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Sjezdový víkend 2022
O víkendu 14. – 15. 5. se v Brně konal XI. sjezd KSČM. Po půl roce
od mimořádného sjezdu v Praze zde předsedkyně a místopředsedové
obhajovali své posty před 292 delegáty z okresů. Na programu byly
samozřejmě i další úkoly.
Úvodní projevy předsedkyně K. Konečné, všech místopředsedů i
kandidáta na prezidenta byly určeny pro delegáty v sále i pro
veřejnost. Video se přenášelo přímo na Youtube.com, kde si je můžete
poslechnout. Hlavní důraz všichni kladli na špatnou energetickou
situaci, vysokou inflaci, zbrojení kvůli vojenské akci na Ukrajině a
nezvládnutí krize současnou vládou.
Další část jednání už byla neveřejná a týkala se hlavně
vnitrostranických otázek.
První část diskuse se zabývala změnami Stanov KSČM. Jihomoravská
krajská organizace ve svém usnesení z krajské konference vyzvala
sjezd, aby se otázka změny Stanov nejlépe vůbec neprojednávala.
Výzva, kde zazněly obavy z možného využití situace k ukončení
činnosti KSČM Ministerstvem vnitra při schvalování nového znění
Stanov, nebyla vyslyšena.
Stanovy byly poslány na okresní výbory už před několika měsíci
k připomínkování. Myslela jsem si, že kdo chtěl, ten už se vyjádřil, ale
přesto byla diskuse k tomuto bodu poměrně bohatá a v závěru se
hlasovalo o celé řadě připomínek.
Druhá část prvního dne patřila volbě nového předsednictva. Všichni
navržení kandidáti měli prostor se představit a promluvit o své vizi.

Na přetřes přišla i otázka počtu místopředsedů a jejich oblast
působení. V této věci zůstalo nakonec vše při starém. Všichni
diskutující zdůrazňovali absenci odborného zázemí. Není důležité,
kolik budeme mít místopředsedů a jak kvalitních, když za nimi nestojí
řada odborníků na jednotlivé oblasti. Výzva proto padla i směrem
k delegátům a zástupcům okresů, aby ve svých řadách a v řadách
sympatizantů hledali odborníky. Lidi, kteří by byli ochotní své
celoživotní zkušenosti a odbornosti využít ve prospěch KSČM.
Složení předsednictva se, až na jednu výjimku, nezměnilo. Tajnými
volbami byla zvolena za předsedkyni KSČM s. Konečná, a na pozice
místopředsedů s. Šimůnek, s. Pěnčíková, s. Krajča a nově s. Šulda.
Před ukončením prvního jednacího dne nám s. Grofová pustila videa
se zdravicemi komunistických stran z USA, Katalánska a Portugalska.
Další téměř třicítka komunistických a dělnických stran poslala našemu
sjezdu písemné pozdravy, které vám přetisknu v některém z dalších
čísel.
Druhý den se diskutovalo o materiálech, které chce XI. sjezd
představit veřejnosti: Prohlášení XI. sjezdu a 11cílů KSČM.
Zatímco Prohlášení bylo schváleno jen s malými připomínkami, s 11
cíli to tak jednoduché nebylo. Desítky připomínek, které se sešly
v návrhové komisi, se musely jednotlivě probrat a ty schválené
zapracovat do materiálu. Výsledek tohoto snažení budete mít všichni
k dispozici pro své členy, sympatizanty i pro širokou veřejnost.
Dalo by se říct, že tento sjezd byl jen další v řadě, ale v některých
věcech byl odlišný. Byl to první sjezd v historii KSČM, kdy jsme
jednali jako mimoparlamentní strana. Byl to první sjezd KSČM, na
kterém jsme se vrátili k pěticípé hvězdě. Nový znak a s ním spojená
grafika se opravdu povedly. Byl to první sjezd, na kterém jsme využili
ve větší míře digitální technologie. Místo zvedání rukou a
zdlouhavého počítání jsme měli v rukách hlasovací krabičky, které
všechno zrychlily. Taky to byl sjezd, na kterém jsme si byli všichni
tak nějak rovni. Žádné vyvýšené podium, žádné oddělené
předsednictvo. Vepředu seděli jen řídící sjezdu a hlavní skrutátor.
A jako hlavní odkaz celého XI. sjezdu si dovolím použít slova
předsedkyně s. Konečné.

„Jsme tady, zůstáváme a vrátíme se!“
Katka Stiglerová
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Prohlášení XI. sjezdu KSČM
Vážení spoluobčané,
my, delegátky a delegáti XI. sjezdu KSČM konaného ve dnech 14. –
15. května 2022 v Brně, se na vás obracíme s následujícím
prohlášením.
Současná pravicová vláda ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů
není schopna řešit stávající krizi a její dopady na občany naší země.
Drastické zdražování potravin, energií a pohonných hmot zasahuje
každodenně do života nás všech. Bydlení se stalo luxusem. Inflace,
která je nejvyšší v novodobé historii samostatné České republiky, se
dostala do dvouciferných čísel, a reálné mzdy tak klesají. Ohrožena
je většina společnosti. Další a další lidé se dostávají do vážných
existenčních problémů, do dluhových pastí způsobených
lichvářskými
úvěry
a
do
následných
exekucí.
Řešení těchto otázek se však stávající vláda nijak nevěnuje. Místo
toho se ze všech sil zaměřuje na prohlubování konfliktu na Ukrajině.
Dodávkami zbraní, vojenské munice a vojenské techniky tak
přispívá k další eskalaci válečného konfliktu mezi Ukrajinou a
Ruskou federací. Státní moc také zavedla cenzuru, zakazuje jí
nepohodlná média a tomu, kdo veřejně prezentuje jiný názor,
dokonce vyhrožuje vězením. Zároveň vláda prosazuje další zásadní
zvyšování výdajů na zbrojení. Členové vlády, aniž by k tomu měli
mandát veřejnosti, navíc dokonce otevřeně hovoří o tom,
že chtějí trvalé rozmístění cizích vojsk na našem území. Vláda tímto
svým krajně nezodpovědným jednáním ohrožuje bezpečnost
obyvatel naší země.
My komunisté takovouto politiku jednoznačně odmítáme. Naše cíle
jsou jasné. Prioritou pro nás je, aby lidé mohli důstojně žít a ne
živořit. Požadujeme právo na dostupné bydlení a veřejně
financovanou výstavbu 40 tisíc bytů ročně pro naše občany. Žádáme
opětovnou regulaci nájemného a zdanění spekulací s byty. Chceme
zvýšit minimální mzdu na 20 tisíc korun měsíčně a tlačit na celkové
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zvyšování mezd a zkrácení pracovního týdne na 35 hodin při
zachování mzdy. Prosazujeme důstojné důchody, bezplatné školství
a zdravotnictví. Usilujeme o soběstačnost v potravinách našeho
zeměpisného pásu a zavedení nulové DPH na základní potraviny a
služby. Požadujeme možnost zákazu vývozu nedostatkových
komodit a zastropování cen pohonných hmot a energií. Stát musí
převzít plnou kontrolu nad výrobou a distribucí elektřiny, stejně jako
nad nákupem, skladováním a distribucí plynu. Usilujeme o zrušení
soukromých exekutorů a účinný boj proti lichvě a chudobě.
Podporujeme progresivní zdanění, zavedení miliardářské daně a
ukončení každoročního vyvádění stovek miliard korun z naší země.
Zasazujeme se o mírovou a suverénní zahraniční politiku, odmítáme
cizí vojenské základny na našem území a usilujeme o vystoupení
České republiky z agresivního paktu NATO. Jsme pro posílení
demokratických práv. I proto dlouhodobě navrhujeme zákon o
všeobecném referendu a naši podporu má také referendum, ve
kterém by se občané naší země mohli rozhodnout, zda chtějí, nebo
nechtějí setrvat v Evropské unii. Pro prosazení těchto cílů nabízíme
spolupráci všem, kteří se s nimi ztotožňují.
Příčiny současné krize jsou však systémové. Proto se i jejich
skutečné řešení nachází mimo stávající kapitalistický systém, který
je založen na vykořisťování, útlaku a válkách. Tváří v tvář
problémům dneška neztratila alternativa socialismu nic na své
aktuálnosti, ba právě naopak. KSČM je přesvědčena, že sociálně
spravedlivé společnosti patří budoucnost!

11 cílů KSČM
1. Zastavit zdražování! Zboží denní spotřeby nesmí být
nedostupným luxusem. 0% sazba DPH u základního zboží.
2. Právo na práci, bydlení, přístup k pitné vodě, bezplatné
vzdělávání i zdravotní péče! Bezplatnou městskou veřejnou
dopravu pro všechny.
3. Výstavba obecních a družstevních bytů s podporou státní
komerční banky! Novomanželské a bezúročné startovací
půjčky.
4. Snížení věku odchodu do důchodu nebo čtyřdenní pracovní
týden! Pět týdnů dovolené při zachování výše mzdy všem!
Minimální mzda 20 000 Kč a její automatický růst nad míru
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inflace. Pravidelná valorizace a rychlejší růst podprůměrných
důchodů! Evropské ceny máme, nyní je na řadě evropská
úroveň odměňování.
5. STOP soukromým exekutorům a jejich byznysu!
6. Pro budoucí zajištění práva na práci, organizovat rozvoj
národního hospodářství zejména energetickou a potravinovou
soběstačnost zakládáním a provozováním podniků ve veřejném
vlastnictví.
7. STOP cenzorům a jejich praktikám! Odlišný názor nesmí být
trestán a dopředu nálepkován jako dezinformace. Program
České televize a Českého rozhlasu vrátit veřejnosti.
8. Progresivní zdanění! Nadnárodní korporace a extrémně bohatí
platí nízké daně, proto chybí peníze na služby občanům,
zdravotnictví, veřejnou dopravu a jiné. 350 miliard korun,
které unikají ročně do zahraničí, pro rozvoj českého národního
hospodářství a pro občany! Jsme pro referendum o vystoupení
ČR z EU.
9. Reálná zelená energetická politika, kterou si bude moct dovolit
každý! Energie vyrobené v českých elektrárnách dodávat
domácnostem ČR bez prostředníků a burzovních spekulantů.
10. Vymáhání válečných reparací vůči Německu.
11. Mír! Jsme zásadně mírová strana. Odmítáme cizí vojenské
základny, další zvyšování nákladů na zbrojení a agresivní
války! Požadujeme vystoupení ČR z NATO.
Programové směřování komunistů vychází z úcty ke každé tvůrčí
práci, která je zdrojem hodnot.
Právo na jejich rovné užívání a spravedlivé rozdělování má každý,
kdo se na jejich vytváření podílel a podílí, pro koho je či byla práce,
služba nebo tvorba zdrojem obživy.
Základním lidským právem je právo na přežití. Tedy právo na život a
právo na mír. Právo na ochranu života a právo na obranu míru. Životy
lidí musí být chráněny a bráněny. Nikdo jimi nesmí hazardovat v
cizím zájmu.
Jsme internacionalisté, ale čerpáme podporu z důvěry dané nám v této
zemi.
Proto hájíme naše zájmy, naši zemi, naše lidi, naši budoucnost!
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Z NAŠICH AKCÍ
Slavné májové dny
Čtenářům následujícího článku nemusím vysvětlovat význam obou
státních svátků – 1. máje a 8. května. Hodlám se spíše věnovat
změnám charakteru jejich oslav.
Svátek práce mám spojen s krásnými vzpomínkami na masové oslavy
v rodném městě od 60. let minulého století. Tisíce účastníků
v Krnově zaplnily náměstí. Šlo o pracující podniků, závodů, škol,
úřadů, organizací Národní fronty, mládež. Přeplněné autobusy s vleky
přivážely do města spousty vesničanů z okolních obcí. Další tisíce
lemovaly na chodnících úžasně pestrý prvomájový průvod po
Revoluční ulici s desítkami alegorických vozů, které velmi nápaditě
charakterizovaly jednotlivé závody. Od 70. let jsem pracoval ve
výboru největší TJ okresu. Z našich čtrnácti odborů a oddílů se oslav
zúčastnilo i přes tisíc členů z celkových 1700.
Tehdy se na státní svátek 9. května vždy konal pietní akt u pomníku
Rudé armády, která osvobodila naše město jednotkami generála
Vinogradova 6. 5. 1945. Vzpomínám také na pěknou a typickou
májovou výzdobu i „Krnovský divadelní máj“. Šlo o každoroční
týdenní přehlídku ochotnických divadelních souborů, nad kterými měl
vždy patronát některý z místních podniků či závodů. Přehlídka
probíhala právě mezi oběma slavnými dny.
V roce 1989 přišel majetkový převrat a s ním veliké změny v pojímání
obou státních svátků. Noví mocní je sice nezrušili, zbytečně však
posunuli datum z 9. na 8. května (i Miloš Zeman). Svátek práce 1. máj
se ovšem především stává častěji oslavou něčeho jiného, než je právě
práce. Ještě hůře dopadla oslava našeho osvobození. Zásluhy americké
armády na západě Čech jsou adorovány, zásluhy Rudé armády a jejich
144 000 padlých jsou sráženy. Množství odstraněných a poničených
pomníků (i v mém rodišti zbořili třímetrový památník – zůstal jen asi
třiceticentimetrový podstavec, k němuž se kladou věnce a květiny),
módní přejmenování ulic i náměstí, provokace vůči všemu ruskému to
zřetelně dokazují, zvláště po rusko-ukrajinském konfliktu. To vše je
tou smutnější stránkou.
Je slibné, že my, komunisté na Břeclavsku, udržujeme pokrokové
tradice obou svátků i po nechtěném covidovém přerušení v letech
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2020 a 2021. Oproti
oslavám před r. 2020
nastaly
letos
určité
nechtěné změny, například
poprvé nebyla otevřena
restaurace v domě školství
a
náhradou
bylo
občerstvení pana Antonína
Koryčánka.
Tradiční
cimbálovka zvedla svůj
požadavek na odměnu, a
proto nám hrála pouze reprodukovaná hudba díky Jožkovi Maděrovi. I
při ní si několik párů zatančilo. Politická část programu byla
vylepšena účastí a vystoupením přímo místopředsedy ÚV KSČM
Milana Krajči, dále přednesem básně v podání Adriany Lehutové i
zdravě sebevědomým projevem naší „jedničky“ pro podzimní
komunální volby v Břeclavi Dáši Švendové. Společenská část
proběhla v naprosté pohodě. Losy do tomboly se brzy vyprodaly,
pestrých cen bylo mnoho desítek. Cukrářství Bedřicha Poly z Bulhar
je vždy pozitivním přínosem. Ke koštu vína bylo soustředěno 450
vzorků, což je méně než v minulosti, ale vzhledem k nižší účasti
konzumentů to bohatě stačilo. Podle vyjádření degustátorů i počtu
vydaných diplomů byla
kvalita vín nadprůměrná.
Rébusem do budoucna
zůstává
teplota
vystavených
vín.
U
červených to až taková
obtíž není, leč bílá
vysokou teplotou ztrácejí
na chuti. Skákací hrad se
dětmi plně nevyužil,
jelikož jejich účast byla
minimální. I celková přítomnost dospělých zaznamenala propad na
nejnižší úroveň za dobu posledních 30 let, po kterou v Břeclavi žiji.
Jistě to ovlivnila doba po covidu i atmosféra určitého politického
strachu vytvořeného současnou vládou. Vůbec jsem neočekával, že se
ještě dožiji po 32 letech ve státem proklamované svobodě cenzury a
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pronásledování za jiný názor, než mají pravicoví vládci a jejich
spřízněná média.
Mrzí mě, že kromě „skalních“ členů nedokážeme na povedenou akci
přivést více občanů a hlavně pak rodinných příslušníků. Kromě nás
důchodců byly přítomny pouze dvě až tři desítky lidí v produktivním
věku. Dokonce víno nalévali tentokrát (s jedinou výjimkou) jen
důchodci. Malé zastoupení měli mimobřeclavští účastníci.
V neděli 8. 5. jsme se
sešli k uctění památky
našich osvoboditelů na
hustopečském
hřbitově. Pietní akt měl
komornější atmosféru
nižší
účastí
a
nepřítomností zástupců
ruského
konzulátu.
Před kladením našich
věnců a květin byl u památníku jediný věnec – od města Hustopeče.
Výborný projev Kateřiny Stiglerové byl vyvážený vzpomínkami na
jaro 1945, na rudoarmějce, s pravdivými myšlenkami o aktuálních
událostech na Ukrajině. Kristýnka Lehutová s kytarou a ruskými
písněmi k této události
jednoznačně patří.
Cestou domů jsme
tradičně
položili
květiny i u tanku ve
Starovičkách. Zaujala
nás tam nalepená výzva
obecního úřadu, aby
lidé tento památník
nepoškozovali, jelikož
byl
instalován
ve
spojitosti
s osvobozením 1945. S konfliktem jara 2022 nemá žádnou souvislost.
Závěrem bych nahradil přívlastek „je slibné“, že my, komunisté...,
přívlastkem „je jisté“, že oba slavné májové dny budeme ctít.
Mgr. Miroslav Štěpaňuk
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STŘÍPKY
ZRADA, NENÁVIST, FAŠISMUS
OTTO VON BISMARCK (1815 – 1892) první říšský kancléř: „Pokud
bude chtít někdo porazit Rusko, musí od něj odtrhnout Ukrajinu, najít a
vychovat zrádce v elitách a jejich prostřednictvím změnit vědomí národa
tak, aby nenáviděli vše ruské, a musí proti Rusku poštvat ostatní
slovanské národy, protože pouze Slované jsou rasa, která je schopna
zničit sama sebe...“
Tuto předpověď měly USA a Západ stále na zřeteli po celé 20. století.
Zničit Rusko se jim nepodařilo ani první, ani druhou, ani studenou
válkou. Když místo Jelcina zobajícího jim z ruky přišel Putin, roztáhly
NATO až k hranicím Ruska a Bismarckův scénář začaly připravovat
politicky, vojensky a mediálně „majdanem“ 2014, na který daly 5 miliard
dolarů:
1/ Vytypovaly zrádce – místo hloupého Porošenka dosadily „baviče“
Zelenského. V. Filip 2014: „...podle dohody má vedení splnit tři úkoly:
umožnit rozmístění NATO na Ukrajině, napomoci vytlačit Rusko
z dodavatele plynu a vtáhnout Rusko do války (!) J. Paška 2015:
„...v tichosti přecházejí miliony hektarů ukrajinské nejúrodnější půdy do
rukou zahraničních korporací z Dánska, Francie, Saúdské Arábie, hlavně
z USA...“
2/ Na Ukrajině byl rozdmýcháván banderovský nacionalismus a pro
Rusko obávaný fašismus v parlamentu, ve školách, celkově ve výchově,
hlavně v armádě (Azov, Ajdar, Pravý sektor, Dněpr, Tornádo, Udar...).
Zakladatel Azova (dnes ukrajinský poslanec) řečnil r. 2015 v Evropském
parlamentu o obnovení cti bílé rasy a o zákonech zakazujících míchání
ras. Stalo se tak na pozvání europoslance ČR Štětiny. K šíření fašismu
nejen na Ukrajině, ale i ve světě (Pobaltí, Dánsko, Švédsko...). 30 let EU
mlčí. Dnes ukrajinský fašismus do médií probleskne, ale je bagatelizován
a zdá se i podporován.
3/ Na Ukrajině byla rozdmýchávána nepředstavitelná nenávist k Rusům.
Byl zakázán jejich jazyk, nepohodlní byli pronásledováni, unášení,
vražděni (do teď nevyšetřen masakr v Oděse 2014!). Historicky ruské
oblasti s většinovým ruským obyvatelstvem se ze strachu a obav
separovaly: Krym legálním referendem (96,8%), Donbas utvořením dvou
republik, proti nimž je od r. 2014 vedena Ukrajinou genocidní válka při
nedodržování minských dohod.
19. 2. 2022 na bezpečnostní konferenci v Mnichově požádal Zelenskyj o
jaderné zbraně. To je pro Rusko přestoupení červené čáry. Rusko ví, že
nebojuje s Ukrajinou, ale v zastoupení s USA, které válku s Ruskem
www.kscmbreclav.cz [- 9 -]

nutně a nevyhnutelně potřebují nejen kvůli surovinám, ale hlavně kvůli
své propadávající se hegemonní roli ve světě. Musí zvítězit, a proto
budou USA bojovat do posledního Ukrajince!!! Ubohá, politováníhodná
Ukrajina umírá za zájmy USA!
Válka – vojenská řešení jsou odsouzeníhodná, jenže v OSN, která čítá
193 států, při hlasování o odsouzení Ruska za invazi, hlasovalo pouze 40!
Tzn., že 153 států do toho vidí: mají dost hegemonie USA, jejich agresí,
invazí a válek, jejich falešně lživých slibů a taktiky.
Svět vidí:
J. Klán: „Válečné zločiny se dělí na hodné (americké) a zlé (ruské).
Kremlu neprošlo to, co USA v Iráku, Lybyi, Sýrii, Jugoslávii“.
P. Jáchym: „Neonacismus je ideologie tak zhoubná a ničivá, že jednoho
dne zničí i toho, kdo ji využívá“.
V. Pilmajer: „Prapor Azov je tvořen ze zahraničních žoldáků a
sociálních živlů... Od roku 2014 zabili v doněcké oblasti na 15 tisíc
obyvatel“.
Papež František: „Je možné, že štěkání NATO u bran Ruska přimělo
šéfa Kremlu reagovat zle a rozpoutat konflikt“.
T. Menczer (maďarský poslanec): „Nebudme dodávat zbraně na
Ukrajinu... rozhodnutí nezměníme, i když bude Kyjev vymýšlet
nehorázné lži a příběhy“.
V. Klaus: „Jsem stoprocentně přesvědčen, že je Putin nešťastný z toho,
do čeho byl zavlečen... z jeho strany to byl vynucený tah, Západní
Evropa a Amerika hrají s Ukrajinou své hrátky a někteří neprozíraví lidé
to v naší zemi nechtějí pochopit... naše láska k Ukrajincům je převlečená
nenávist k Rusům.“
J. Zeman: „Válka na Ukrajině nezačala 24. 2. 2022, ale 4.4.2014
barbarskou válkou proti Donbasu... Zelenskyj nařídil z vězení propustit a
ozbrojit kriminálníky, kteří loupí, znásilňují, vraždí civilisty“.
V. Putin 2022: „Západ mohl přispět k zastavení zločinů ukrajinské
armády a fašistických praporů, ale místo toho mlčel... mohl by ukončit
tato zvěrstva tím, že uplatní vliv na kyjevský režim a zastaví dodávky
zbraní“.
S. Peková (molekulární genetička): „Všichni vědí, že na Ukrajině byly
biologické laboratoře... to není novinka... pracovalo se s nebezpečnými
patogeny ... tam, kde se na začátku bombardovalo to souvisí s tím, kde
byly laboratoře ...“.
H. Kissinger 2014: „Chce-li Ukrajina přežít a vzkvétat, nemůže se stát
základnou jedné strany proti druhé. MUSÍ SE STÁT MOSTEM MEZI
NIMI“.
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NAŠI JUBILANTI
Červen
Anna Častulíková
František Gažda
Božena Jakubcová
Drahomír Steiner
Ludmila Živná
Zdeněk Přibyl
Radek Ivan
Věra Tučková
Jaromír Balga
Eva Pelikánová

Mikulov
Lednice
Drnholec
Lanžhot
Hustopeče
Břeclav
Břeclav
Lanžhot
Kostice
Mikulov

92
80
75
75
70
70
70
65
65
45

let

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

Gratulujeme!
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HVĚZDIČKO MÁ
Když je krize, vláda ráda poradí,
jak utáhnout opasky těm v podhradí:
nemarodit, netopit a nejezdit,
držet hubu, držet krok a naskrblit
do kasičky na válčičky plavé vamp,
na vojáčky, na základny plné ramp!
Rychle zbrojit naše vláda uvítá,
je to bratrem priorita ušitá.
Posledního Ukrajince bratr dá,
aby byla Amerika zas hrdá,
že je pánem, že má NATO, s nímž zkusí
zničit méďu, Sibiř trhat na kusy.
Nenávidět, zabíjet je normální?
Chci pryč! Ale kam v planetě globální?
Nechci zisky, prachy, mamon – jsou k zblití,
chci hvězdičku, co je v dáli a svítí
mírem, pravdou a jistotou člověčí,
jistota, mír, to je štěstí největší.
Mír, jistotu cinkot klíčů zahnal pryč,
nutí mě žít v podlé lásce podlý kýč.
Věra Levá, květen 2022
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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