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Výročí republiky
Ano, opět máme říjen a letos si připomínáme už 102 let samostatného
Československa. Republika už sice neexistuje, ale stejně to pro nás byl
významný mezník. Byl to konec monarchie a osamostatnění se od
nenáviděného Rakousko-Uherska, od těch panovníků, kteří vždy
odbojný český lid přivedli zpět do lůna římskokatolické církve.
Musela to být radostná doba. Konečně nemáme krále a lid si bude
demokraticky vládnout sám. Demokraticky? To vlastně dáme moc do
rukou námi zvolených zástupců, těch nejlepších a nejchytřejších, kteří
povedou naši zem k prosperitě. Chudí lidé brzy pochopili, že pro ně se
toho tolik nezměnilo. Když měli štěstí, měli práci. Z té mnohdy stěží
nakrmili své rodiny. Pořád bydlela celá rodina v jedné místnosti a
pořád neměla zastání. Stále vládli ti bohatí, jen už to nebyla šlechta a
církev, ale říkali si velkostatkáři, továrníci nebo třeba páni radové. A
chudý lid se dále klaněl. Opravdu toto měla být ta vysněná republika?
Za sto let se toho hodně změnilo. Alespoň nějaké sociální jistoty po
pádu východního bloku zůstaly. Chudoba byla na ústupu a lidem se
žilo líp.
A jak vypadá naše země po sto letech? Kdosi „demokraticky“ zvolený
se rozhodl, že už je přežitá, a rozdělil nám ji. 280 demokraticky
zvolených zástupců lidu se hádá a nemůžou se téměř na ničem
domluvit. Chudoba opět nabírá na intenzitě, i když dnes vypadá
možná trochu jinak. Sami sebe dokážeme pomlouvat víc, než by to
zvládli ostatní. Místo slov chvály pro ty, co si to zaslouží, umíme
vyzdvihovat jen to špatné.
Ale samozřejmě budeme slavit. Připomeneme si 102 let neexistující
republiky. Možná zasadíme pár nových lip a aspoň chvilku budeme
sami na sebe hrdí.
Katka Stiglerová

STANOVISKA KSČM
Česká zahraniční politika je škodlivá a
nejednotná!
Svévolná, až rituální a zbytečná návštěva předsedy Senátu PČR M.
Vystrčila na Tchaj-wanu byla v rozporu s doporučeními prezidenta,
vlády i ministra zahraničních věcí České republiky, ale také předsedy
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které vláda za
svoji činnost odpovídá. Neposloužila nikomu a ničemu, snad kromě
sebeprezentace pana Vystrčila a jeho suity a těm, kteří ochotně
nahradí české zboží na čínském trhu. Rozhodně není prospěšná
národním zájmům České republiky vycházejícím z historické
zkušenosti naší země, spočívající, mimo jiné, v respektování
mezinárodního právního řádu, jako nejlepší cesty k ochraně suverenity
a nezávislosti České republiky. Fráze o obraně svobody a demokracie
jsou pouze ubohým pokusem zdůvodnit zjevnou neopodstatněnost
celé akce, mající za cíl poškodit vztahy České republiky a Čínské
lidové republiky. Vměšování se do vnitřních záležitostí suverénní a
nezávislé země, v rozporu s mezinárodním právem a dobrými mravy a
podpora separatismu, zcela jistě vyvolají reakci, která může mít
neblahé následky pro zájmy České republiky a většiny jejích občanů.
Vyzýváme proto Vládu České republiky a zejména ministra
zahraničních věcí T. Petříčka, aby se od této mise předsedy Senátu
PČR jednoznačně distancoval, prohlásil ji za „nulitní“ anebo ze
své funkce odstoupil.
Autor: VV ÚV KSČM
My Češi si dovedeme dělat
srandu opravdu ze všeho, i
když nevím, jestli je opravdu
komické mít za předsedu
senátu Tchajwance.
-KS-
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NAPSALI JSTE NÁM
Covid
Zásadním problémem je, že se zcela jasně ukazuje, jak
trestuhodně jsme se posledních 30 let chovali, když jsme rezignovali
na přípravu občanů i státu na krizové jevy. Tato epidemie to jasně
ukazuje. Likvidace krizového jevu není věcí sebevýše postaveného
státního představitele, likvidace krizového jevu je především o těch
lidech, kteří nejsou vidět, ale reálně existují a reálně vědí hluboko
dopředu, co je potřeba a v jakém čase udělat. Dlouhá léta analyzují,
plánují, nastavují systémy řízení z centrální úrovně až, v případě
potřeby, do každé obce, vytvářejí zásoby, síly a prostředky, které jsou
potřeba k likvidaci konkrétního krizového jevu. Myslím, že každý,
kdo se trochu orientuje v krizovém řízení, vidí na tomto krizovém
jevu, jak hluboce musí být příprava zanedbána, když stát reaguje, tak
jak reaguje. A co je špatné znamení, je i to, že od počátku krize se
situace nelepší. Dokonce bych hodnotil zhoršení v tom, že dnes není
jasné, kdo vlastně řídí boj s epidemií. Ústřední krizový štáb byl
zrušen, pana premiéra před mikrofony nahradil pan ministr
zdravotnictví, zdá se ale, že i on ochotně přenechává prostor paní
hlavní hygieničce a navíc ji přenechal k řízení svůj poradní sbor
odborníků, který se mu stejně částečně rozpadl. Takže kdo drží v ruce
Černého Petra? Jako prostého občana mě hra o voličské hlasy nebaví,
chci mít jasno. Chci mít oficiální jasno. Tedy čekám, že kdosi s
nejvyšší autoritou předstoupí před národ a sdělí:
1) nic se neděje, je to jen rýma a beru za to plnou odpovědnost,
nebo
2) je to epidemie a představím plán její likvidace.
Pokud bych tu moc měl a byl premiérem této země, řídil bych se
zákonem o krizovém řízení státu a svolal bych bezodkladně Ústřední
krizový štáb, kde jednotlivými členy by byli lidé s nejvyšší
kompetencí ze všech oblastí, kterých se tato epidemie dotýká. Dále
bych na prvním jednání jmenoval poradní orgán složený z odborníků,
kterým bych svěřil odborné řešení epidemie. Nevytvořením tohoto
týmu, v podřízenosti nejvyššího organizačního prvku pod záminkou,
že stejně mají rozdílné názory je fatální chybou. Pokud vedu tento
stát, tak si musím umět vybrat, postavit tým a za jeho činnost převzít
odpovědnost. A to i v případě, kdy z jiných důvodů nechci anebo
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nemohu jejich návrhy přijmout. To je odpovědnost politiků, a právě
proto je tu Ústřední krizový štáb, aby dokázal posoudit dopady plošně
do všech stránek naší společnosti. Ale v podstatě to samé platí pro
hejtmany, starosty. I oni mají odpovědnost za své kraje, obce,
popravdě nemusí čekat, jestli ze shora spása přijde či ne. Mají své lidi
v pozadí, mají své zdravotnické kapacity, mají krajské hygienické
služby, laboratoře .......a odpovědnost za občany v destinaci, za školy
.......i oni si můžou nebo by spíše měli svolat své krizové štáby,
analyzovat situaci v kraji, obci, zjistit síly a prostředky a nastavit
systém s určitou předvídavostí. I oni měli víc než 6 měsíců na
přípravu.
Ing. M. Pavelka

KOMENTÁŘE KSČM
K rezignaci ministra zdravotnictví
Ministrovi zdravotnictví nestačí být jen slušný. Musí také něco umět.
Navíc, při počátečním bleskurychlém "vyhazování" lidí z významných
postů a jejich okamžitém nahrazování svými kamarády slušnost
neuplatnil vůbec. K chlubení toho také moc nebylo. Potřebné změny
zákonů se rodily velmi pomalu a často nekvalitně. Ministerstvo pod
jeho vedením vyprodukovalo jen velké množství odborných komisí a
pracovních skupin s mizivým výsledkem. Zdravotnickým
pracovníkům přidat nechtěl a odborům odmítal naslouchat. V
souvislosti s nástupem pandemie COVID 19 a potřebou nakupovat
ochranné zdravotnické prostředky se za ním dosud táhne pachuť
předražených nákupů. Na nekompetentnost ministra zdravotnictví
KSČM dlouhodobě upozorňovala. Nebyla vyslyšena. Nyní se začíná
spekulovat o tom, že by měl A. Vojtěch dostat "trafiku" v podobě
ředitele VZP. Dnes stabilizovaná největší zdravotní pojišťovna, která
hradí péči za 6 milionů pacientů, by se tak stala další "hračkou" v
rukách nekompetentního, a proto i možným manipulacím
podléhajícího "odborníka". To je naprosto nepřijatelné.
Autor: Soňa Marková, kandidátka do voleb do Krajského zastupitelstva
Královéhradeckého kraje, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM
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STŘÍPKY
PROBLÉMY USA
1./ Kult střelných zbraní. Zastřeleni byli 4 prezidenti (Lincoln 1865,
Goldfrield 1881, Mc Kinley 1891, J. F. Kennedy 1963), na 8
prezidentů byl atentát neúspěšný, zastřelen Martin Luther King 1968,
R. Kennedy 1968, těžce postřelen R. Reagan 1981. Dnes střílí i
studenti ve školách.
2./ Kult justice. Krutá bilance justičních vražd.
3./ Malá pravomoc Unie versus pravomoci jednotlivých států či měst.
Prezident má sice vysoké pravomoci, ale velký kapitál (ať za vlády
demokratů nebo republikánů) si ho umravní.
4./ Chaotická politika. Je to výsledek toho, že poražení demokraté, tj.
Clintonová s programem jaderné války proti Rusku, házejí klacky pod
nohy republikánu Trumpovi s programem deregulace a deglobalizace.
Ten svou povahou k chaosu přispívá, ale program plní: ruší členství
USA v mezinárodních organizacích, provádí ochranářskou obchodní
politiku, snížil zdanění bohatých, zrušil Obamovu zdravotní reformu,
nerozpoutal žádnou další válku (po Bushovi ml. zdědil v Afghánistánu
a Iráku, po Obamovi 5 válek včetně libyjské a syrské).
5./ Boj s koronavirem. Je ztěžován pravomocemi státu (jeden dá
karanténu a roušky, druhý ne) a řeží mezi demokraty a republikány.
6./ Surová policie. Za rok sice přijde asi o 130 policistů, ale zabije
přes 1000 lidí. Následují protesty, které však souvisejí s otázkou
sociální vyvolanou zdravotní a ekonomickou krizí. Tyto protesty jsou
podporovány demokraty, kteří mají v zahraniční politice horší
program než Trump – vést lidstvo k válce proti Rusku a Číně.(NP č.
33, 31. 8. 20)
PROBLÉM BĚLORUSKA
Jsou to demonstrace za odstranění prezidenta Lukašenka, který byl
v srpnových volbách znovu zvolen 80 procenty. EU volby neuznala.
Cichanouská (2. kandidátka s 10 % odešla do Litvy) žádné cíle
nepředkládá, „tlachá“ se Západem o svobodě a demokracii. Rovněž
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davy v ulicích – zprvu tvrdě potlačovány – nepředkládají žádné ideje,
jejich cílem je odstranění Lukašenka a nové volby. Davy jsou
okouzleny samy sebou, působí bravurně, nevědí, o co jde. Za celou
vzpourou stojí někdo, kdo ví, o co jde a co chce, tj. dostat čistou zemi,
kde se stále budují nové továrny, družstva, nemocnice, školy... do
PRIVATIZACE a dovést ZAHRANIČNÍ KAPITÁL. Nejde o
Lukašenka, ale o to, že 26 let drží přes 70 % průmyslu a zemědělství
pro stát. Davy věří řečem o diktátorovi, o svobodě a demokracii.
Nepoučily se z podobných scénářů v jiných zemích. Přesto je jen
jejich – Bělorusů – výsostnou záležitostí rozhodnout, zda jim bude
lépe s ruskou diktaturou nežli americkou demokracií.
PROBLÉM ČR
Problémem je předseda Senátu, který coby druhý nejvyšší státní
činitel hrubě narušuje suverenitu státu a zásady demokracie, když sám
jako samovládce, anarchista, diktátor a „bílý kůň“ USA určuje
zahraniční politiku našeho státu. Jeho provokativní návštěvu Tchajwanu sledoval celý svět, který připsal Vystrčilovi roli malé blechy
rejdící po čínském drakovi nebo ruském medvědovi. Svět se kochá,
ale hlavně vyčkává, až další blechy rozdrážděného draka i medvěda
vyprovokují a vysílí. Roli blechy může sehrát jen nesoudný,
namyšlený, patolízalský kariérista bez diplomatického glancu,
omezenec zaslepený předepsaným antikomunismem a antirusismem.
Na cestu (let stál 3,4 mil. Kč) přibral např. Fischera, Hřiba, Michálka
a senátora Růžičku, který prohlásil, že Vystrčil by byl nejlepší
prezident!!! Naším problémem je nejen předseda Vystrčil, ale celý
Senát.

DO ŘÍJNOVÝCH VOLEB ZÍSKÁVEJME
LIDI PRO PRAVDU A VOLME STRANU,
KTERÁ PRAVDU HLÁSÁ!
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NAŠI JUBILANTI
Říjen
Anna Kuhnová
Hedvika Stehlíková
Jaroslav Janeček
Antonín Světlík
Antonín Posák
Božena Bartošíková
Zdena Jakubčíková
Hana Pospíšilová
Božena Hájková
Josef Jančálek
Ilona Paulíková
Milan Krupica
Karel Včelouch
Josef Karas

Kostice
Mikulov
Břeclav
Břeclav
Břeclav
Břeclav
Dolní Dunajovice
Podivín
Podivín
Hrušky
Břeclav
Břeclav
Pouzdřany
Velké Němčice

98
93
92
92
92
80
80
75
75
75
70
70
60
60

let

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

Gratulujeme!
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Starý hit
Věra Levá
Francie, USA, Katalánsko
když vyjde do ulic – EU jen mlčí.
Když vyjde do ulic Bělorusko,
EU a náš Fischer ječí:
„Sankce a zbavit se Lukašenka!“
EU a fischeři vědí proč nač,
pro ten dav v ulicích idea tenká,
dav neví, že nese rozvrat a pláč.
„Odejdi, Sašo! Chcem volby, změnu!“
Ideje žádné nemá ten dav.
Kdo lidem vařil tohleto menu,
kdo jim co nacpal do prázdných hlav?
Nejdřív jim udělal prázdno v hlavách –
vzal paměť, poplival reality,
do ulic žene je divadlo hrát,
dav hraje – neví, že staré hity.
Hit píše vždy „strýček“ Kapitál,
bodře se na davy tlemí.
Doteď ti stát, dave, zem hlídal,
zveš strýčka drásat tu zemi!!!

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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