
 
 
 

 
 

Vážené čtenářky a čtenáři,  

 

máme za sebou už téměř celý rok 2022. Zima nám klepe na dveře a 

venku začíná přituhovat. O to palčivěji vnímáme stále se zvedající 

ceny energií, potravin, benzínu a všeho ostatního. Většině z vás už 

patrně přišly vysoké zálohy na elektřinu a plyn pro další období. I přes 

slíbené zastropování cen těchto komodit je jejich navýšení 

několikanásobné. Vláda v honbě za úsporami řeší, jestli je nutné 

valorizovat důchody a druhou rukou rozhazuje stovky milionů na 

pomoc Ukrajině.  

Máme za sebou náročný rok 2022 a zatím to nevypadá, že ten další 

bude v něčem lepší. Válka světových mocností neustává, zdražování 

spíše nabírá na síle a člověk si říká, že snad někdo zkouší, co ještě 

vydržíme. Máme za sebou také první rok vlády Petra Fialy. 

Zhodnocení, zda tato vláda pracuje pro Českou republiku, nechám na 

každém z Vás. Komunisté si to většinou nemyslí, a proto podporují 

demonstrace pořádané proti vládě. Ať už se jedná o demonstrace 

uskupení ČR na 1. místě, odborářů nebo samotné KSČM. Do ulic tak 

v minulých měsících vyšly desítky, možná stovky tisíc lidí. 17. 

listopadu se konal velký pochod před Českou televizi, který měl 

poukázat na její neobjektivitu, nevyváženost a zkreslování faktů. 

Poslední letošní velká demonstrace se konala 26. listopadu na Letné. 

Účast na těchto akcích se počítá v desítkách tisíc lidí, ale vládě je to 

úplně jedno.  

A příští rok se bude pokračovat dál a komunisté opět budou stát na 

straně českých občanů a podporovat je v protestech. Možná, že si 

konečně více lidí uvědomí, že nás čeká cesta na dno.  

 

 

VYDÁVÁ SE PRO VNITROSTRANICKOU POTŘEBU - PO PŘEČTENÍ PŘEDEJ DÁL! 

ročník IX/12 - 2022-- X/1-2023 



www.kscmbreclav.cz  [- 2 -] 
 

V následujících měsících nás čeká boj o místo „hradního pána“. První 

kolo prezidentských voleb se bude konat 13. - 14. ledna 2023, druhé 

kolo pak o 14 dní později. Stanovisko ÚV KSČM zatím nemáme 

k dispozici, pokud vůbec nějaké zaujme. Nevím, zda je z čeho vybírat.      

Nám se nepodařilo sesbírat potřebný počet podpisů pro našeho 

kandidáta, takže to opět bude volba „menšího zla“. Myslím, že na 

volební účasti nejlépe poznáme, jak jsou naši občané s nabídkou 

spokojeni. Trochu se bojím, abychom nedopadli jako na Slovensku. 

Sice s první prezidentkou ženou, ale obhajující spíš zahraniční zájmy.  

Informace k volbám pro vás budou mít i vaši předsedové ZO.  

 

Změny proběhnou v příštím roce i v organizaci stranické práce. 

Obrovský výpadek příjmů kvůli prohraným volbám nám působí 

nemalé problémy. Nové vedení se snaží, ale už pomalu nemá kde brát. 

Pokud chceme udržet stranu pro další generaci, budeme se muset 

uskromnit. Částečně proto bude omezen provoz budovy OV. Předseda 

a další členové OV budou samozřejmě k zastižení na telefonu. Nemělo 

by nás to ovšem omezovat v pořádání tradičních akcí.  

Porady předsedů se budou v dalším roce konat jen jednou za tři 

měsíce, nutné informace budou předsedům předávány elektronicky. Ze 

Zpravodaje se tak v příštím roce stane čtvrtletník, ve kterém se vás 

budeme snažit informovat o tom nejdůležitějším ve straně i v našem 

okrese. Doufám, že udržíme všechna témata, která vás zajímají.  

Důležité informace KSČM najdete taky na stránkách týdeníku Naše 

pravda, který vám může do schránek chodit vždy v pátek. Předplatné je 

nejjednodušší způsob, jak mít informace opravdu každý týden.  

 

A už dost čtení, čekají nás nejkrásnější svátky v roce, které si máte 

užívat se svými rodinami a blízkými. Nám proto nezbývá, než popřát 

vše nejlepší a věřit v lepší zítřky pro nás a pro celou KSČM. Doufám, 

že nové vedení situaci ustojí a budeme krůček po krůčku zase růst. 

Držme jim v tom pěsti, protože komunisté tady musí zůstat a postavit 

se opět do čela revolučního hnutí.  

 

Takže na závěr. Nenechte si zkazit konec roku a užijte si pohodu 

s rodinou.  

Veselé Vánoce a šťastný Nový rok 

Vám přeje OV KSČM Břeclav a redakční rada Zpravodaje.  

Katka Stiglerová 
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Poděkování 
 

Před výzvu, abych kandidoval na Hrad, mne postavily dvě síly. Strana, 

k níž patřím od mládí, i na svém posledním sjezdu – a také desítky 

dalších vlasteneckých struktur a osobností. Sahají od nás nalevo – až 

po demokratickou pravici. Kandidoval jsem naším společným jménem. 

Proti všem, kdo své zemi škodí v cizím zájmu – za cenu zchudnutí 

velké většiny i hazardu na hraně války s jadernou mocností. Širší, než 

po desítky let, je i vstřícná odezva. To nás spojilo na setkáních s voliči 

napříč republikou – i na statisícových mítincích za "Českou republiku 

na prvním místě".       

Pro ty, kdo jsou u moci dnes, je až na úplně posledním. Na soutěž 

vedenou fér si netroufají. Z úpadku hrozícího pohromami se vylhávají 

přívalem dezinformací. Síly bránící národní zájem dusí cenzurou, 

urážkami i kriminalizací. Spousta těch, kteří mne přišli podpořit, 

neskrývala strach, jaký nepamatují. Mnozí se bojí figurovat na petici, 

registrující číslo občanského průkazu. Omluvu leckdy provázejí i slzy 

na krajíčku. 

50 tisíc podpisů bylo vysokou laťkou i pro soupeře kupující je přes 

komerční agentury. Nám je sbírali nezištní  dobrovolníci. K cíli jsme 

byli sice blíž, než podle práskače "zleva" (alias "béčka TOP 09"). Až k 

cíli jsme však skutečně nedošli. Lakovat věci narůžovo nechme na 

diletantech u koryt. Nepančovaná levice růžové brýle nenosí.  Ano, 

prohráli jsme i tentokrát. Po dlouhé sérii porážek vedoucích až ke 

ztrátě parlamentního postavení. Část těch, kdo je zavinili, házeli klacky 

pod nohy i teď. Nám na levici to už kazit nesmí.    

Domino pohrom zvrátí jen blok vlastenecké většiny. Spousty nových 

spojenců získal i v soutěži o Hrad. Sto tisíci hlasy, skandujícími 

"Demisi, demisi!", to skončit nesmí. Teď to chce spojit síly nonstop. 

Za Českou republiku, jež bude znovu bezpečná i svébytná. Teprve pak 

dostane šanci i vše, co doba dluží demokracii a lidské důstojnosti. 

Česká levice pro to vykoná maximum. Hlad po její nabídce už jen 

poroste. Tu šanci by zahodil jen zbabělec.       

Vstříc vyjdeme i všem, kdo neskrývali své obavy. Petiční archy, 

obsahující osobní údaje, spálíme už v nejbližších dnech.  

Upřímné díky zaslouží každý z těch, kdo mne v tom nenechali. Zdobí 

je ryzí charaktery. Tím víc potáhneme za jeden provaz teď.  

  

PhDr. Josef Skála, CSc. 
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NAPSALI JSTE NÁM 
Čtvrt roku po volbách 
 

Před komunálními volbami koncem září t.r. jsem napsal článek 

„Nepodléhejme skepsi“. Svůj opatrný optimismus jsem opíral mimo 

jiné o naši stále nejpočetnější základnu v porovnání s dalšími stranami, 

o členy, kterým sice narostl věk, často i zdravotní neduhy na straně 

jedné, ale na straně druhé vydrželi přes tři desítky let povětšinou 

neoprávněné „okopávání kotníků“. Na rozdíl od tisíců „ukomunistů“, 

které vzal soudobý kapitalismus na milost, byť objektivní lidé si o 

jejich morálních hodnotách myslí své, naši nezradili.  

Máme zkušenost, že komunisté jsou stranou pro špatné časy. Volby 

ukázaly, že raketové zdražování energií, potravin, bydlení se ještě 

našim občanům nedostalo pod kůži. K určitému optimismu mě 

přivedla i předvolební televizní debata, kdy naše předsedkyně Kateřina 

Konečná s převahou získala nadpoloviční většinu přízně proti 

představitelům všech stran zastoupených v parlamentu. Ten volební 

neúspěch, kdy v našem okrese Břeclav jsme spadli z 33 zastupitelů 

v roce 2018 na 15 v roce 2022, je bolestný. Neměli bychom to ovšem 

„zabalit“ nebo vzdát.  

Naši političtí protivníci zcela ovládli masové sdělovací prostředky. 

Stále zdokonalují dezinformační metody. Pokud jim podlehnou i naši 

zkušení členové, pak je to na pováženou. Doma odebíráme týdeník 

Naše pravda. Před měsícem jsme po 50 letech odhlásili odběr Práva. 

Nejenže už 30 let není rudé, už není ani levicové. Po „odstavení“ prof. 

Jana Kellera již nemá publicistu na úrovni. Občas stály za přečtení jen 

články Miloše Balabána. O probíhající válce píše Právo jen 

z ukrajinských či proukrajinských pozic. Za zjevnou neobjektivitu ještě 

deník zvýšil cenu za výtisk.   
 

Po volební prohře vždy hledám něco pozitivního, co by hořkost 

z neúspěchu zmírnilo. Takže:  

1) 12 % hlasů a 3 mandáty v zastupitelstvu Mikulova považuji za 

příkladné počínání tamních soudruhů.  

2) V Břeclavi jsme obdrželi 4,94 %. Těch 6 setin nás velice rmoutí a 

zvláště v souvislosti s počínáním naší „lídryně“ Dagmar Švendové, 

která opět jako mnohokrát v minulosti prokázala zcela mimořádné 

penzum práce, aktivit pro dosažení očekávaného výsledku. Dáše náleží 

naše obrovské poděkování a hluboká úcta.     
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3) 3. září se naše rodina zúčastnila obrovské demonstrace v Praze. 

Hned po volbách 28. září jsme byli i na druhé demonstraci. Obsah řady 

vystoupení i celková atmosféra mi „dobily baterky optimismu“. 

Desetitisíce lidí sjednocovalo ryzí vlastenectví a kritika všech nešvarů, 

které vytváří současná vláda, přestože účinkující byli z různých stran či 

hnutí. Z našich to byli Kateřina Konečná a Josef Skála. Snad nejvíce 

nás zaujal Jiří Paroubek a herec Ivan Vyskočil, který na závěr projevu 

vyřkl: „A nemyslete si, že všichni herci jsou kurvy!“ Paní za námi se 

vyslovila, že kromě něho a Obermaierové již žádného slušného herce 

nezná. Velmi mě dojal typický mírový akt vypuštění bílé holubice, kdy 

jsme se drželi všichni vzájemně za ruce, a holubice přeletěla celý 

Václavák nad námi. Naopak horší pocity jsme měli z ukrajinské vlajky 

na Národním muzeu, na jehož schodech seděli ideoví odpůrci s hesly 

např. „Vrábel vám lže“ nebo „Ano Green Dealu“. 

4) V sobotu 19. 11. proběhl v Roudnici nad Labem levicový seminář. 

Opět jsme se tam vypravili a byli přítomni skvělým vystoupením 

úctyhodných osobností, jakými byli slovenský revolucionář a 

propagátor slovanské vzájemnosti v nejlepším slova smyslu Ľuboš 

Blaha, dále spisovatelka Lenka Procházková, které jsem o přestávce 

vyjádřil ty nejvyšší komplimenty (kéž by se chovali všichni 

předlistopadoví disidenti jako ona nebo Jan Schneider), europoslanec 

Ivan David, bývalý ministr zahraničních věcí Jan Kavan, Jan Skalický, 

Josef Skála a Radim Valenčík. 

5) Ve středu 7. 12. jsme měli členskou schůzi. Po jejím skončení jsme 

se přesunuli do sálu sokolovny v Charvátské Nové Vsi. K plnému sálu 

asi 250 posluchačů hovořili Petra Rédová a JUDr. Jindřich Rajchl. 

Akce trvala 3,5 hodiny. Myšlenky hlavního aktéra jsem dříve 

zaznamenal na internetu a vystoupil s nimi i na demonstraci 3. 9. 

v Praze. Tentokrát se prezentoval jako předseda strany „PRO“ (Právo 

Respekt Odbornost). Ukázal se jako velmi vzdělaný rétor se značným 

politickým i ekonomickým přehledem. Precizně zkritizoval vše, co 

kritizují i komunisté. Jenže neuvedl to, co my, komunisté, považujeme 

za základní příčinu zla, a to je rozvinutý kapitalismus. Sdělil také, že 

uznává i komunisty, jako Katku Konečnou a Josefa Skálu. Ale podle 

jeho názoru tito údajně odrazují středové voliče, proto si nepřeje, aby 

vystupovali na akcích „PRO“. Přesto my komunisté pozitivní 

myšlenky „PRO“ sdílíme!  

                                                            Mgr. Miroslav Štěpaňuk 
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STANOVISKA KSČM 
KSČM odsuzuje blokádu Kuby! 

Ve čtvrtek 3. 11. proběhlo již 30. hlasování o rezoluci Valného 

shromáždění Organizace spojených národů s názvem „Nezbytnost 

ukončení ekonomického, obchodního a finančního embarga uvaleného 

Spojenými státy americkými vůči Kubě“. Kuba si při této příležitosti 

připsala další vítězství v řadě, když se 185 členských států OSN vyslovilo 

proti této hrůzné blokádě, dva se zdržely (Ukrajina a Brazílie) a dva byly 

proti (USA a Izrael).  

Jen mezi srpnem 2021 a únorem 2022 politika nezákonné blokády 

způsobila Kubě ztráty v řádu 3,8 miliardy dolarů, což je o 49 % více než v 

předchozím období (leden až červenec 2021). Tato rekordní částka 

dosažená za pouhých sedm měsíců je odrazem zesíleného dopadu blokády 

na kubánský export, především v sektoru cestovního ruchu, nelítostného 

pronásledování bankovně finančních operací země, nákladů na 

geografické přemístění obchodu, dopadů na výrobu a služby poskytované 

obyvatelstvu a překážek v přístupu k vyspělým technologiím. Odhaduje 

se, že pokud by blokáda neexistovala, HDP Kuby mohlo za těchto sedm 

měsíců vzrůst o 4,5 %, což v projekci do jednoho roku představuje zhruba 

8 %. 

Vezmeme-li v úvahu škody způsobené blokádou, nahlášené od ledna do 

července 2021 (jen za prvních 14 měsíců vlády Joea Bidena), dosáhly více 

než 6,3 miliardy dolarů, což představuje částku více než 454 milionů 

dolarů měsíčně a více než 15 milionů dolarů denně. Při současných 

cenách dosahují akumulované škody během šesti desetiletí uplatňování 

této zavrženíhodné politiky více než 154 miliard dolarů. S přihlédnutím k 

chování dolaru vůči ceně zlata na mezinárodním trhu způsobila blokáda 

vyčíslitelné škody ve výši více než 1,391 bilionu dolarů. 

KSČM důrazně protestuje proti této nelidské blokádě Kuby, která 

hrdému lidu Kuby způsobuje pro nás nepředstavitelné obtíže a tvrdě 

omezuje jeho vlastní rozvoj. Přes to vše je však Kuba vzorem pro země 

třetího světa v oblastech školství či zdravotní péče, ale i svou solidaritou s 

nimi. KSČM vítá obrovskou podporu drtivé většiny členských států 

OSN s Kubou. USA by se z ní měly poučit a okamžitě tuto 

nezákonnou a téměř celým světem odsuzovanou blokádu ukončit! 

Jediným „zločinem“ Kubánců je totiž to, že se rozhodli jít vlastní 

cestou, cestou socialismu a vzepřeli se svému mocnému sousedovi, 

Spojeným státům, který chtěl a stále chce Kubu ovládat. 

 

vedení KSČM 
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Mají krizi zaplatit obyčejní občané? 
Tak to totiž navrhují vládní experti z Národní ekonomické rady vlády, 

tzv. NERV. Ta představila své návrhy opatření pro zlepšení 

ekonomické situace v České republice. Nepřekvapí, že většina opatření 

by měla především dopad na peněženky běžných občanů, nikoli na 

velké firmy, banky a nadnárodní korporace. Návrhu na zkrácení 

doby pobírání podpory v nezaměstnanosti a její výše se již chytil 

ministr (a)sociálních věcí Jurečka, který by rád toto opatření 

aplikoval v době, kdy mnoho firem avizuje, že vzhledem k 

současné složité ekonomické situaci, kterou vláda řeší velmi 

nezodpovědně, skončí či bude propouštět. 
 

Dalšími opatřeními, která NERV navrhuje, jsou např. posunutí věkové 

hranice odchodu do penze a její svázání s očekávanou dobou dožití, 

aby se neprodlužovala doba, kterou lidé tráví v důchodu; zpomalení 

růstu důchodů a zrušení příspěvku za vychované děti, který vláda 

schválila od příštího roku; zrušení odečitatelné položky na dani za 

školkovné; zrušení státní podpory pro stavební spoření; snížení počtu 

úředníků, policistů či vězňů; zavedení školného na veřejných vysokých 

školách; zvýšení daně z příjmu fyzických osob a z nemovitosti či 

zvýšení sazby DPH u některých položek. To vše v době, kdy naše 

peněženky zatěžují extrémně rostoucí ceny energií, potravin a služeb, v 

brzké době i vodného a stočného, a také zvyšující se úrokové sazby 

prodražující hypotéky. Extrémní inflace ničí naše celoživotní úspory 

a nyní si máme sáhnout na úplné dno, abychom zaplatili za 

neschopnou vládu a její válečnické avantýry! 
 

KSČM proti těmto asociálním návrhům důrazně protestuje a považuje 

je za likvidační pro většinu občanů České republiky. Stejně jako 

všechny polistopadové vlády se i NERV bojí sáhnout trvale a 

systematicky na zisky a peníze velkých korporací, včetně 

nadnárodních, bank, oligarchů a spekulantů. Vláda i její experti 

tak opět ukazují, na čí straně stojí! 
 

KSČM požaduje: 

 

 Progresivně zdanit velké příjmy a kapitál, velké korporace, 

oligarchy a spekulanty; 

 daňové břemeno rozdělit tak, aby se ulevilo lidem s nízkými 

příjmy a zvýšila solidarita; 
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 omezit úniky do daňových rájů a odčerpávání zisku 

vytvořeného v ČR do zahraničí; 

 posílit vlastnickou kontrolu státu nad strategickými obory 

(suroviny, výroba a distribuce energií); 

 vrátit vodu do rukou státu a obcí; 

 zachovat bezplatné školství; 

 zavést nulovou sazbu DPH u zboží základní spotřeby. 

 

stanovisko vedení KSČM, 4. 11. 2022 
 
 

 

Soudružce Martě k narozeninám 

 

Pan Čas tě táhne za sebou 

jak děcko trochu vzpurné. 

Růže i kopřivy s lebedou 

dalo ti životní turné. 

 

Otoč se. Vidíš těch lidí? 

Tys jim všem pomohla vstát. 

Jsou navždy s tebou, neb vidí, 

co umíš člověku dát. 

 

Pan Čas tě za ruku vleče, 

díváš se vpřed, a ne vzad. 

Vpřed půjdeš třeba i vkleče 

a budeš sálat a hřát! 
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STŘÍPKY 
Co všechno vypoví jedna věta 
Věta z ČT1 29. 11. 2022: Stav objednávek na zahraniční dovolené máme 

vysoký jak před covidem 2019. Věta prozrazuje, že zatímco levý kraj 

společnosti pociťuje zdražováním potravin a energií obavy a strach, střed 

společnosti je v normálu, nepociťuje krizi, katastrofální stav průmyslu, 

hrozbu masivního propouštění, nevnímá, že chudí chudnou, bohatí 

bohatnou, že vláda nás zaprodává, že zbrojí, že půjčila 10 mld. Kč ne pro 

nás, ale pro Ukrajinu. Ano, ten střed dobře situovaných, kteří nepociťují 

krizi, bývá lhostejný, nezodpovědný, povrchní podle přísloví Sytý 

hladovému nevěří. Ale pozor! Žijeme v kapitalistickém režimu v režii 

honby za ziskem, kde platí slova V. Jumra: „Kapitalismus má lidskou 

tvář dočasně. Je to tvář upravená šminkou konzumního zboží a 

blýskavou, ale nejistou životní úrovní. Jakmile přijde nepohoda, maska 

padá a kapitalismus se stává ŘÍŠÍ ZLA!“ 
Nepohoda je tady! Provokované a arogantně přehlížené Rusko si 

vyrovnává účty za nedodržení slibů Západu a USA o nerozšiřování 

NATO, za cíleně gradovanou nenávist Ukrajinců k ruskojazyčnému 

obyvatelstvu (expremiérka Tymošenková: „...zapojím celý svět, aby 

z Ruska byla spálená země“), za genocidní občanskou válku proti 

Donbasu, za oživení ducha Bandery, za přestoupení „červené čáry“ 

žádostí Zelenského o jaderné zbraně na bezpečnostní konferenci 

v Mnichově 19. 2. 2022. 

USA, EU i naše vláda dělají, jak kdyby to nevěděly, a  vnucují nám lásku 

k Ukrajině a její záchraně. (V. Klaus řekl: „... naše láska k Ukrajincům je 

převlečená nenávist k Rusům“ a M. Knížák řekl: „... ukrajinský režim 

neměl s demokracií nic společného, co tedy zachraňujeme?“) Zelenský 

určitě ví, že Rusko si nevyrovnává účty s Ukrajinou, ale s USA, které 

konflikt majdanem 2014 připravovaly, a teď si ho chtějí dlouho užívat, 

protože ho moc potřebují. Důvody napoví selský rozum: 1. potřebují 

Sibiř, 2. potřebují EU za vazala, 3. potřebují upevnit světovou hegemonii. 

Jenže konflikt má za sebou mnoho mrtvých a před sebou hrozbu jaderné 

války – zkázy světa. Je potřeba zburcovat celou lidskou společnost 

s levým chudým okrajem, s pravým bohatým okrajem, s lhostejným 

středem, protože A. Einstein varuje: „Svět nebude zničen těmi, kteří 

páchají zlo, ale těmi, kteří se na něj dívají, aniž by něco udělali!“ 

Udělejme něco proti zbrojení, proti posílání zbraní, proti rozšiřování 

NATO!  

J. Werich nežertuje: „Lidi, buďme aktivní, ať nejsme radioaktivní!“ 
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ORGANIZACE OV 
Porady předsedů ZO KSČM v okrese Břeclav 

na I. pololetí  roku 2023 
 

Leden: 30. 1. 2023 v 16,00 hod. - Břeclav- sál OV KSČM   

             31. 1. 2023 v 09,00 hod. - Mikulov- sál Centra volných aktivit  

             31. 1. 2023 v 15,00 hod. - Hustopeče- salónek rest. Tennessee 

             31. 1. 2023 v 17,00 hod. - Pohořelice- salónek rest. Ve Cafe 

 

Březen: 27. 3. 2023 v 16,00 hod. - Břeclav 

              28. 3. 2023 v 09,00 hod. - Mikulov 

              28. 3. 2023 v 15,00 hod. - Hustopeče 

              28. 3. 2023 v 17,00 hod. – Pohořelice 

 

Červen: 26. 6. 2023 v 16.00 hod. - Břeclav 

               27. 6. 2023 v 09.00 hod. - Mikulov 

               27. 6. 2023 v 15.00 hod. -  Hustopeče 

               27. 6. 2023 v 17.00 hod. - Pohořelice 

 

Plán práce je pracovní materiál, který bude dle pokynu stranických 

orgánů nebo vlastních potřeb OV KSČM Břeclav doplněn nebo 

upraven. 

 

 

Plán kulturních a politických akcí 

na I. pololetí roku 2023 
 

Únor: připomenutí výročí Února 1948; 

Březen: oslavy MDŽ v Břeclavi, Mikulově, Hustopečích, Tvrdonicích  

              a jinde, dle aktivity členů; 

Duben: připomenutí a položení kytic na pomnících RA podle dat  

                  osvobození v okrese Břeclav; 

Květen: oslavy 1. máje, 

              pietní akt na hřbitově RA v Hustopečích; 

Červen: oslavy MDD.                

   

                    předseda OV KSČM Břeclav: JUDr. Stanislav  Šprtel  
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NAŠI JUBILANTI  
V Prosinci oslavili a v Lednu oslaví 

 
Anna Kunstová 

 
Mikulov 

 
98 

 
let 

Růžena Hrabalová Hustopeče 91  

Marie Skusilová Břeclav 90  

Jan Košťál Břeclav 90  

Miroslav Jakubec Drnholec 75  

František Šesták Kostice 75  

Zdeněk Kolegar Strachotín 75  

Vladimír Michna Mikulov 75  

Karel Polášek Březí 75  

Eva Veskernová Pohořelice 70  

Jan Kadlec Velké Pavlovice 70  

Josef Kadlec Březí 65  

Radislav Fryšták Břeclav 60 

 

 

 

 

Růžena Křiváková Strachotín 94 let 

Leoš Tichý Dolní Dunajovice 94  

Marie Baláčová Břeclav 92  

Libuše Veselá Hustopeče 91  

Bohuslav Juráček Tvrdonice 91  

Marie Šprtelová Mikulov 90  

Marie Strnadová Vlasatice 90  

Marie Kobzíková Břeclav 85  

Milada Lanžhotská Břeclav 80  

Marie Klimovičová Strachotín 80  

Vladimír Trubač Břeclav 80  
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Danuše Bartolšicová Charvatská Nová Ves 75  

Alenka Bartošová Břeclav 75  

Josef Kobylka Krumvíř 65  

 

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

 

Gratulujeme! 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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