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Vážené soudružky a soudruzi,
vážené čtenářky a čtenáři,
máme tady termín ukončení Haló novin jako deníku. Ve čtvrtek 28. 4.
vyjdou naposled v současné podobě a 29. 4. vyjde první číslo týdeníku
„Naše pravda“. I z důvodu nízkého nákladu bylo nezbytné ukončit
vydávání našich novin ve stávajícím rozsahu a najít jinou možnost, jak
předávat informace dál. Začne tedy vycházet týdeník s větším počtem
stran. Vždy v pátek jej budete mít k dispozici i s víkendovou přílohou.
Pro věrné čtenáře je to zklamání. Bohužel je to i naše vina. Jsme
nejsilnější strana, co se týče členské základny, ale naši členové dávají
přednost jiným periodikům. Jak jinak si vysvětlit, že náklad našich
novin je několikanásobně nižší než počet členů.
O to více se budeme snažit vám ve Zpravodaji předkládat i
celostranická a celorepubliková témata. Mnoho z vás má internet a
umí si informace vyhledávat i tímto způsobem. Někteří tuto možnost
nemají, anebo nemají nikoho, kdo by jim články nebo stránky
vyhledal. I webové stránky KSČ doznaly značných změn. Zajímavosti
z těchto stránek se budou pravidelně objevovat i u nás, ale přesto vás
žádám, abyste, pokud to jde, navštěvovali web kscm.cz, případně
stranický facebook a informace předávali dál. Dnes nás nikdo nepustí
do hlavních médií, proto je naší jedinou cestou právě internet.
Na internetu najdete pravidelně vyjádření naší předsedkyně s.
Konečné, pravidelný pořad má také budoucí kandidát na prezidenta s.
Skála.
V dnešní době je třeba informace hledat, nelze spoléhat na
veřejnoprávní média. Pokuste se zprostředkovat tyto informace i těm,
kteří nemají možnosti a předávejte jim k přečtení aspoň náš Zpravodaj
a páteční „Naši pravdu“.
Katka Stiglerová

Z WEBU KSČM
KSČM varuje před dalším omezením dostupnosti zdravotní péče
Po covidové krizi dopadá na českou ekonomiku a zároveň i na české
zdravotnictví ozbrojený konflikt na Ukrajině. Zpomaluje ekonomický
růst a roste dvojciferná inflace. Covid v letech 2020 a 2021 přinesl
enormní náklady. Sektor zdravotních pojišťoven proto musel
mobilizovat rezervy na účtech, ty se ale rychle vyčerpají. Zmrazení
plateb za státní pojištěnce na rok 2022, které schválila pravicová vláda
Petra Fialy, situaci dál zhoršilo. Ozbrojený konflikt výrazně zhoršuje
situaci zdravotních pojišťoven a parametry, na kterých stojí zdravotně
pojistné plány, zejména pokud jde o odhad vývoje pojistných
odvodů. Tvrdě odmítáme doplácet za naše zdraví!
Do ČR může přijít až do půl miliónu uprchlíků z Ukrajiny. Pokud
získají azylový statut, přebírá je jako státní pojištěnce VZP (ostatní
pojišťovny zatím běžence nepřijímají). Koncem března registrovala
VZP 240 tisíc ukrajinských pojištěnců. Platba za azylanta je 1967
korun měsíčně, což je 5,5 miliard korun ročně navíc. K tomu lze
přidat i náklady na mimořádné očkování migrantů, jejichž
proočkovanost je výrazně nižší. Již nyní hlásí obvodní lékaři přetížení
systému a nutnost zvýšení finančních úhrad za nové pacienty. Fronty
na zubaře již známe a na operace také! Co senioři a kapacita
pečovatelských služeb? A vládu to nechává chladnou!
Náklady na péči pro azylanty by mohla snížit jejich ekonomická
aktivita. Je třeba, aby aspoň třetina uprchlíků, kteří tu zůstanou déle,
byla výdělečně činná (zatím je mezi ukrajinskými migranty v ČR asi
100 tisíc dětí). Pediatři křičí – je nás málo, nezvládneme to. Nutně
potřebujeme zvýšit počet dětských lékařů! Hrozí nutnost přerozdělení
pacientů do dalších zemí, jinak by mohlo dojít ke krizovým opatřením
a k omezování přístupu ke zdravotní péči pro občany České republiky.
Na tyto okolnosti se musí už dnes myslet v rámci dohodovacího řízení
pro plánování úhrad na příští rok, včetně valorizace státních plateb za
pojištěnce na rok 2023. Pravicová vládní koalice ale na toto téma
mlčí! Pro KSČM je zdraví našich občanů na prvním místě!
Požadujeme zachování kvality, dostupnosti i rozsahu zdravotních
služeb pro občany ČR a odmítáme jakékoli omezování úhrad
zdravotních pojišťoven vůči poskytovatelům zdravotních služeb,
lékařům a nemocnicím. I české děti, nemocní a senioři potřebují
dostupnou zdravotní péči!
VV ÚV KSČM
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STŘÍPKY
HLEDEJME PRAVDU
J. Žáček: „Kde hledat pravdu v čase informací,
když z každé druhé člověk hnusem zvrací?
Pravdy a lži se spolu tajně páří
a plodí lháře ušlechtilých tváří.“
„Nikdy už nevstoupíme do vojenského paktu,“ lhal Havel.
„Ušlechtilé tváře“ Backera, Bushe ml., Genschera, Kohla, Gatese,
Mitterranda, Thacherové, Majora lživě slibovaly: „NATO nepůjde
k hranicím Ruska“(dokumenty o tom byly odtajněny v únoru 2022
Bezpečnostním archivem při Univerzitě G. Washingtona).
Třicet let Rusko (ze slabosti, měkkosti či strachu?) ignorovalo drzou
provokující lež, když všechny státy kolem něj lezly do NATO, když
Nulandová z USA přivezla roku 2014 na majdan kromě koláčků 5 mld.
dolarů a zbraně na sesazení Janukovyče, když Stoltenberg dával zbraně
už Porošenkovi, když banderovští „naciki“ začali unášet lidi, vraždit,
mučit, vypalovat sekretariáty, domy, když cpali lidem i dětem do hlav
nenávist k Rusům. EU a USA od začátku mlčely. Zato lež vztekle dodnes
ječí o anexi Krymu, i když ví, že šlo roku 2014 o ústavní referendum s
96 %, ječí o separaci Luhanské a Doněcké republiky s ruskými obyvateli,
kteří 8 let žijí v genocidní válce, a nechtějí zpět k Ukrajině, kde je všude
duch Bandery a slova Tymošenkové: „Je třeba se zbraní v ruce bít do
těch zatracených Rusáků včetně jejich vůdce, ať je postřílejí
atomovými zbraněmi... Zapojím celý svět, aby z Ruska zbyla spálená
země!“ (ČT1 a NOVA 25. 3. 2014)
Ukrajinci nevědí nebo nechtějí vědět, co 9. 4. 2015 jejich
parlament odhlasoval: „Sovětská éra byla zločinná a nezákonná.“ To
znamená, že je nezákonné a zločinné – tedy pro Ukrajinu neplatné –
připojení Donbasu (1922), Západní Ukrajiny, Galičiny, Volyně,
Zakarpatí, Severní Bukoviny a Besarábie (1945) a připojení Krymu
(1954)!
Ukrajinci zapomněli, že od roku 1991 nemají dosud mezinárodně
uznané hranice!
Ukrajinci volají, že Ukrajinu nezaprodají, ale při tom do roku
2022 už opustily miliony Ukrajinců kvůli práci zem, která dodnes
nedosáhla úrovně z roku 1990, miliony hektarů jejich půdy jsou v tichosti
prodávány korporacím z Dánska, Francie, Saúdské Arábie, USA a
dalších.
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Třicet let Rusko ignorovalo lži a provokace, které chtěly medvěda
vytáhnout z brlohu. Medvěd vylezl, když Zelenskyj po vyhlášení operace
„Bleskového dobytí Donbasu“ začal 16. 2. 2022 s odstřelováním a když
19. 2. žádal na bezpečnostní konferenci v Mnichově jaderné zbraně (!).
To byla pro Putina jeho „červená čára“ – rozuměj „poslední kapka“.
21. 2. uznává LLR a DLR, a když Zelenskyj nevyslyšel požadavky na
denacifikovanou, demilitarizovanou neutrální Ukrajinu, začíná Rusko
24. 2. 2022 likvidovat ukrajinskou vojenskou infrastrukturu, při níž
odhaluje 13 tajných vojenských biologických laboratoří vedených USA.
EU, NATO a USA cpou Ukrajině zbraně, neboť nestojí o ukončení války
– čím delší, tím blíže k hlavnímu cíli – zničit Rusko. Zbraněmi přecpaná
Ukrajina nebude sice v NATO (zatím?), ani krymský Sevastopol nebude
naťácký (zatím?), ale částečný úspěch tu bude: zcela vysílené, sankcemi
zruinované a morálně unavené Rusko.
Zruinovaná Ukrajina všechny dojímá, ale nikoho nezajímá. Ale ty 3
miliony současných běženců EU moc a moc ráda přijme (a využije na
práci!).
Hledejme pravdu.
G. Orwell: „Říkat pravdu v čase všeobecného klamu je revoluční
čin.
(Věra Levá, 11. 4. 2022)

KSČM vyslovuje podporu oprávněným požadavkům odborářů
sdružených v Podnikovém výboru odborových organizací při
Úřadu práce ČR. Ti v souvislosti s rekordní inflací a mohutným
nárůstem drahoty požadují navýšení platů zaměstnanců veřejné sféry
tak, aby jejich výše reálně neklesala. Symbolicky od 1. máje, Svátku
práce, proto také vyhlašují stávkovou pohotovost.
Jak uvedl Odborový svaz státních orgánů a organizací, je vyhlášení
stávkové pohotovosti důsledkem neochoty současné vlády a
ministerstva práce problém zaměstnanců úřadů práce jakkoliv řešit.
Úřady práce přitom nyní čelí velkému nárůstu agendy spojené, mimo
jiné, s aktuální migrační vlnou související s konfliktem na Ukrajině.
KSČM vyhlášení stávkové pohotovosti zaměstnanců Úřadu práce ČR
podporuje, stejně jako všechny další kroky vedoucí k navýšení platů a
mezd zaměstnanců ve veřejném i soukromém sektoru.
KSČM je vždy na straně pracujících.
Staženo z FB
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NAPSALI JSTE NÁM
VE SMUTNÉ DOBĚ NĚCO VESELÉHO
1/ Žák 9. ročníku chodí týdny do školy s berlemi. Jednoho dne přišel
s ochraptělým hlasem. Bylo to den po „vánočním turnaji“ v košíkové.
Chraplavým hlasem mi říká: „Pane učiteli, neslyšíte, jak jsem fandil
našemu družstvu“. Já k němu žertem: „Nepovídej, to chraptění máš
v hrtanu z alkoholu“. Dotyčný žák pohotově reaguje: „Když mám
berle, tak zásadně nepiju“!
2/ Ještě 1x z košíkové. Před utkáním se naše družstvo v hale
rozcvičovalo. Sám jsem zapisovatelce diktoval do zápisu o utkání
čísla hráčů, která měli na zádech svých dresů. Jenže jeden z nich se
dlouze neotáčel ke mně zády. Proto jsem na něj zavolal: „Jarku, jaké
máš číslo?“ On ovšem zareagoval neočekávaným způsobem. Posadil
se na podlahu, vyzul botu, prohlédl podrážku a vyřkl: „Mám číslo
43“.
3/ Na konci 3. vyučovací hodiny zazvonilo na přestávku. Jeden z žáků
se ozve: „Teď dostanu facku. Vsadil jsem se, že zvoní v 10:40“.
4/ Velmi nadaný žák odchází z naší školy na víceleté gymnázium.
Jako jeho učitel vyjádřím lítost. On mne však chlácholí: „Tak já
budu k Vám chodit na doučování zeměpisu!“
5/ V zeměpise se táži: „Děti, jak vypadají zakrslé stromy v tundře?“
Přihlásí se nejmenší a současně nejchytřejší žák třídy s odpovědí:
„Ano, tak jako já“.
6/ Žák zaklepe na sborovnu, vyžádá si mě a uvede: „Pane učiteli,
dáte mi fakturu, že jsem zaplatil kroužek.“
7/ Při vánoční besídce supluji za nepřítomnou třídní učitelku. V rámci
programu sdělím: „Děti, mám pro vás dárek – přednesu vám humorné
„Pletky“ Frani Směji. Stalo se. Na konci hodiny ke mně přistoupí žák
a vyřkne: „Pane učiteli, a kdy bude ten dárek?“
8/ Organizoval jsem pro starší žáky školy zájezd. Den před odjezdem
jsem je svolal a připomenul jim, že odjíždíme od ZŠ již ve 4 ráno.
Uvažuji, že budu spát ve škole. Na to se přihlásila dívka a hrubším
hlasem povídá: „Já budu spát s vama!“
9/ Po okresním přeboru v přespolním běhu se vracíme lesem zpátky
do školy. Mezi 24 reprezentanty jsou i dva bratři. Najednou z ničeho
nic ten o 3 roky mladší silně kopne toho staršího do stehna. Kupodivu
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si to nechal líbit. Nemohl jsem to nechat bez povšimnutí a mladého
agresora si vzal stranou. Sděluji mu, že je dobrý sportovec, ale musí
zlepšit své často špatné chování. Na to on reaguje: „Pane učiteli,
když já mám to ADHD“.
10/ Potkám spěchajícího žáka nahoru po schodech s pánví v ruce.
Ptám se ho: „Na co ji máš“? Opověď byla překvapivá: „Spěchám do
dramaťáku, mám tam praštit Lucii po hlavě!“
11/ Proběhlo u nás školení pro žáky 8. a 9. ročníku studenty –
záchranáři z Brna. Bylo vskutku poučné, leč závěr vyzněl velice
zajímavě. Studenti chtěli program zakončit efektně podle hesla „to
nejlepší na konec“. Předvedli ošetření těžce zraněného. Naložili jej na
nosítka a odnášeli ho ven ke dveřím z místnosti. Jenže zadní nosič se
ohlédl zpět k parapetu okna a zařval: „Ku-va, mobil a peněženka!“
Nosítka pustil i se zraněným a běžel k oknu pro oba předměty.
12/ V závěru 6. vyučovací hodiny jsem postřehl, že 3 chlapci si maží
ruce. Táži se: „Čím si to mažete“? Odpověď: „Lepidlem“. Proč?
„Výzkum!“ Jak budete držet příbor? „To uschne!“
13/ Tři dívky u nástěnky s jídelníčkem. Jedna z nich se tváří dotýká
jídelního listu. Nutně se jí tedy ptám: „Proč se lísáš k tomu
jídelníčku?“ Odpověď vskutku prozaická: „Já mám ráda toto jídlo“.
14/ 4. ročník před zahájením vyučovací hodiny. Táži se chlapce:
„Proč přicházíš tak pozdě do tělesné výchovy?“ Odpověď: „Čekal
jsem na svoji holku!“
15/ Maminka zapsala do sešitu domácích úkolů: „Vlastík sa velmi
snažil, keď dopísal, mal úplne spotěné ruky“.
16/ Oznámení při dozoru: „Pane učiteli, David je hrozný sexualista.
Kopl mě do pr...e nebo na vajca. O přestávce“.
17/ Jaké mohou být zdravotní problémy při práci s počítačem?
Nevolnost, fóbie, rakovina, achilova pata.
18/ I tohle jsem zaslechl při výuce: „Ku-va uhni – dělám projekt!“
19/ Urči sedm časových jednotek: Délka, elektrický proud, teplota,
svítivost, látkové množství, hmotnost a rychlost.
20/ Jaké jsou zvyky při svatbě? Unášení nevěsti do nedaleké
hospody“.
Mgr. Miroslav Štěpaňuk
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NAŠI JUBILANTI
Květen
Marie Horáková
Marie Měrotská
Dana Koníčková
Rostislav Krmíček
Josef Páleník
Vladimír Solařík
Miloslava Samsonová
Marie Tučková
Miroslav Vašíček
Pavel Mezl
Jaromír Hanák

Moravská Nová Ves
Tvrdonice
Velké Němčice
Přítluky
Krumvíř
Podivín
Tvrdonice
Břeclav
Břeclav
Moravský Žižkov
Břeclav

92
85
80
80
80
80
75
75
75
75
70

let

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

Gratulujeme!
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PETICE, PETICE, PETICE
ÚV KSČM schválil už na začátku roku kandidáta na prezidenta, s.
Josefa Skálu. Vzhledem k tomu, že nejsme parlamentní strana,
musíme pro našeho kandidáta nasbírat 50 000 podpisů, které se
odevzdávají ke kontrole na ministerstvo vnitra.
Všichni předsedové ZO dostali do rukou petici na podporu našeho
kandidáta. Proto vás všechny žádám, hlavně ty, ke kterým se petice
ještě nedostala, aby se sami ptali po možnosti podpisu. Požádejte i své
rodiny a známé, kterým není jedno, kdo vystřídá současného
prezidenta v jeho křesle.
Petice podléhá kontrole MV, proto potřebujete k jejímu podpisu i váš
občanský průkaz. Nemusíte míz obavy, se všemi petičními archy bude
zacházeno jako s citlivým materiálem a nebudou volně dostupné.
V okrese Břeclav máme asi 800 členů. Byla by ostuda nesehnat aspoň
1500 podpisů.
Tak prosím všichni do toho, ať ukážeme, že nějakou sílu ještě
máme.
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:
e-mail OV KSČM Břeclav:

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