nemáme zájem o spojenectví 

s Rusy“, dělal, jako by dohody z Jalty (únor 1945) neexistovaly. 

- Po pádu Berlína (2. 5. 1945) proti sovětským vojákům byly stavěny 

oddíly SS z 15 zemí (norští, dánští, belgičtí, chorvatští...). 

- 7. 5. 1945 spojenci přijali bez Rusů v Remeši kapitulaci Němců – 

Sovětský svaz v dokumentu nebyl vůbec zmíněn. Hitlerův nástupce 

Dönitz řekl: „Ukončíme válku s Británií a USA, ale budeme 

pokračovat ve válce se Sovětským svazem.“ SSSR přinutil spojence 

k potvrzení kapitulace v Berlíně 9. 5. 1945.  

- Eisenhower (USA) a Montgomery (Británie) odmítli zúčastnit se v 

Berlíně se Žukovem pochodu Vítězství. 

- I když Stalin sdělil Trumanovi datum 8. 8. 1945 vstupu do války 

s Japonskem, Truman 6. a 9. 8. 1945 nechal svrhnout atomové bomby 

na Hirošimu a Nagasaki, což vůbec nebylo nutné, chtěl demonstrovat 

Moskvě novou mimořádně ničivou zbraň. 

- Když se Truman vracel z velké Postupimské konference (2. 8. 1945), 

vyslal Eisenhowerovi příkaz k přípravě plánu pro atomovou válku 

proti SSSR. 
 

Tato podlost a zrada jsou nové prostředky útoku proti Rusku. Válka 

neskončila 1945, jen přerostla do 3. světové války vedené jinými 

prostředky, tedy do války STUDENÉ, která stále trvá: 

 

-Zbigněv BRZEZINSKI: „…Zničili jsme SSSR, zničíme i 

Rusko…“ 

-M. ALBRIGHTOVÁ: „…Takové obrovské území jako Sibiř by 

nemělo patřit jednomu státu, mělo by být přerozdělěno…“ 

-Expremiérka Ukrajiny TYMOŠENKOVÁ: „…Je třeba bít do 

těch zatracených Rusáků včetně jejich vůdce…ať je postřílejí 

třeba atomovými zbraněmi… Zapojím celý svět, aby z Ruska 

zbyla spálená země…“ 

 

I zbytkem vymývaného rozumu soudný člověk pochopí, že jde o 

jediný a velmi starý cíl: rozbití největšího státu světa – Ruska (17 

mil. km2) a „rozkouskovat“ si ho.  
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VÝROČÍ MĚSÍCE 
 

7. 3. 1850 

V Hodoníně se narodil první československý prezident Tomáš 

Garrique Masaryk. Ve funkci byl od vzniku samostatného 

Československa do r. 1935.  

 

8. 3.  

Mezinárodní den žen 

Mezinárodně uznávaný svátek, vyhlášený na počest stávky 

newyorských švadlen v r. 1908. Poprvé byl tento svátek slaven v r. 

1909. Od r. 1975 je tento svátek oficiálně uznán OSN.  

 

10. 3. 1945 

Začala Ostravsko-opavská operace. Příslušníci 1. československého 

armádního sboru a 4. ukrajinského frontu Rudé armády pronikli na 

severní Moravě na území Československa. Operace trvala do 5.května 

1945.  

 

25. 3. 1420 

Proběhla bitva u Sudoměře. Husitský oddíl lstí porazil početnější a 

lépe vyzbrojený oddíl „železných pánů“. Jednalo se o první větší bitvu 

husitských válek. 

 

25. 3. 1945 

Cílený útok čtyř stovek amerických bombardérů zasáhl pražskou 

Libeň a Vysočany. Zcela zničil továrnu ČKD. Útoky cílily dále na 

oblast Čakovice, Letňany, Kbely, kde se nacházela důležitá letiště. Při 

náletu zemřelo 370 lidí, další čtyři stovky byly zraněny.    

 

26. 3. 1945 

Osvobozena Bánská Bystrica. 

 

31. 3. 1990 

Proběhla ustavující schůze Komunistické strany Čech a Moravy. 
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NAŠI JUBILANTI  
Leden 

Alžběta Furišová Vlasatice 95  

Josefa Poredská Mikulov 94  

Marie Konečná Břeclav 92  

Vlastimil Malý Sedlec 91  

Čestmír Hošek Lanžhot 85  

Oldřich Líčeník Tvrdonice 80  

Josef Kuba Zaječí 80  

Zdenka Musilová Klobouky 75  

Emilie Buráková Dobré Pole 70  

Vlastimil Bartoš Břeclav 70  

Jiří Bínek Diváky 65  

Magdalena Bradávková Hrušky 50  

David Jeřábek  Břeclav 45  

Petr Sedláček Mikulov 45  

Libor Zapletal Praha 45  

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

Gratulujeme! 
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Vážené soudružky a soudruzi, 

 

Už tři čtvrtiny století nás dělí od konce 2. světové války a osvobození 

naší vlasti Rudou armádou.  

 

13. dubna si připomeneme výročí osvobození 1. obce na Moravě – 

Lanžhota. V následujících dnech budou probíhat připomínky 

osvobozování dalších obcí v našem okrese. Vše vyvrcholí 9. května na 

hřbitově Rudé armády v Hustopečích.  

Na řadě míst budou probíhat pietní akty ve spolupráci s městy či 

obcemi, někde položíte kytičky a vzpomenete jen v kruhu vaší ZO. 

 

Jménem Česko-ruské společnosti bych Vás chtěla požádat o 

informace ohledně Vašich vzpomínkových akcí. Případně i o obcích, 

o kterých víte, že je v nich památník rudoarmějců, ale kytičku jim 

nemá kdo zanést.  

 

                                                                   Děkujeme 

                                                                       Katka Stiglerová 

 

 

 

 

 

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:             zpravodaj.breclav@seznam.cz 
e-mail OV KSČM Břeclav:      tajemnik.breclav@kscm.cz 
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