
 
 
 

 
 

                     
Setkání na pomezí 

 
Už potřicáté se sešli na 

moravsko-slovenském pomezí 

Češi, Moraváci a Slováci. 

Tentokrát v krásném prostředí 

přírodního amfiteátru v 

Dubňanech.  

Oficiální částí programu nás 

provázela předsedkyně OV 

KSČM v Hodoníně a zároveň 

kandidátka do senátu Lenka Ingrová. Představila přítomné hosty a 

promluvila o výročích, které si chceme naším setkáním připomenout. 

Kromě samotné podstaty setkání dvou 

bratrských, a už téměř 30 let rozdělených 

národů, si připomínáme v těchto dnech i 

důležitý milník 2. světové války – Slovenské 

národní povstání – a vrátili jsme se i 

k připomenutí konce 2. světové války a 

osvobození Rudou armádou. Konec srpna máme 

spojený také s událostmi roku 1968.  

Krásné a ostré projevy předsedkyně KSČM 

Kateřiny Konečné, předsedy KSS Jozefa 

VYDÁVÁ SE PRO VNITROSTRANICKOU POTŘEBU - PO PŘEČTENÍ PŘEDEJ DÁL! 

              ročník IX/9 – 2022 
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Hrdličky i kandidáta na prezidenta ČR za KSČM Josefa Skály byly 

odměněny silným potleskem. Záznam projevu K. Konečné si můžete 

poslechnout na jejích webových stránkách www.konecna.cz. 

Nejdůležitějším poselstvím byla asi tato myšlenka: „Nám 
komunistům můžou vyhrožovat, snažit se nás zakázat i pozavírat, 
ale ideály sociálně spravedlivé společnosti nevymažou!“   

Ve svém projevu zdůraznila i podporu a potřebu vyslat našeho 

kandidáta do prezidentské volby a vyzvala všechny, kdo tak ještě 

neučinili, k podpisu Petice pro Josefa Skálu.  

K přítomným lidem promlouvali i další řečníci a oficiální část se 

postupně přenesla do té uvolněnější. Moderování odpoledne se ujala s. 

Marta Semelová a vtipnou formou se 

znovu vrátila nejen k předsedkyni 

KSČM, ale představila i kandidátku 

do senátu a některé kandidáty do 

městských či obecních 

zastupitelstev.  

A samozřejmě byl den protkán i 

hudbou, zpěvem a tancem.  

Přítomní měli možnost si 

poslechnout i zazpívat si s cimbálovou kapelou Hudci z Lanžhota.  

K tanci zahrála břeclavská hudební skupina Apollo, jejíž zpěvák stihl 

všechny mezi písničkami 

zabavit svými vtipy. 

Odpoledne uzavřela se svou 

kytarou Kristina Lehutová.  

 

Mezitím samozřejmě v celém 

areálu probíhala živá diskuse 

s přítomnými představiteli 

vedení KSČM, s kandidáty za 

KSČM a se všemi, kdo měli chuť a zájem. Cíl tohoto odpoledne, 

družba národů, byl splněn.  

Mnozí si odnesli pěkné ceny z tomboly a autobusy, či auty se všichni 

rozjeli na různé strany.  

Teď už nezbývá než se těšit na další společné setkání, příště třeba ve 

Tvrdonicích.  

Katka Stiglerová 

 

http://www.konecna.cz/
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Vážené soudružky, vážení soudruzi, 
 

poprvé v novodobé historii Komunistické strany Čech a Moravy, jsme 

se rozhodli pro přímou podporu kandidáta na funkci rezidenta 

České republiky, který je zároveň členem KSČM. 

Nominace Josefa Skály není formální projev, je to výraz uvědomění si 

potřeb KSČM a potřeb této země. Nedosahujeme v posledním období 

výrazných volebních úspěchů a postavení vlastního kandidáta do 

prezidentských voleb se může jevit jako zbytečnost. Když pominu 

fakt, že tak rozhodl Ústřední výbor KSČM a následně toto rozhodnutí 

potvrdil sjezd, tak by naším cílem – právě vzhledem k výsledkům 

z posledních let – měla být ambice promluvit opět jasným hlasem 

k občanům. Má-li KSČM v budoucnu uspět, musí ke svému 

pozitivnímu zviditelněni využít naprosto každé příležitosti.  

Kandidatura Josefa Skály není o naplnění jeho osobního ega a ambicí. 

Je to projev svébytnosti a naší názorové vyzrálosti. Tato kandidatura 

a účast v prezidentských volbách je naše tribuna. Je to prostor, kde 

nahlas a otevřeně můžeme říci, že není možné dál pokračovat 

v ekonomickém a společenském marasmu, ve kterém se nacházíme.  

Za námi nestojí žádná finanční moc, žádní poslanci a senátoři, 

kteří by svými hlasy umožnili účast v prezidentských volbách. 

Jediný, kdo za námi může stát, jsou obyčejní lidé, kterým tato země 

patří a které máme pořad ještě šanci přesvědčit a požádat je o pomoc. 

Velmi nemile mne překvapilo, že nemalá část okresů nedodala ani 

takový počet podpisů, kolik vykazují členů. Ba dokonce jsou 

některé, které dosud nedodaly jediný podepsaný arch. Chce se mi 

věřit, že je to zapříčiněno pouze logistikou a že tak podpisy doručí co 

nejdříve.  

Pro nominaci v prezidentských volbách potřebujeme získat podporu 

50 tisíc lidí. Proto si Vás dovoluji, soudružky a soudruzi, pořádat o 

Vaši pomoc při získávání těchto hlasů. Pojďme, prosím, přijmout 

zásadu: „Jeden komunista – tři podpisy.“ To je naprosto reálný cíl, a 

když každý z nás dokáže přinést tři podpisy, máme vyhráno. Společně 

tak můžeme dokázat, že nepatříme na smetiště dějin, kam nás odkazují 

naši odpůrci. Podaří-li se nám dát požadovaný počet hlasů 

dohromady, je to nejen ukázka našich schopností, ale i jednoznačný 

vzkaz: „Jsme tady a umlčet se nedáme!“ 

S díky  

Kateřina Konečná, předsedkyně ÚV KSČM 
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NAPSALI JSTE NÁM  
Nenávist  
Dvacátý první srpen nám opět otevírá téma našeho vztahu k 

Rusku. Ivan Hoffman k tomu poznamenává, že zatímco generace 

pamětníků druhé světové války a roku 1968 měla tento vztah 

rozporuplný, pro mladší generace už z tohoto rozporu pocitů 

zbyla jen čistá nenávist. 

„S nenávistí je to ale jako se závislostí na drogách. Narkoman je 

člověk, kterému dělá dobře, že se poškozuje,“ varuje písničkář, textař, 

komentátor a pamětník Ivan Hoffman. 

U příležitosti 54. výročí okupace Československa armádami 

Varšavské smlouvy se v souvislosti s válkou na Ukrajině nabízí 

oprášit vzpomínky na starou zradu, neboť od ní se odvíjí náš 

komplikovaný vztah k Rusku. Z jedné strany ho určuje vděčnost za 

osvobození od německého nacismu, z druhé pak nenávist za násilnou 

likvidaci pokusu o socialismus s lidskou tváří. Zjednodušeně řečeno – 

nebýt Rusů, Němci by nás vyhladili; kvůli Rusům jsme ovšem kus 

života prožili v nesvobodě. Tento historický mix vděčnosti a nenávisti 

vzal za své s tím, jak vymřela generace pamětníků mnichovské zrady 

a druhé světové války. Mladší generace si už vůči Rusům osvojily 

pouze většinový despekt a nenávist. Instinktivní vymezování se vůči 

Rusku se stalo součástí západní identity, k níž se většinově hlásíme. 

Válka na Ukrajině se pak pro protiruskou politickou reprezentaci stala 

příležitostí užít si nenávisti dosyta. Diplomatické, ekonomické, ale i 

kulturní vztahy s Ruskem jsou v troskách a nevraživost je vzájemná. S 

nenávistí je to ale jako se závislostí na drogách. Narkoman je člověk, 

kterému dělá dobře, že se poškozuje. Člověk na drogách je zcela 

soustředěn na svou závislost. Nic jiného než droga ho nezajímá, o 

ničem jiném není schopen se bavit. S nenávistí je to podobné. Ovládne 

člověka, připraví ho o soudnost, znemožňuje mu vidět svět v 

souvislostech. Nenávist k Rusku má stejně obsedantní projevy a 

devastující důsledky jako závislost na heroinu. Čeho jsme dnes svědky 

mezi Západem a Ruskem, je v podstatě odehraný děj: Západ se tak 

dlouho nad Rusko povyšoval, Ruskem pohrdal, Rusku nedůvěřoval a 

při každé příležitosti se ho pokoušel oslabit, poškodit, anebo alespoň 

ponížit, až Rusům došlo, že pro Západ nikdy nebudou rovnocenným 

partnerem. Trvalo jim to dlouho, ale nakonec se smířili s tím, že 

usilovat o pragmatické vztahy se Západem je ztráta času, že se před 
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Západem musí mít na pozoru a partnery že musí hledat jinde, neboť 

vnucovat se Západu nikam nevede. Nenávidět někoho, kdo se k nám 

otočil zády, pro koho již nejsme zajímaví a do budoucna již s námi 

nepočítá, je nenávist jaksi platonická, postrádající aktivního adresáta. 

Co dnes Západ na Rusech nenávidí, bude, zdá se, naše vlastní 

závislost na ruském plynu či na ropě. Být závislý na někom, koho si 

nevážím, kým pohrdám, je ponižující; a jsem-li navíc tomu, kým 

pohrdám, kvůli své závislosti k smíchu, pak nenávist vůči němu je 

logicky až zuřivá. Jako je marné přesvědčovat narkomana, že by mu 

bylo lépe bez drogy, je stejně zbytečné vysvětlovat někomu, kdo je 

paralyzován nenávistí, že se nesmyslně poškozuje a že by se měl léčit. 

Nenávist vůči Rusům (ale současně také vůči Číňanům!) až za hrob 

samozřejmě něco stojí, ale současně ta nenávist může být i formou 

terapie. Je tomu jako se substitucí u narkomanů, kdy se užívání 

původní drogy nahrazuje lékařsky předepsaným užíváním látky s 

podobnými účinky a vlastnostmi. Chorobně nenávistné jedince v kruté 

zimě zahřeje jejich nenávist. Ostatní by pak mohla zahřát nenávist 

vůči těm, kteří nám „zatopili“ svou nenávistí.  

M.P 

 

 

Ještě k článku M. Hoření- 

                               „O příkladném porozumění“ 
V červnu 2022 se konal další ročník pochodu smíření a akce Meeting 

Brno. Smiřování je správné, vždyť je v něm snaha o porozumění, 

shodu, přátelství. Držím však v ruce leták, který po pochodu rozdával 

Johann Slezák z Mnichova. Vyzývá v něm k etnickému spolužití, ale 

hlavně ke zrušení Benešových dekretů. Okamžitě cítím nebezpečí a 

obavy, že pochod smíření a Meeting Brno jsou neupřímné, falešné, 

něco skrývající. 

O co jde? Pochod smíření má být vzpomínkou na odsun brněnských 

Němců 30. 5. 1945. Už před osvobozením města jich z 58 375 odešlo 

na 40 000. Jelikož v Brně se Němci za okupace chovali k Čechům 

agresivně – schvalovali represe, popravy, byli spolupracovníky 

gestapa – vznikaly hned po osvobození velmi silné, nebezpečné 

protiněmecké nálady. Proto národní výbor schválil požadavky 

Národně soc. strany a odborů Zbrojovky na odsun zbylých Němců. 

Celkově v naší republice odsun (netýkal se antifašistů) byl 
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mezinárodními organizacemi i osobnostmi hodnocen kladně, jako 

seriózní, klidný a zdařilý až na některé excesy. Problémy v Brně 

začaly hned druhý den velkými vedry. Staří byli brzy vysíleni 

(náklaďák je dopravil do Pohořelic, některé zpět do Brna), byl – 

kromě brambor – nedostatek jídla, pití, objevila se úplavice – lidé 

umírali. Zápisy o 463 pohřbených vedl úřad i církev. V tom čísle byli i 

Němci zemřelí na úplavici v okolí, pak zemřelí vyčerpáním a stářím a 

několik sebevražd. Bylo málo léků, ale hodně obětavosti a pomoci od 

českých lékařů a sester, doprovodných vojáků a místních obyvatel.  

Dnes je o pochodu Brno – Pohořelice – Drasenhofen dostatek faktů, 

dokumentů i publikací, proto pevně doufám, že dnes už B. Posselt (a 

další) nehovoří jak 30. 5. 2015 v brněnském klášteře po IX. roč. 

Pochodu smíření o „2000 (!) ubitých, zastřelených, zavražděných 

brněnských Němců“. Ještě r. 2016 – koncem května se konala pod 

záštitou hejtmana Haška konference historiků, kteří odeslali vládě ČR 

a vedení Brna dopis, v němž vyzývají k vysvětlení „vstřícných aktivit 

vůči landsmanšaftu“ (šlo o Bělobrádka, Sobotku, Hermana, Vokřála, 

Marksovou a další). Na 67. sjezdu tohoto sdružení v Norimberku 5. 5. 

2016 ministr Herman oslovil členy „milí krajané“ a omluvil se za 

odsun. Totálně podlézal – bez špetky hrdosti a vazby na náš národ, 

historii, naše oběti. 

Každým rokem přibývá lidí na Pochodu smíření. Kvůli turistice, 

přitažlivé akci, nebo symbolickému přijetí viny za odsun? 

Zmalomyslněli? Proč si neberou příklad z Němců? Oni nezapomínají 

na národní hrdost, sebevědomí, sebeurčení, na své oběti. My na 

Pochodu smíření zapomínáme. To tím, že nepřipomínáme hlavní 

příčinu odsunu – válku a strůjce války, překrucujeme fakta, 

zamlčujeme otázky fašismu, nacismu a současné fašizace Evropy, 

zapomínáme na naše oběti. 

A leták J. Slezáka, který držím v ruce, je důkazem, že pozvolna jde o 

likvidaci Benešových dekretů, tj. o hlavní cíl landsmanšaftu. Jde o 

návrat do „starého domova“, který předci zradili a kterému ublížili, 

jde o návrat majetku (i když v Německu byli hodně odškodněni). 

Tohle a k tomu omílanou naši vinu najdeme ve 20 základních bodech 

jejich stanov, které nezměnili ani po vstupu do EU. 

Měli bychom znát jak jejich stanovy, tak Benešovy dekrety, 

Postupimskou dohodu a Pařížskou smlouvu (z 12. 12. 1945 o 

reparacích a „povinnosti ČSR převzít konfiskovaný majetek“). 

Musíme znát svou historii, svou zemi, naše oběti. Nezapomínat a 
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nezrazovat. Jinak Němci nás budou mít opět za slabochy, zbabělce, za 

méněcenné.   

                                                                                               Věra Levá 

 

 

Jak je u nás v Podivíně 
V letošním roce 23. a 24. září se uskuteční volby do zastupitelstev 

měst a obcí. Také naše ZO KSČM Podivín sestavila kandidátku pro 

naše město. I když naše strana a členská základna stárne, pokusili 

jsme se ji sestavit. Dali jsme možnost zapojit se mladým lidem z řad 

členů i nestraníků. Věkově jsme na přední místa zvolili mladší 

generaci, abychom jí dali možnost prosadit naše zájmy v budování 

města. My starší na kandidátce jsme víc pamětníci a můžeme být i 

rádci našim mladým.  

Chtěli bychom prosadit v našem městě dokončení cyklostezek, z 

hlediska stále více frekventované dopravy na Lednici. Ta je v 

současné letní turistické sezoně stále plná aut a pro cyklisty stále 

nebezpečnější.  

Lednice, jako perla Jižní Moravy, je stále turisticky navštěvovanější. 

Doprava se tím zvýšila i v našem městě, které má určitě také krásné 

památky.  

Za čistotu našeho města bychom chtěli pochválit současné 

zastupitelstvo, za třídění komunálního odpadu, což někteří občané 

nedělají správně, ale musíme přiznat, že je naše město čisté.  

Pro občany se zbudovalo a uskutečnilo spoustu věcí. Například 

zbudování "Spolkového domu" pro kulturní využití našich občanů 

města. Dále oprava bývalé staré radnice, kde sídlí nyní městský úřad, i 

oprava domu seniorů. 

Musíme taky poukázat na kritiku občanů. Hlavně zahrádkářů za 

strouhou směrem od benzinové čerpací stanice do Podivína, která 

zapáchá, hlavně v letním období. Jako strana, které záleží na dobrém 

jméně našeho města, chceme být nápomocni.  

Jako komunisté jsme té zásady, že celorepublikově podporujeme mír, 

spolupráci a porozumění mezi všemi národy světa bez válek, které nás 

oslabují, jak v ekonomice, tak i v sociální politice. Na svět se musíme 

dívat otevřenýma očima a zdravým rozumem, abychom dokázali 

rozlišit dobré od zlého. 

Proto na tom pracujme, dokud je čas.  

Hrdličková Marie, ZO KSČM Podivín 
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Z WEBU KSČM 
 

 

KSČM proti zákazu Komunistické strany 

Ukrajiny 
 

KSČM co nejrozhodněji protestuje proti nedávnému 

rozhodnutí ukrajinské justice o trvalém zákazu 

Komunistické strany Ukrajiny a o zabavení veškerého jejího 

majetku. Komunisté čelí na Ukrajině perzekuci již od tamního 

krvavého státního převratu na Majdanu. Po něm bylo útočeno na 

jejich sekretariáty, členové a stoupenci strany byly napadáni, 

komunistický tisk byl zakazován a Komunistické straně Ukrajiny bylo 

bráněno v účasti ve volbách. 

 

Zákaz Komunistické strany Ukrajiny je součástí aktuální vlny represe 

namířené proti ukrajinské opozici, odehrávající se na pozadí v zemi 

probíhajícího konfliktu. Vedle dalších stran a organizací je namířena 

především proti ukrajinským komunistům. Velký mezinárodní ohlas 

vyvolalo například uvěznění prvního tajemníka Leninského 

komunistického svazu mládeže Ukrajiny Michaila Kononoviče a jeho 

bratra Alexandra. Oba bratři jsou již měsíce vězněni za svou 

komunistickou činnost, ve vězení byli vystaveni mučení a jejich život 

je v trvalém ohrožení.  

 

KSČM deklaruje svou plnou solidaritu s ukrajinskými 

komunisty. Požaduje obnovení legality Komunistické strany 

Ukrajiny a ukončení všech antikomunistických represí v 

zemi. Vyzývá k okamžitému propuštění bratrů 

Kononovičových a všech dalších ukrajinských politických 

vězňů vězněných za komunistické aktivity. 
 

Vedení KSČM 
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STŘÍPKY 
DISKUTUJEME 

Od roku 1989 hrajeme novou hru zvanou KAPITALISMUS a rozpočítadlo 

s námi pěkně zatočilo: 

„Enyky benyky demokrat, 

dělá, že má lidi rád, 

když tys cinkal klíči svazky,  

kydal fůry pravdy, lásky, 

hrabal, hrabal majeteček,  

tobě nic, ty běž si brečet. 

Vzal ti od jistoty klíč, 

teď musíš jít z kola pryč.“ 

 

Jistota, klid a mír jsou pryč a nejistota děsí a útočí otázkami: 

 PROČ někdo rekordně bohatne (ČSOB meziročně o 52 %, tj. o 10,1 

mld. Kč za pololetí), někdo chudne. 1 milion lidí v ČR nemá na 

zaplacení základních potřeb? 

 PROČ prodáváme námi vyrobenou energii z ČEZ na lipskou burzu a 

odkupujeme 4x dráž zpět? P. Fiala řekl, že i když drží stát v ČEZ 70 

%, „nemůže poškodit zisky zbylých 30 % akcionářů“ (většinou 

z USA). Premiér je škůdce a vlastizrádce.  

 PROČ nemáme na plyn smlouvu přímo s GAZPROMEM jako 

ostatní středoevropské státy? Rusko bylo seriózním, solidním 

obchodním partnerem a sousedem, z kterého Západ uměle a 

záměrně udělal neseriózního a nebezpečného. My ruský plyn 

nechceme brát, a tvrdíme, že Putin ho nechce dát. Neseriózní jsme 

my. (A hloupí!). 

 PROČ EU spaluje ročně asi 70 mil. tun biopaliv, z toho 60 mil. tun 

jsou reálné potraviny (NP 8. 7. 2022), které by pomohly 

hladovějícím? A. EINSTEIN: „Kapitalismus je motivován ziskem – 

socialismus potřebami společnosti.“ 

 PROČ vláda potlačuje domácí zemědělskou produkci a uvolňuje 

hospodářský prostor cizím zemím? PROČ Nekula s Fialou nahradili 

kvalitní „strategický plán“ minulé vlády paskvilem, jenž má za cíl 

rozbít střední a velké zemědělské podniky? Blížíme se tak k totální 

potravinové závislosti na cizích. (J. VELEBA, 15. 7. 2022) 

 PROČ se zamlčuje, že krizi vyřeší silný stát s plnou kontrolou? 

Protože dát elektrárny, teplárny, produktovody, vodovody, 

kanalizaci, těžbu nerostů do rukou státu je nekapitalistické! 

 PROČ se ČR oblékla do modrožlutých vlajek? Jsme okupováni 

Ukrajinou? PROČ se tutlá, že za 6 měsíců Ukrajinci v ČR koupili 
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329 společností?!? Těm též dáváme sociální dávky, bydlení a 

zdravotní péči zdarma – na účet vlastních občanů??? 

 PROČ je zamlčováno, že UA není od majdanu 2014 demokratickým 

státem, že ve sněmovně sedí 2/3 fašistů (O. ŤAHNYBOK: 

„Ukrajinci, pozvedněme zbraně proti ruským a židovským sviním“!), 

že banderovci mají status bojovníků za svobodu a veteránů, že 

AZOV, AJDAR, PRAVÝ SEKTOR, KRAKEN, UDAR... jsou 

fašistická uskupení v armádě, že zákonem je zakázaná ruština, hnutí 

a strany, že ze strachu o život se separoval Donbas a Krym 

s většinovým ruskojazyčným obyvatelstvem, proti kterému byla od 

r. 2014 vedena genocidní válka? M. KNÍŽÁK 31. 5. 2022: 

„Ukrajinský režim neměl s demokracií nic společného. Co vlastně 

zachraňujeme?“ 

 PROČ se zamlčuje, že nejde o UA, která se stala pouze záminkou, 

ale o dlouho připravovaný boj USA-Rusko podle scénáře OTTO von 

BISMARCKA (1815 – 92): „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...“ 
 PROČ EU a USA nevnímají dobré rady?: H. KISSINGER: 

„Majdan byl jen generální zkouška na Rusko...Chce-li Ukrajina 

přežít a vzkvétat, nemůže se stát základnou jedné strany proti druhé. 

MUSÍ SE STÁT MOSTEM MEZI NIMI... (HN 23. 3. 2015). 

 PROČ socialismus je bez válek, a kapitalismus války plodí? A. 

EINSTEIN: „Kapitalismus je motivován ziskem – socialismus 

potřebami společnosti.“ Kapitalismus znamená zisk za každou cenu. 

Za cenu provokace, vraždy, puče, terorismu, války, studené, horké, 

biologické, jaderné, globální. 

 

Na každé PROČ je jediná odpověď –  KAPITALISMUS. 

 

 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. 

Jenže: 

Mír, jistotu cinkot klíčů zahnal pryč, 

a tak žijem ziskuchtivě podlý kýč. 



www.kscmbreclav.cz  [- 11 -] 
 

NAŠI JUBILANTI  
  

Září 

    

František Dvořák Břeclav 92 let 

Václav Bureš Strachotín 90  

Ladislav Peňáz Mikulov 85  

Václav Rykr Drnholec 80  

Anna Trubačová Břeclav 75  

Ludmila Bzenecká  Uherčice 75  

Petr Grulich Březí 70  

Bohumil Šebesta Bulhary 70  

Vladimír Zich Mikulov 70  

Jiří Sedláček Tvrdonice 60  

Dagmar Švendová Břeclav 45  

 

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

 

Gratulujeme! 
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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:             zpravodaj.breclav@seznam.cz 
e-mail OV KSČM Břeclav:      tajemnik.breclav@kscm.cz 
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