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Volby se blíží
Ano, už nám klepou na dveře. Už 2. a 3. 10.
se otevřou hlasovací místnosti pro volby do
krajských zastupitelstev a v části republiky
také do Senátu. Ten se okresu Břeclav
tentokrát netýká.
My si budeme opět po čtyřech letech vybírat
své kandidáty do Zastupitelstva kraje.
Jihomoravskou kandidátku vede dlouholetý
a zkušený zastupitel s. Navrkal. Hlavní
kandidát za okres Břeclav je neméně
zkušený s. Zdeněk Tesařík. Představovat jej
asi nemusím, protože ho všichni známe, tak jen krátce. Dlouholetý
starosta obce Tvrdonice a současný krajský zastupitel, který se vždy
snaží pomáhat, říká: „Chci vytvářet podmínky pro spokojený,
bezpečný a zdravý život každého z nás. Ctíme svobodu slova, ale
umíme se i tvrdě zastat bezpráví a nespravedlnosti. Chci spojit síly
s vámi občany a společně zlepšit zdejší atmosféru. Všechny společně
nás tíží dopravní obslužnost, problémy v sociální oblasti a místní
zemědělce tíží sucho. Jde nám přece všem o společnou věc, aby se
nám tu spokojeně žilo a byli jsme hrdí na svůj kraj. Věřím, že i vy mně
dáte důvěru a přispějete tak k tomu, že naše vítězství ve volbách
nebude marné. Co slíbím, dodržím!“
A to snad chceme všichni, proto Vás žádám o podporu našich
kandidátů ve volbách. Vidět se s nimi můžete v září na různých
místech našeho okresu či kraje. Informace vám předají vaši
předsedové ZO.
Katka Stiglerová

OKÉNKO ČRS
Výroční schůze
V pátek 26. 6. 2020 proběhla
výroční členská schůze Českoruské společnosti. Kvůli nařízení
vlády ohledně koronavirové infekce
byla
přeložena
z původního
březnového termínu. I přes obavy o
účast, právě kvůli koronaviru, se
členové sešli v hojném počtu.
Na schůzi nás přivítala zastupující
předsedkyně s. Laucká, která na úvod vyzvala přítomné k uctění
památky zesnulého předsedy s. Kocmana. Přivítala hosty setkání,
mimo jiné například předsedu OV KSČM Břeclav, předsedu ČSBS a
KČP. Poté shrnula činnost ČRS za rok 2019 a vzhledem k době
konání zmínila i některé akce, které proběhly v roce 2020. Přednesla i
plán práce na zbytek roku 2020. Všechny akce samozřejmě budou
ovlivněny opatřeními kolem koronaviru. Následně s. Pihar přednesl
zprávu o hospodaření.
Dalším bodem schůze byla volba nového předsednictva. Jako členové
výboru byli opět potvrzeni ss. Laucká, Pihar a Kopeček. Novou
předsedkyní ČRS se stala s. Kateřina Stiglerová.
V následné diskusi pozdravili schůzi
ČRS
zástupci
spřátelených
organizací. Promluvili i o akcích,
které pořádají, a pozvali členy ČRS
k jejich účasti. Někteří členové ČRS
v diskusi připomněli pietní akty
k osvobození Rudou armádou, které
tento rok probíhaly spíše v komorní
atmosféře.
Po ukončení hlavní části schůze následovala volná zábava a
vylosování tomboly. Cen se nám sešla spousta, tak bylo o co stát.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám ceny darovali a kteří
se podíleli na přípravě celé akce i pohoštění.
Katka Stiglerová
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Stanovisko VV ÚV KSČM k průběhu a výsledkům návštěvy ministra
zahraničních věcí Spojených států M. Pompea v České republice
Návštěva M. Pompea v České republice, první v rámci jeho
středoevropského turné, měla demonstrovat, že USA považují naši zemi za
svého důležitého spojence v oblasti. Žel, také jako zemi, která bezvýhradně
sdílí jejich vidění světa a ochotně se připojí k jakékoli akci hájící zájmy USA
ve světě, včetně marných pokusů o záchranu jejich krachující světové
dominance a imperialistického řádu světa.
KSČM prohlašuje, že není ani bezpečnostním ani ekonomickým zájmem
České republiky zapojit se do ‚obchodní války‘ vyhlášené americkým
ministrem proti ČLR a RF. Naopak, vyhlášení konfrontace těmto dvěma
světovým velmocem, stálým členům Rady bezpečnosti OSN, výrazně zhorší
bezpečnostní situaci a nestabilitu ve světě a tím i České republiky.
Bezprecedentní tlak M. Pompea, aby Česká republika ze všech klíčových
infrastrukturálních projektů vyřadila čínské a ruské společnosti, považujeme
za nehorázné vměšování se do vnitřních záležitostí a také za porušování
českého i evropského práva. Argument, že za bezpečnost je potřeba si
připlatit, zase zavání skrytým vydíráním.
Vyzýváme A. Babiše, jako hlavního vyjednavače, aby české veřejnosti sdělil
a vysvětlil konkrétní výsledky návštěvy amerického ministra. Zda byly
dojednány konkrétní komerční projekty, k jakému postupu zavázal Českou
republiku v otázce dostavby JE Dukovany a mobilních sítí 5. generace. Dále
trváme na zveřejnění výstupů v oblasti vojenské spolupráce se Spojenými
státy, konkrétně u problematické zakázky na nákup vrtulníků.
Předpokládáme, že otázka případné vojenské přítomnosti amerických vojsk,
resp. základen na českém území, nebyla v důsledku rozhodného odporu
KSČM a české veřejnosti ani agendou jednání.
KSČM nebude podporovat ani historický projekt tzv. Trojmoří, který
americký ministr v průběhu návštěvy prosazoval. V-4 je dostatečný
formát pro spolupráci zemí střední a východní Evropy. Trojmoří považujeme
za snahu USA o prosazování svých energetických, ale i vojenských zájmů
v Evropě. Už v minulosti jej odmítl i prezident Masaryk.
Vystoupení ministra zahraničních věcí Spojených států se ničím nelišilo od
jeho předchozích vystoupení. Za skandální považuje KSČM jednání
předsedy Senátu Parlamentu ČR M. Vystrčila, který ve svém vystoupení
označil návštěvu za ocenění role a práci Senátu ČR v politickém systému
České republiky, který je údajně důležitější než vláda a Poslanecká
sněmovna ČR. Ukazuje to na jeho nedostatek úcty k Ústavě České republiky
a také na nedostatek sebereflexe. Ústavní činitel M. Vystrčil, který vystrčil
svou návštěvou Tchaj-wanu záda mezinárodnímu právu i zájmům České
republiky, tím jen dále degradoval již tak nevalnou oblíbenost tohoto orgánu.
Autor: VV ÚV KSČM
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STŘÍPKY
JAN HUS:

„Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj
pravdu, mluv pravdu, braň pravdu...“
Když kolem sebe nebo v televizi, v novinách, v knihách vycítím
nespravedlnost, lež, urážky – vím, že je to účelové vymývání našich
mozků, ale zároveň ucítím bezmocnost, která dovede leda vytlačit slzy
lítosti, ponížení a vzteku. Jsou ale lidé odvážní, silní přesvědčením,
kteří se nebojí pravdu říct, hájit a prosazovat jako Hus. Slyšela jsem
oslavování chilského Pinocheta – M. Hoření se ozvala v Haló
novinách 18. 7. Slyšela jsem Železného urážet prezidenta, hrdinu
Ludvíka Svobodu – J. Valenta to tak nenechal (HN 18. 7.). Jsem jim
vděčná. Vážím si jich.
Dík a respekt vyslovil předseda Filip F. Hercíkovi za to, že hájí
politiku KSČM na Facebooku a v době vulgárního a primitivního
antikomunismu jde se jménem a obličejem na mediální trh plný
nenávisti a zášti. Reaguje klidně, věcně, umí diskutovat, hledat
souvislosti, výstižně formulovat argumenty. Za své přesvědčení je
ponižován.
(HN 15. 7. 2020)
Dík a respekt patří Z. Stříteckému za to, jak pochopil politiku
komunistů a jak přesvědčivě ji obhajuje a brání: „Žijeme si nyní dobře
jen díky tomu, že žijeme na dluh, který padne na naše děti. Naše
politika je pro ty, co si uvědomují, že jsme za 30 let projedli
budoucnost našich dětí... Potřebujeme víc moudrosti, chytrosti je dost.
CHYTROST – dominuje PRAVICI. Chytráci milují boj a spory,
jedině tam mohou uplatnit své dovednosti – přechytračit ostatní.
Všichni bojují proti všem, vládne rozdělení a napětí ve společnosti.
Pravice systematicky vytváří nenávist. MOUDROST – dominuje
LEVICI. Moudří bojům a sporům předcházejí. Hledají pravdu a snaží
se pečovat o zákon harmonie (rovnováhy). Pouze harmonická
společnost je šťastná a bezpečná. Takovou společnost a svět bez válek
chtějí právě komunisté...“
(HN 17. 7. 2020)
Dík a respekt patří S. Kubicovi. Říká: „Nechci donekonečna
poslouchat lži ve sdělovacích prostředcích, chci podat vlastní
svědectví o práci v jáchymovských dolech... Přihlásil jsem se jako
mladý na nábor, abych pomohl republice. V Jáchymově jsem pracoval
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přes rok (1952 – 53), do tábora trestaných (nesměli jsme říkat vězni)
jsme viděli z oken ubytovny. Měli tam volný pohyb, sedávali před
baráky, slunili se, nebyli voděni esenbáky, nikdy nebyli spoutaní,
vypadali jako my. Jen kolem tábora byl 4metrový (dnes asi 6metrový)
plot a na strážních věžích se hlídalo. V dolech byli úplně sami, nebylo
poznat, kdo je náborář, kdo politický či kopečkář, při spolupráci jsme
navazovali kamarádské vztahy. Trestaní vydělávali jako my – kolem
25 000 Kč (tehdy mzda bývala kolem 3 500 Kč). Ti, co hloubili na
rizikových pracovištích, měli až 50 000 Kč.
Jeden trestaný šlechtic, kterého po 4 letech propustili, se kvůli
penězům vrátil jako civil. Chci vyvrátit lži o tom, že trestaní trpěli
jako zvířata...“
(HN 16. 5. 2020)
Dík a respekt předsedovi Filipovi za výzvu Minářovi: „Chvilkaři,
přestaňte vykřikovat hesla, vstupte do politiky a pojďte se
demokraticky utkat s těmi, proti kterým poštváváte společnost.
Kritizovat a bořit je snadné, stavět je vždy těžší. (HN 9. 7. 2020) Jen
naivní občan může věřit Minářovi, že jde o boj za demokracii. Je to
hra o rozbití naší vlasti a o obrovské majetky.
Dík a respekt patří J. Jírovcovi, který tvrdí: „Život u nás do roku
1989 nebyl jen hnus a devastace, jak říká jistý Farský. Ta doba měla
obrovský výdobytek – existenční jistotu!
(HN 25. 4. 2020)
Dík a respekt patří M. Grebeníčkovi, který obhajuje, že socialismu
jde o to, aby plánovitým organizováním světa byla odstraněna příčina
válek a aby bylo zavedeno účelné hospodaření se vším a všude ve
prospěch lidské společnosti.
(NP č. 15, 20 4. 2020)
Dík a respekt patří Z. Hrabicovi: „...Jsou trpaslíci, co si myslí, že
když vylezou na velikánský kopec (magistrát, zastupitelství, senát...)
jsou velcí, a tak mohou provádět taškařice. Ke kauze Koněv, vlasovci,
ulice Němcova a mariánský sloup se přidala kauza cesta na Tchajwan...“
LUK č. 23/2020)
Dík a respekt patří O. Krejčímu: „Stejně nás nikdo nebere vážně.
Každý ví, že česká zahraniční politika je jen lokajské přizpůsobování
se představám ve Washingtonu a v Bruselu. (NP č. 23, 15. 6. 2020)

DO ŘÍJNOVÝCH VOLEB ZÍSKÁVEJME LIDI
PRO PRAVDU A VOLME STRANU, KTERÁ
PRAVDU HLÁSÁ!
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NAPSALI JSTE NÁM
Životní jubileum
Zástupci OV ČSBS, ČRS a
ZO KSČM (V. Vaňek, H.
Bílá, I. Laucká, M. Zugar, Z.
Hřebačka a V. Maděra
poblahopřáli Jánu Novenkovi
5. 8. 2020 k jeho krásným 91.
narozeninám. Pobesedovali s
ním o jeho podílu na
osvobozovacích bojích v
dubnu a květnu 1945 v našem
regionu. Taky o jeho poválečné práci ve Státním souboru písní a tanců
v Praze, kde studoval a dlouhodobě pracoval jako choreograf. Taky
pomáhal rozvíjet folklor hlavně v dětských souborech. Spolupracoval
s
Karlem
Pickou.
Jeho
manželka
v
SPT
zpívala.
Vlast. Maděra

Opravujeme pomníky
V červenci se zástupci KSČM a ČRS
vydali opravit vybledlé písmo na
pomníky Jana Černého do Moravské
Nové Vsi a na památník rudoarmějců do
Valtic. Tyto opravy probíhají na místech,
kde se obec o památníky z různých
důvodů nestará a zároveň s opravou
souhlasí. Už dříve se tak některým
pomníkům
podařilo
vrátit
jejich
důstojnost. Pokud i vy víte ve svém okolí
o nutnosti pomoci, ozvěte se nám.
Děkujeme za pomoc všem, kteří se
těchto akcí účastní.
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NAŠI JUBILANTI
Září
Jiřina Úlehlová
Václav Baka
František Dvořák
Marie Hrdličková
Václav Kurdiovský
Jindřiška Helešicová
Helena Hrdinová
Ján Madej
Miroslav Salajka
Dana Benešová
Hana Kosinová
Dagmar Chalušová
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Pohořelice
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Brumovice
Hrušky
Břeclav
Lednice
Břeclav
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Břeclav
Břeclav
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Všem oslavencům přejeme hlavně pevné zdraví,
hodně štěstí a úspěchů v osobním i pracovním
životě

Gratulujeme!
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SLOUHA
Věra Levá
Nedělejte z Železného naivního nevzdělance,
berte ho jak zkušeného komunisto-rusobijce.
Slouha těch, co chtějí k válu, střílí šípy jedu, bláta,
zaprodanec kapitálu, hraje si na demokrata.
Prodal vlast, zem, dětství, dědu, hrdiny, co v boji stáli,
pan demokrat má to v krédu, v němž prachy vždy roli hrály.
Z našich peněz, z kopy prachů, przní pravdu historie,
komunisty ničí v strachu, že daj‘ státu insignie
a budem si zase rovni a stát spravedlnost zvolí.
Nikdy, lide, nikdy – pomni – slouha tohle nedovolí!

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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