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Že by konečně…
Že by se svět konečně vrátil do normálu? Asi to nebude tak horké. Ale
co je to vlastně normál? Covid možná končí, ale války, chudoba,
strach zůstávají. Proti tomu není žádné očkování, žádné vakcíny a
ochrana jen velmi omezená.
A pokračujeme více veseleji. Vítám Vás všechny u dalšího čísla
Zpravodaje, který měl opět nucenou pauzu. Vzhledem ke způsobu
distribuce na poradách předsedů jsme opět Zpravodaj na pár měsíců
přerušili a teď bychom chtěli vše dohnat. Očkování probíhá prý vcelku
dobře, tak doufám, že už to má většina z Vás za sebou a samozřejmě
bez komplikací. Takže už by nás snad nic nemuselo omezovat v naší
další práci. Život se prostě pomalu vrací do starých kolejí. Jenom
s „tou hadrou na hubě“.
Přinejmenším život v našem okrese se co nejvíce přibližuje běžnému
stavu. A tak doufáme, že se zase budeme potkávat alespoň jednou za
měsíc, jak jsme byli zvyklí. Samozřejmě zase s pauzou na prázdniny.
Každopádně od nás dostanete základní přehled toho, co se dělo, děje a
v nejbližší době bude dít. A ne že by toho bylo málo!
V době uzavření země jsme oslavily třeba Velikonoce jen v kruhu
rodinném. Pietní akty k výročí osvobození jen v malých skupinkách a
oslavy Svátku práce neproběhly v Břeclavi vůbec. Zvládli jsme
krajskou konferenci, zvolili kandidáty do voleb a začali se připravovat
na kampaň. Stále probíhají debaty o termínu sjezdu, a to už nás opět
čekají další výroční schůze a konference.
Stihli jsme vyměnit tři ministry zdravotnictví a rozhádat si Rusko tak,
že nás zařadilo na seznam svých nepřátel. Jsme tam společně s USA.
Dobrá společnost? Mně se moc nelíbí.
Tak jdeme na to.
Katka Stiglerová

JAK PRACUJEME
Krajská nominační konference
Po spoustě zmatků ohledně konání proběhla 27. 2. 2021 Krajská
nominační konference KSČM. Někdo patrně potřeboval něco
uspěchat, tak se vše třikrát posouvalo. Termín krajské konference tak
proběhl v termínu, kdy měla původně být okresní konference. Ale
nebyl čas.
Konference proběhla na dálku. Jak to funguje? V našem podání nijak.
Teď stojím před otázkou, zda vám mám vylíčit mé dojmy z celého
jednání, nebo jen stroze oznámit, jak to dopadlo. Ale to už asi víte.
Jejda, já to píšu, jako kdybych byla na konferenci poprvé. A vlastně
jsem si tak připadala.
Konference bez přítomnosti účastníků v jednom sále měla probíhat
tak, že budou delegáti z jednotlivých okresů sedět na svých okresech,
přes počítač se spojí s krajem a budou jednat, teda hlavně hlasovat, o
pořadí kandidátů na volby do PS. Firmy dnes na takové jednání
z domu poměrně úspěšně přešly. Ale my nejsme firma.
Vzhledem k tomu, že ani mně tento způsob úplně nevyhovuje (i pokud
by fungoval), rozhodnutí okresu Břeclav bylo, že pojedeme do Brna a
za přísných hygienických opatření se konference zúčastníme přímo
z „baráku“, kde seděly i delegace z okresů Brno město a Brno venkov.
Místností je tam víc než dost. Neuměla jsem si ani představit, jak bude
probíhat zasedání jednotlivých komisí ze svých okresů na dálku a jak
se budou počítat hlasy, aby vše bylo kontrolovatelné.
A výsledek? Nejde to. Tento druh konference vyžaduje splnění
alespoň základních požadavků. Všichni budou mít zapnuté počítače a
budou přes ně spojeni do jednoho centra. Řídící konference bude mít
na svém monitoru spojení se všemi okresy, rozumějme, že delegáti
okresů byli pohromadě, takže to znamenalo spojení jen se sedmi
okresy. A tři delegace ze sedmi navíc seděly ve stejném „baráku“ jako
řídící konference. Další základní podmínka je, že všechny okresy
budou komunikovat jen elektronicky a písemně. Všichni tak budou
znát výsledky alespoň formálních hlasování okamžitě. Výsledky voleb
www.kscmbreclav.cz [- 2 -]

pak měly jít do rukou tajemníka, který je předá volební komisi ke
spočítání. Opět vše písemně.
Bohužel nic z toho se nestalo.
Formální hlasování o jednacím, řádu, volebním řádu a programu jsme
si odhlasovali sami mezi sebou a jak hlasovali ostatní, jsme nevěděli.
Stále věřím tomu, že to věděl aspoň řídící konference. Na zprávu
mandátové komise, a tím i na počet „přítomných“ se nějak zapomnělo
a vlastně jsme si tuto informaci museli vyžádat poté, co vznikly
zmatky s volbou. Asi chápete, že mluvit o jakékoliv tajné volbě je
směšné.
Nejdůležitější z celé konference je stejně nakonec pořadí kandidátů do
voleb. Jako vedoucí jihomoravské kandidátky byl zvolen současný
poslanec s. Pojezný. V rozstřelu se s. Tesaříkem získal o 2 hlasy
navíc. Další pořadí se volilo ze zbylých vedoucích kandidátek
jednotlivých okresů. Odhlasováno bylo pořadí: Bohumil Smutný,
Michael Doubek, Miloslava Zachová, Martin Říha, Zdeněk Tesařík a
Emil Pernica. Jak je možné, že jeden ze dvou kandidátů soutěžících o
vedoucího kandidátky skončí až na 6. místě? Chybička ve volebním
řádu, které jsme si nevšimli, hlavně když jsme volební řád dostali jen
dva dny předem. Ovšem ostřílení matadoři, kteří toto dělají i desítky
let, by si měli být vědomi tohoto zádrhelu.
Po jednání konference a volbě kandidátů postupně požádali o stažení
z kandidátek prof. Doubek z okresu Vyškov a s. Tesařík z našeho
okresu.
Konečné pořadí první sedmičky na kandidátní listiny je tedy takové:
Ivo Pojezný (Hodonín), Bohumil Smutný (Brno venkov), Miloslava
Zachová (Znojmo), Martin Říha (Brno město), Emil Pernica
(Blansko), Zdeněk Koudelka (Vyškov) a Dagmar Švendová (Břeclav).
Další pořadí by se mělo dál odvíjet podle okresních nominací a podle
pořadí první sedmičky.
Nebyla jsem na konferenci poprvé, ale asi jsem z ní zatím nejvíce v
rozpacích. V době, kdy celá naše strana ztrácí preference, kdy se
dostáváme na hranice volitelnosti, si hážeme klacky pod nohy a
bojujeme… o co vlastně?
Jaká bude dál naše stranická práce? Čekáme, jestli se konečně podaří
prosadit tolik odsouvaný sjezd.
Katka Stiglerová
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NAPSALI JSTE NÁM
Čest památce padlých železničářů vzdali v Břeclavi
Pamětní desku připomínající
dvacet pět železničářů, kteří
působili v železničním uzlu
Břeclav za druhé světové války
v letech 1938 – 1945 a položili
své životy za naši svobodu,
odhalil v pátek 7. 5. 2021 ve
vestibulu
zrekonstruované
nádražní budovy břeclavský
starosta Svatopluk Pěček (ANO)
za účasti místostarosty Richarda
Zemánka
(KDU-ČSL)
a
břeclavských
zastupitelů
Dagmar Švendové (KSČM),
Hany Dědové (za KSČM) a
Luboše
Krátkého
(Naše
Břeclav) – tito vznik pamětní
desky iniciovali – a zástupců Správy železnic a břeclavského muzea.
O osudech železničářů promluvil břeclavský historik Emil
Kordiovský.
Břeclav a její rozvoj je s železnicí úzce spjat už více než 180 let.
Cílem iniciátorů bylo vzdát hrdinům železnice hold a po letech,
alespoň symbolicky, uctít jejich památku a poděkovat. Naší společnou
snahou je zjistit o padlých hrdinech více a tyto osobní příběhy uceleně
odprezentovat, ideálně i v Muzeu železnice Břeclav, které bylo
otevřeno v roce 2019 v zrekonstruované výpravní budově vlakového
nádraží.
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V břeclavském městském zpravodaji "Radnice" už byly uveřejněny,
díky pamětníkům a rodinám padlých, příběhy tří z těchto hrdinů. I
nadále bychom rádi oslovili ty, kteří hrdinné železničáře znali, aby se
s námi podělili o jejich příběhy.

Pokud znáte život a osud některého z hrdinů železnice
vyobrazených na pamětní desce, napište nám na e-mail
hrdinove@breclav.eu nebo
dagmar.svendova@breclav.eu
Jmenný seznam:
Cyril Bystřický
Václav Foukal
Štěpán Helešic
Štěpán Hlavenka
Šimon Holobrádek
Ladislav Kalina
Čeněk Kölbl
František Krejčiřík
Jan Kuriál
František Kudílek
Josef Levák

František Macejka
Rudolf Mrázek
Josef Pyskatý
Michal Pyskatý
Břetislav Sova
Josef Střemcha
Josef Svačina
Raimund Škoda
František Šulák
Jan Šulák
Vojtěch Uher
Václav Vacek
František Vysloužil
Arnošt Žižka

Zdroj: Město Břeclav, Dagmar Švendová
Foto: David Mahovský
- na fotografii zastupitelky za KSČM, Dagmar Švendová, LL.M.
a JUDr. Hana Dědová
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ZÚČASTNILI JSME SE
Osvobození – břeclavské zastavení jara
Sice v menší míře, ale i letos jsme si připomněli ukončení 2. světové
války a osvobození naší země od nacismu. V průběhu dubna a května
probíhalo kladení kytic v jednotlivých obcích. Někde jen za
přítomnosti místních, jinde se účastnili zástupci ČRS či OV.
V Moravské
Nové
Vsi
položili kytice k pamětní
desce Jana Černého zástupci
OV, ČRS a ZO. Jan Černý,
rodák z M. N. Vsi, byl za
svou činnost umučen nacisty
2. 5. 1944, proto jsme si jej
právě
v tento
den
připomenuli.
Dnes už tradiční jízda ruského motorkářského klubu Noční vlci
neprobíhala tak, jak v minulých letech, hlavně díky epidemiologickým
opatřením. Její úkol však přebrala česká odnož tohoto klubu. Vlastně
to byla tak trochu štafeta motorkářů v jednotlivých zemích. Okruh
Českou republikou projel klub Nočních vlků z Ostravy do Prahy.
V neděli 2. 5. jsme se
s nimi
sešli
na
pietním
aktu
ve
Starovičkách u tanku.
Kromě
motorkářů
zde
promluvil
i
generální konzul RF
v ČR
Alexander
Kalačev.
Odtud
pokračovali
motorkáři
i
s konzulem na pietní
akt do Ořechova.
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V sobotu 8. 5. se konaly
dvě
důležité
akce.
V Brně
probíhal
každoroční
Pochod
nesmrtelných. I přes
opatření se sešly asi dvě
stovky účastníků pod
sochou rudoarmějce na
Moravském náměstí.
Zde si připomněli své
předky, kteří padli ve
Velké vlastenecké válce.
Z Brna vedla cesta na
každoroční pietní akt do Hustopečí.
I zde jsme položili kytice na
památku osvoboditelů. V krátkém
projevu jsem připomněla i nově
nalezený
hrob
rudoarmějce
v Kosticích. I 76 let po válce se dá
náhodně
narazit
na
dosud
neobjevený hrob vojáka, který si
přišel do naší země pro smrt.
Celou štafetu jsme uzavřeli na
Ústředním hřbitově v Brně na
pietním
aktu
pořádaném
Generálním konzulátem RF
v Brně. Bylo to důstojné
zakončení
letošních
oslav
vítězství nad nacismem a konce
2. světové války. Slavnostní
projev generálního konzula
Alexandra Kalačeva doplnily
hymny a čestná salva.
Katka Stiglerová
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STANOVISKA KSČM
Stanovisko KSČM k izraelsko – palestinskému konfliktu
Izraelsko – palestinský ozbrojený konflikt, který se nově rozhořel
v důsledku nových násilností na Chrámové hoře v Jeruzalémě a
pokusů o násilné vysídlení arabských obyvatel ze čtvrti Šejk Jarrah, je
důsledkem ignorace mezinárodního práva a četných rezolucí OSN.
Tyto kroky mají za cíl zamést cestu k ovládnutí Jeruzaléma, který
Izrael i za podpory Spojených států a některých dalších zemí, včetně
České republiky, prohlásil za své hlavní město. Rezoluce OSN
garantují Palestincům právo na vlastní stát v oblasti západního břehu
Jordánu, v pásmu Gazy, včetně východního Jeruzaléma. Kolonizace
palestinských území, vyhánění jejich původních obyvatel, neřešení
otázky 5 milionů palestinských uprchlíků, zoufalá ekonomická a
sociální situace obyvatel Gazy, to vše bylo rozbuškou současného
střetu.
Vyzýváme obě strany konfliktu k okamžitému zastavení
nepřátelských akcí, v jejichž důsledku umírají desítky nevinných
obyvatel, včetně malých dětí. Tento konflikt nemá silové řešení a už
vůbec nemůže být vyřešen cestou separátních smluv nebo
jednostranných intervencí. Rovněž je potřeba ukázat, kdo je v tomto
konfliktu agresorem a kdo jeho obětí, kdo chrání své oprávněné
nároky, které mu byly schváleny rezolucemi RB OSN a kdo je
porušuje. Další eskalace konfliktu, včetně již započaté vojenské
intervence Izraele, pouze prohloubí nestabilitu a napětí v celé oblasti
Blízkého a Středního východu a není ani v zájmu Izraele samotného a
spokojené mírové budoucnosti jeho občanů.
Vyzýváme proto OSN k neprodlenému svolání jednání garantů blízkovýchodního mírového řešení, tedy OSN, USA, Ruské federace,
Evropské unie a Velké Británie, jako bývalého koloniálního správce
Palestiny a spoluautora všech klíčových rezolucí RB OSN o Palestině,
za účasti zástupců Palestiny a Izraele. Ti musí zajistit okamžité
ukončení nepřátelských akcí, obnovení jednání na platformě usnesení
OSN a jejich garanci. Pouze tak se lze posunout ke stabilitě v této
neklidné oblasti. Je třeba svolat neprodleně Radu bezpečnosti OSN.
Autor: VV ÚV KSČM
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STŘÍPKY
Všimli jste si, že se pěstuje kult nenávisti k Rusku?
Ptají se Haló noviny. Odpovídám – všimli. Prezident Biden nazval
Putina zabijákem, naši politici a média líčí Putina jako vraha, despotu,
diktátora, agresora, ba zrůdu. Denně od nich dostáváme geblsovské
„stokrát opakovaná lež, se stává pravdou“, které kdysi téměř vyhubilo
židy, denně nám zošklivují Rusko, vytvářejí bez důkazů šílené
špionské kauzy, likvidují diplomatické vztahy, nenávistný zdivočelý
Senát navrhuje vypovězení smlouvy mezi ČSR a RF, zpochybňují
vakcínu Sputnik V (jiné vakcíny omlouvají), zpochybňují osvobození
1945, že prý šlo o okupaci primitivními rudoarmějci, prostě „hordami
z východu“. Cpou nám do hlav, že Rusko je hrozba a nepřítel. Tato
dvě slova předvídající válku používají i ženy – matky (pí Jílková,
Adamová-Pekarová, Černochová, Langšádlová, Němcová). Ta dvě
slova protrhla zamlčování pravdy a přinášejí jednu lež za druhou, aby
byla pravda zadušena.
Proč lžou o Rusku? Jen v Haló novinách 7. 5. jsem našla odpověď:
Chtějí nás psychicky připravit na válku s Ruskem. Z Ruska musí
stvořit ďábla, darebáka, čerta, abychom bez výčitek zabíjeli jeho
občany! Proč máme Rusy zabíjet a nenávidět? Proč je Rusko nepřítel?
Jen v Haló novinách 11. 5. jsem našla odpověď: Přibývá nestoudných,
nestydatých a nesoudných bezcharakterních světoobčanů bez
jakéhokoli vztahu k národu, kteří manipulují s historií a překrucují ji
v médiích, ve školách, ba i ve veřejnoprávní televizi. Jsou to poslušní
lokajové sloužící a poklonkující velkokapitálu, USA i paktu NATO.
Snad naši občané prokouknou tuto taktiku a uvědomí si, že jde o
vysokou hru ne lidu Ameriky a Evropy, ale o vysokou hru
EUROAMERICKÉHO KAPITÁLU s cílem dostat nesmírné
surovinové bohatství Sibiře.

Motto: Přichází čas, kdy mlčení je zradou...
Martin Luther King

www.kscmbreclav.cz [- 9 -]

Člověče, vzmuž se!
Po pravdě, lásce kapitál šlape,
zašlapat musí je, cíle mu maří.
Otřesen mlčíš, když zříš je v blátě,
očistit pravdu těžko se daří.
Člověče, vzmuž se, kapitál hraje
s tebou a potomky o cíle své.
Dá ti jen hroby, válečné kraje,
přitom tě na mejdan láká a zve.
Člověče, vzmuž se, jsou z tebe trosky!
Očisti pravdu a vykřeš z ní blesk,
co budí lásku, probudí mozky,
prosvítí podlost, lži, mamonu lest!
12. dubna 2021 přiletělo na letiště ukrajinské Bílé Cerkve 18
amerických bombardérů C5 globemaster. Co tam dělají???
Vrbětický výbuch v září a v prosinci 2014 – že by ruští špioni prolezli
plotem, aby položili výbušninu, která vybuchovala na etapy? Že by
podplatili strážce, aby to udělali sami, a přitom došlo k nějaké chybě,
při níž sami sebe vyhodili do vzduchu? Že by případ Vrbětice byla
načasovaná a vykonstruovaná kauza ekonomická? Že by někdo
potřeboval: 1. Prodej zbraní načerno do Sýrie a na Ukrajinu? 2.
Vyloučit Rusko z tendru na dostavbu Dukovan? 3. Podnítit odpor na
dostavbu ruského plynovodu Stream? Proč se nemluví o tom, že
vrbětický sklad zbraní, než vyletěl 16. 10. 2014 do vzduchu, nejprve
asi půl hodiny hořel? V požáru zahynuli dva zbrojíři. Proč se nikdo
neptá a nevolá k zodpovědnosti gnm. Langa, ředitele BIS 2003 –
2016? Zajímavé?
V květnu 1921 – před 100 lety – byla založena KSČ. Dějiny této
strany byly psány bídou a hladem, neboť když přišla do naší země
doba zlá – po 1. světové válce, za krize, za 2. světové války i po ní,
pomáhala milionům nuzných, zbídačelých a bezmocných. Když se ty
miliony začaly mít dobře, chtěly od strany víc a rychle, zapomněly na
tu pomoc, zaprodaly stranu i socialismus. Strana je vděčná všem, kdo
budovali naši zem, náš světoznámý průmysl, soběstačné zemědělství,
kvalitní vzdělání, zdravotnictví, bydlení, kulturu.
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NAŠI JUBILANTI
Červen
Olga Stachoviczová
Anna Častulíková
Jan Tuček
Pavel Číž
Pavlína Baláčová
Růžena Otáhalová
Zdena Kujová
Leona Peřinová
Antonín Horčička
Rudolf Fiala
Alena Machová
Anna Šillová
Vladimír Trubač
Květa Richterová

Břeclav
Mikulov
Moravská Nová Ves
Hrušky
Hustopeče
Hustopeče
Břeclav
Břeclav
Břeclav
Pohořelice
Sedlec
Drnholec
Břeclav
Klobouky

92
91
90
80
75
75
75
75
75
75
65
60
55
45

let

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

Gratulujeme!
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Prohlášení KSČM k 100. výročí založení KSČ
Byl to „slavný den“, alespoň tak 16. květen 1921 okomentoval držitel
Nobelovy ceny za literaturu a český básník Jaroslav Seifert. Stalo se
tak díky etablování marxistické levice v Komunistickou stranu
Československa a vymezení se proti umírněné sociální demokracii,
jejíž vláda nepřinesla žádný viditelný posun v budování sociálních
jistot a žádnou transformaci z kapitalistického světa do
socialistického.
Komunistické a dělnické hnutí se tak ve svých počátcích muselo
snažit o důsledně levicovou alternativu, aby se od ostatních stran
odlišilo. Tato politika radikální odlišnosti se v kapitalistickém
světě uplatňovala a uplatňuje v komunistických stranách dodnes a
bude se uplatňovat i v budoucnu. V roce 1946 KSČ dokázala vyhrát
volby a postupně v Československu prosazovat nový sociálně ekonomický model – socialismus. Byl to výsledek velmi dobře
promyšlené politiky, která se vyplatila. KSČM dnes usiluje o
vybudování socialismu a ne o jeho navracení.
Dočasná porážka socialismu v roce 1989 s sebou nesla návrat
kapitalistických rozporů, se kterými bojujeme jako KSČM dodnes.
Převzali jsme v roce 1990 štafetu důsledné levice a myšlenek
socialismu. V historii KSČ je mnoho témat, ze kterých se musíme
inspirovat, ale i poučit, je ale důležité také myslet na to, že
komunistické hnutí bylo v očích širší veřejnosti velmi výrazně
očerněno.
KSČM je často podsouváno, že jako tradiční strana nemá dostatečný
koaliční potenciál. Opak je pravdou. Kroky, které KSČM udělala
v posledních letech, na úrovní obcí, krajů i centra, vedly
k uvědomění si, že i komunisté se mohou podílet úspěšně na
veřejné moci a správě věcí veřejných.
Autor: VV ÚV KSČM
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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