
 
 
 

 
 

  Volby jsou za námi… 

 
…a dopadly opět hůř než minule. V okrese Břeclav máme zastupitele 

už jen v 10 obcích, v minulých volbách to bylo v 17 obcích. 

Celorepublikově máme pokles o 509 obcí na současných 388 

zastupitelstev s účastí zastupitelů za KSČM. V počtu zastupitelů byl 

pokles na Břeclavsku o 22 mandátů na současných 13. Na Pohořelicku 

nemáme žádného našeho zástupce.  

Tyto volby měly být jakýmsi vysvědčením pro současnou vládu. Lidé 

měli ukázat, jak jsou s vládou spokojení. Tak nevím, jak moc se to 

podařilo. Když v předvolební debatě s. Konečná s velkou převahou 

zvítězila, byla to jakási naděje, že lidé se k nám vracejí. Bohužel se to 

ve volbách nepotvrdilo. Pravda je, že ve zmiňované debatě se ukázalo, 

jakou nenávist vůči komunistům rozsévají ve společnosti zástupci 

vládních stran. Výstup paní Pekarové Adamové byl toho jasným 

příkladem.      

Dobrá zpráva je, že jsme pořád tady. I když v menším počtu, budeme 

bojovat a musíme věřit, že si toho lidi všimnou. Musíme věřit, že se 

nám vrátí i hlasy, které nám sebraly některé další subjekty, jako hnutí 

ANO, Přísaha nebo SPD.  

Naše největší slabina je, že práci, kterou odvádíme, neumíme pořádně 

prodat. Kromě toho, že pomáháme, radíme a pracujeme, musíme to 

taky umět říct veřejnosti. Musíme se umět pochválit, protože, jak jsem 

zjistila, lidi to sami neocení a zatím ani nedocení. Stále mě 

překvapuje, kolik voličů se rozhoduje na poslední chvíli a hlavně na 

jakém základě se vlastně rozhodují. Vždycky jsem věřila, že na 

předvolební koblihy nikdo neskočí, ale asi jsem naivní.  

A na závěr? Děkujeme všem, kteří neuspěli, a přejeme hodně sil těm, 

kteří za nás budou bojovat.     

Katka Stiglerová 

VYDÁVÁ SE PRO VNITROSTRANICKOU POTŘEBU - PO PŘEČTENÍ PŘEDEJ DÁL! 

              ročník IX/11 – 2022 
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STANOVISKA KSČM 
 

 

Hlasy získané v letošních volbách považuje KSČM za 

jedny z nejcennějších 
 

 

Komunistická strana Čech a Moravy děkuje všem svým voličům i 

kandidátům za podporu v komunálních a senátních volbách.  

KSČM neměla přílišná očekávání, protože na restartu strany se začalo 

pracovat teprve nedávno. Je nám jasné, že získat zpět důvěru voličů je 

běh na delší trať. V těchto složitých podmínkách se také podařilo 

sestavit pouze polovinu kandidátních listin oproti roku 2018. Na 

druhou stranu jsme na mnoha místech získali výsledek podstatně lepší, 

než nám přisuzovaly průzkumy. 

Volby probíhaly v době apatie značné části voličů způsobené 

asociálním přístupem vládních stran k řešení energetické a 

ekonomické krize i neustálé mediální dehonestace komunistů. 

Naštvaní voliči, kteří potřebují okamžité řešení této pro ně životně 

velmi složité situace, dávají logicky přednost tomu, kdo se jim v 

danou chvíli jeví jako nejsilnější. I proto hlasy získané v letošních 

volbách považuje KSČM za jedny z nejcennějších. 

KSČM ale rozhodně nerezignuje, naopak bude pokračovat ve své 

práci a využívat při ní moderní metody komunikace, které nahradí 

nezájem oficiálních médií o skutečnou činnost mimoparlamentní 

opoziční strany, bude se i nadále účastnit protivládních protestů, bude 

i nadále hájit zájmy pracujících. Jsme přesvědčeni, že směrem k 

evropským a krajským volbám už bude díky této práci naše strana 

daleko silnější než nyní. 

KSČM vyzývá voliče k účasti ve druhém kole senátních voleb a 

podpoře většiny kandidátů, kteří nekandidují za žádnou ze stran vládní 

koalice. 

 

vedení KSČM 

 



www.kscmbreclav.cz  [- 3 -] 
 

 

KSČM: Česká vláda na občany kašle! 
Komunální volby a volby do třetiny Senátu PČR ukázaly na 

apatii větší části občanů České republiky. Jak jinak si vysvětlit 

skutečnost, že svého volebního práva využili 4 z 10 voličů. To za 

situace, kdy současný pětikoaliční slepenec ODS, KDU-ČSL, TOP 09, 

STAN a Pirátů naprosto nezvládá dvoucifernou inflaci, 

znehodnocování celoživotních úspor občanů, nekontrolovaný růst 

energií, cen potravin a služeb.  

Avizované zastropování cen elektřiny a plynu se pohybuje 

zhruba v desetinásobné výši jejich cen v loňském roce. Těsně po 

volbách se navíc nechal slyšet ministr průmyslu Jozef Síkela, že toto 

zastropování může být omezeno výší roční spotřeby domácností a 

firem. Tedy koncové ceny mohou být ještě mnohem vyšší a pro 

drtivou většinu z nás naprosto neudržitelné. Nepůjde jen o 

neschopnost domácností splácet své závazky, ale i o zcela jisté krachy 

mnoha firem a z toho plynoucí růst nezaměstnanosti. Proč jiné vlády 

svým občanům skutečně pomáhají a ta česká na ně kašle?! Již nyní se 

40 % domácností potácí na hranici chudoby. Počet těch, kteří se již 

pod tuto hranici dostali, je oproti loňskému roku dvojnásobný. S 

vládou to však nic nedělá, naopak se chlubí, že na sociální dávky 

dosáhne větší část občanů než v minulosti! 

Mnoho postižených občanů nyní nevidí řešení ve volbě žádné 

z politických stran a hnutí. Jejich myšlenky se soustředí pouze na 

jejich přežití a zajištění jejich rodin. V této rozjitřené době tak mají 

jejich hlasy pro KSČM ještě větší význam! KSČM děkuje všem svým 

voličům.   

Volební výsledek KSČM nepřekonal naše očekávání. Získat 

zpět důvěru voličů je běh na dlouhou trať.  Svou roli hraje i stále 

pokračující primitivní antikomunismus, který se již podařilo vměstnat 

i do hlav dětí školou povinných. Své hlasy tak ti znepokojení občané, 

kteří si našli cestu k volebním urnám, dali hlavně stranám tzv. 

parlamentní opozice, tj. ANO a SPD, které v tuto chvíli považují za 

nejsilnější.  

KSČM však rezignovat nehodlá! Přesně naopak! Budeme dál 

pokračovat ve své práci. KSČM se bude nadále účastnit protivládních 

protestů, bude hájit zájmy pracujících, těch, kteří si zaslouží 

za svou poctivou práci důstojnou odměnu, ze které mohou žít a nikoli 

živořit.  
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KSČM má pro občany životaschopná řešení současného 

krizového stavu, na který protilidová vláda Petra Fialy nestačí. Do 

tohoto stavu se lidé nedostali vlastní vinou ani vinou ozbrojeného 

konfliktu na Ukrajině, ale pouze a jenom vinou neschopnosti naší 

vlády a naprosté podřízenosti EU zájmům USA. 

 

KSČM požaduje: 

 

 Zastavit obchodování s předraženou elektřinou na burze, 

ceny elektřiny se musí odvíjet od jejich skutečných 

výrobních nákladů; 

 Důslednou revizi evropského Green Dealu; 

 Snížení DPH u energií; 

 Ukončení obchodování s emisními povolenkami; 

 Uhrazení poplatků za obnovitelné zdroje energií státem; 

 Nahrazení soukromých distributorů energií státní firmou; 

 Stoprocentní majetkové převzetí ČEZ státem za účelem 

kontroly výroby elektřiny, její distribuce a sehrání zásadní 

role při dostavbě jaderných elektráren; 

 Odkoupení zásobníků plynu státem od německé RWE;  

 Garantování odpovědnosti státem, nikoliv soukromými 

zahraničními subjekty, za doplňování rezerv; 

 Nulovou sazbu DPH u zboží základní spotřeby; 

 Efektivní využití zákona o cenách; 

 Nastavení ceny pohonných hmot ve státním podniku 

ČEPRO (čerpací stanice EuroOil) do 35 Kč/l  

 Srovnání nepřímé daně na pohonné hmoty s okolními 

zeměmi; 

 Vytvoření dostatečného rozpočtového zdroje reformou 

daňového systému zahrnující progresivní daň z příjmu 

právnických osob (popř. sektorovou daň) v oblastech 

energetiky, finančnictví a digitálních firem; 

Mimořádné zdanění těch, kteří ze současné krize bohatnou; 

 Miliardářskou daň a daň z luxusu. 

 

2. zasedání ÚV KSČM dne 1. 10. 2022 
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KSČM: Státní rozpočet nezajistí chod státu! 
Současná schůze Poslanecké sněmovny PČR bude projednávat 

v 1. čtení návrh státního rozpočtu na rok 2023, který jí předložila nynější 

asociální a pravicová koaliční vláda Petra Fialy. Návrh je ovlivněn 

zejména energetickou krizí a zhoršeným vývojem plnění rozpočtu na 

letošní rok. Vysoké deficity pokračují v tendenci z let 2020–2022, 

veřejný dluh v roce 2023 překročí 3 biliony Kč. Původní „škrtací“ 

ambice, zejména ODS, šly prozatím stranou. 

KSČM upozorňuje na skutečnost, že na jedné straně může tato 

politika vysokých deficitů ohrozit financování veřejných služeb a v 

budoucnu způsobit neudržitelnost veřejných financí. Na straně druhé je 

tento rozpočet nedostatečně prorůstový. Prioritou návrhu rozpočtu má být 

údajná ochrana obyvatelstva před dopady drahoty a energetické krize. 

Aktuální meziroční tempo inflace je však 18 %. To znamená, že propad 

reálných příjmů domácností dosáhne přibližně 10 %.  

Odhady dopadů výdajů kolabující energetiky na domácnosti i 

firemní sektor se pohybují v řádu stamiliard. Jen nedostatečně to má 

kompenzovat návrh mimořádného a dočasného zdanění neočekávaných 

zisků velkých firem. Legislativní podobu návrhu ale nebyla vláda dosud 

schopna předložit. Očekávaný výnos 85 miliard Kč pokryje výdaje jen 

zčásti a nemusí být ani naplněn. Obdobně neznáme konkrétní národní 

řešení odčerpání části obratu energetických firem nad maximální limit 

schválený EU. Toto opatření by mělo přinést do rozpočtu dalších 15 

miliard Kč.  

Jestliže vládní zastropování cen energií pro občany a firmy je 

nedostatečné, vládní výdaje na obranu jsou více než štědré. Mají vzrůst o 

22,7 miliard Kč, což je v oblasti financování vyzbrojovacích programů 

skok o 44 %. Vládní návrh státního rozpočtu na rok 2023 tak lze označit 

za nesystémový, neschopný zajistit chod státu. Navrhované kroky jsou 

časově omezené a nedostatečné.  

 

KSČM navrhuje:  

- Podpořit návrh odborů na takové platy a zaručené mzdy, které by 

snížily propad reálných příjmů způsobený inflací, 

- podpořit navýšení investic do modernizace české energetiky a na 

infrastrukturní projekty,  

- doplnit kompenzace pro průmysl a sektor malého a středního podnikání 

nejvíce zasažený drahými energiemi, 

- zredukovat nadměrné výdaje na zbrojení,  

- zavést v příštím roce sektorové daně v rámci daňové reformy (stabilní 

spravedlivé daně). 
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KSČM odmítá současné návrhy ministra Jurečky 

 
Ministr práce a (a)sociálních věcí Marian Jurečka opět 

negativně perlí. Jako výsměch všem poctivě pracujícím se musí jevit 

jeho nejnovější návrh zvýšit od začátku příštího roku minimální mzdu 

na 41 % průměrné mzdy, což odpovídá zvýšení zhruba o 350 Kč. 

Přitom poslancům se zvýší jejich plat od 1. ledna 2023 o 11 600 Kč a 

ministrům, jako je pan Jurečka, o 26 000 Kč. Vzhledem k tomu, že 

v letošním roce bude inflace možná víc než 18%, jde skutečně u 

zvýšení minimální mzdy pouze a jenom o almužnu.  

KSČM zásadně nesouhlasí s prodlužováním věkové hranice 

pro odchod do důchodu nad 65 let, kterým chce ministr Jurečka řešit 

zvyšující výdaje na důchodovém účtu. Přitom připravované zkrácení 

doby potřebné pro dosažení nároku na důchod bude znamenat snížení 

příjmů pro financování průběžného pilíře a znevýhodňuje 

zaměstnance, kteří poctivě celý život důchodové pojištění platí. 

KSČM rovněž odmítá reformu spočívající v přeneseném financování 

na dobrovolné penzijní pojištění, které již dnes řada občanů nebude 

schopna platit a které znehodnotí vysoká míra inflace. 

A ministr Jurečka po třetí. Poslanci a ministři si zvyšují platy, 

lidem enormně rostou životní náklady, firmy mají starost o přežití, 

opatření vlády jsou opožděná, nedostatečná či dokonce neúčinná a pan 

ministr podává pozměňovací návrh na snížení důchodu „některým 

představitelům komunistického režimu“. Ministr Jurečka chce takto 

potrestat zhruba několik set 80 a víceletých občanů a sebrat jim až 

několik tisíc korun měsíčně. Mstít se na takto starých lidech je podlost 

a hyenismus.  

 

KSČM požaduje: 

- zvýšení minimální mzdy na 20 000 Kč, 

- zmrazení platů ústavním činitelům, 

- nezvyšování věku pro odchod do důchodu, 

- pravidelnou a důslednou valorizaci důchodů s důrazem na 

zvyšování nízkých důchodů, 

- odmítnutí snížení důchodů „některým představitelům 

komunistického režimu“. 
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ZE SVĚTA 
Prohlášení SOF k mezinárodnímu dni starších  

Světová odborová federace 30. září 2022 

Světová odborová federace, radikální a třídní hlas více než 105 

milionů pracujících ze 133 zemí pěti kontinentů, vyjadřuje u 

příležitosti Mezinárodního dne seniorů solidaritu s důchodci a 

penzisty po celém světě. Navíc vzdáváme hold bojovné iniciativě 

Mezinárodního odborového svazu penzistů a důchodců (TUI P&R) 

uspořádat 7. Světový den akcí na posílení boje důchodců a dělnické 

třídy jako celku k uspokojení jejich současných potřeb. 

Toto posílení úzce souvisí s upevňováním vztahů a aktivit mezi 

aktivními pracovníky i důchodci, abychom podpořili naše boje, které 

mají společný cíl, lepší životní podmínky pracovní síly minulosti i 

současnosti, a které mají za společného nepřítele kapitalistický 

systém, který vytváří imperialismus a následně krizi a chudobu pro 

velkou většinu lidstva. Z tohoto důvodu tvoří název tohoto Manifestu 

heslo, které musíme prosazovat: „Třídní jednota aktivních a 

důchodců“. 

Důchodci byli oběťmi kapitalistického vykořisťování již během svých 

pracovních roků. Nyní jsou oběťmi jak útoku na penzijní fondy, tak 

diskriminace, kvůli podmínce stáří, a za vlečení různých zdravotních 

problémů, které jsou většinou důsledkem otřesných životních 

podmínek, kterým jsou vystaveni. Samozřejmě výměnou za zvýšení 

milionářských zisků pro buržoazii a nadnárodní společnosti, po 

zvýšení míry vykořisťování pracovních sil. 

Spravedlivý boj penzistů, kteří jsou nedílnou součástí dělnické třídy, 

je bojem celého mezinárodního třídně orientovaného odborového 

hnutí a my vyzýváme organizace sdružené v SOF k podpoře a posílení 

7. světového akčního dne TUI P&R. 

AŤ ŽIJE BOJ DĚLNICKÉ TŘÍDY! 

AŤ ŽIJE DŮSTOJNÝ ŽIVOT PENZISTŮ! 
 

 

https://www.wftucentral.org/wftu-statement-of-the-international-elders-day/
https://www.wftucentral.org/wftu-statement-of-the-international-elders-day/
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STŘÍPKY 
Hledám 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.“ 
Lidé myslí, že ušlechtilé tváře neznají přetvářku, podlost, zradu, že neumí 

lhát. Ale ony lžou!!  

„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“. 

A státy kolem Ruska nalezly do NATO. Rusko mlčelo. Mlčelo, když 

Nulandová z USA přivezla r. 2014 na majdan kromě koláčků 5 mld. 

dolarů a zbraně na sesazení Janukovyče, když Stoltenberg dával zbraně 

Porošenkovi, když banderovští „naciky“ začali unášet lidi, vraždit, mučit, 

vypalovat sekretariáty, domy, když cpali lidem i dětem do hlav nenávist 

k Rusům. Mlčelo, když 2014 Ukrajina začala genocidní válku proti 

ruskojazyčným obyvatelům bývalého ruského území (darovaného 

Leninem USSR 1922), kteří se separovali, protože na Ukrajině je 

ohrožoval duch Bandery a 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) 

Západ a USA ji neodsoudily, naopak rusofobii a fašismus podporovaly, 

úspěšně rozdmýchávaly tím, že začaly tvrdit vehementně goebbelsovsky 

stokrát, že Rusko je agresor, zloděj, vrah a ďábel, proti němuž je obrana 

svatou povinností, a jeho likvidace zbraněmi a sankcemi v jednotě EU a 

USA je tím nejdemokratičtějším činem. ČR je papežštější než papež 

(USA nás za to oceňují), my rusofoboii a fašismus „školíme“. V Právu 

20. 9. se nedozvíme, kdo schválil školení dobrovolníků neonacistického 

batalionu Azov, ale reportérky L. Klicperová a M. Kutilová vysvětlují, že 

dnešní Azov je „zcela něco jiného, než ten neonacistický v r. 2015 a že 

dnes to nejsou fašisté, ale vlastenci“ (což tvrdil i Bandera). Sto 

dobrovolníků má 180 dní tvrdý výcvik, ale jsou našim expertům vděčni. 

Hlavní školitel Taylor (s utajenou identitou) říká: „Našim instruktorům 

prošly rukama tisíce vojáků!“ Andrij (23 let) žijící v Dánsku a Elvin (23 

let) v Hradci Králové se nemohou dočkat, až budou vysláni na frontu. 

Azovany nezajímá a neleká děsivý masakr 49 upálených a ubitých 

v Oděse v květnu 2014 (vždyť účastnit se mohli i z Ajdaru, Pravého 

sektoru i jiní). Nezajímá je „Alej andělů“ ani 14 000 zabitých v Luhansku 
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a Doněcku. Lháři ušlechtilých tváří jim nedovolí poodhrnout pravdu. 

Lžou a vše bagatelizují, takže nikdo nevidí, že nejde o lidi, ani o 

Ukrajinu. Jde o zisky, o moc, pro kterou globální kapitál v čele s USA 

likviduje své konkurenty (Rusko pomocí Ukrajiny, Čínu pomocí Tchaj-

wanu) a likviduje i ty, co hledají pravdu. Má na to osvědčený nástroj – 

fašismus! Pravda a láska nevítězí! 

 

Děkuji 
Článek Victora Grossmana v Naší pravdě 16. 9. jsem dočetla s pocitem 

obrovské úlevy a radosti, že přece ještě žije v tom lidském stádu 

krmeném lží a nenávistí člověk poctivý, soudný a spravedlivý. Autor, 

coby rekrut do Vietnamu, uprchl 24. 8. 1952 z USA před McCarthyho 

zákony do NDR a dnes jednoduše líčí 70 let jejího růstu a pádu. Tento 

Američan silně vnímal rozdíly: nízké nájemné, nikdo nespal na ulici, 

nežebral, žádné propouštění a nezaměstnanost, nízká daň (do 10 % platu) 

na zdravotnictví pokrývala zdarma lékaře, zdarma nemocnici, lázně, 

zdarma zubaře, léky, brýle, naslouchátka, antikoncepci, potraty, zdarma 

rekreace, letní tábory, zdarma účast na sportu, zdarma vzdělání. 

Proč lidé utíkali na Západ, když tohle tam neexistovalo? Proč odkopli 

NDR? Autor odpovídá: Protože úžasné sociální výhody začali lidé brát 

jako samozřejmost, kterou přehlušovala lákadla Západu podávaná 

goebbelsovskou propagandou. Protože lidi více přitahoval prosperující, 

velkorysý, žvýkající okupační voják z bohaté nepoškozené Ameriky než 

chudý z rozbitého Sovětského svazu. Protože vůdci NDR byli sice 

zocelení z bojů, ale v míru neuměli se přiblížit v souznění k průměrnému 

občanovi, kterého vábil obraz bohatství a možnosti lehce zbohatnout a 

přitahovala ho oslňující hollywoodská kultura. Kultura kvalitní – 

Západem a USA bojkotovaná, proto neznámá – ho nepřitahovala. 

Věřím s autorem, že nová generace s odstupem pochopí, že problémy – 

jinde normální – zde byly zveličovány a zneužívány k likvidaci země, že 

ostrou STASI, omezení a omyly zplodil jednak strach vůdců ze svržení a 

jednak strach ze ztráty těžce dobytých úspěchů v soužití lidí. Jde o 

úspěchy velkolepé: mizení chamtivosti, rivality, sobectví, nenávisti a 

zabydlování jistoty života beze strachu a bez válek. 

„Celkově to byly dobré roky, jsem rád, že jsem je prožil,“ končí V. 

Grossman. Pro mě byla však ta doba prostého, ale jistého a poctivého 

života obrovským štěstím. Jsem za ně vděčná, chci poděkovat. Nevíte 

komu? 

 

                                                        Věra Levá 
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NAŠI JUBILANTI  
 
 

Listopad 

 
Marie Zemánková 

 
Přítluky 

 
97 

 
let 

Jaroslav  Sláma Valtice 91  

Jiří Tučka Mikulov 90  

Matylda Pálková Břeclav 75  

Václav Stehlík Velké Pavlovice 70  

Jiřina Machů Mikulov 65  

Josef Darmovzal Týnec 65  

Josef Zítka Brumovice 65  

    

    

    

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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