
 

 
 

 

KSČM JAKO SPOLEČNÝ JMENOVATEL ZMĚNY 

Pokud chce KSČM získat více jak tři čtvrtě milionu hlasů, znamená to 
získat na jednoho člena strany až dvacet hlasů od jiných lidí. Hledat 
musíme mezi těmi, které spojuje touha po určité změně. Jejich zájmy a 
motivace jsou však různorodější. Půl roku před parlamentními volbami 
můžeme sledovat, jak se na veřejnosti složitě mísí ještě setrvačné 
politické preference občanů s narůstající nejistotou a zmatkem 
z rozporných a někdy i cinknutých informací, které k nim přicházejí. 

Odpovědí na to je soustředit se na důvěryhodné vysvětlení podstaty naší 
politické nabídky a být společným jmenovatelem pro většinu voličů: 
Nenechat se strhnout zástupnými a panikářskými tématy, které nastolují 
obchodníci se strachem a mocenští manipulátoři v pozadí. Nejde jen o to, 
odmítnout nahnědlý šovinismus, šířený jako viróza ultrapravicí.  Neměli 
bychom dělat ani arbitra v mediálním duelu ANO a ČSSD. 

Hnutí ANO se stalo lídrem české pravice, které své cynické tíhnutí 
k mocenské oligarchii skrývá za gesto kritiky kmotrů. Varováním je, že 
jeho dosud neotřesitelný lídr Babiš své vlastní kauzy zametá s pózou 
mučedníka. A že hnutí ze svého kodexu vypustilo, že jeho člen nemusí 
rezignovat na funkce, ani když čelí trestnímu stíhání. 

ČSSD sice v médiích znovu oprašuje pozapomenuté předvolební sliby. 
Pokud skončí jako obvykle, jde spíš o iluzi levicovosti, lákavou jen pro 
postižené ztrátou paměti. Navíc důvěra levicových voličů v tuto stranu je 
erodována neustálými vnitřními pozičními boji, jejichž nervózní ozvuky 
pronikají ven i po nedávném stranickém sjezdu. 

VYDÁVÁ SE PRO VNITROSTRANICKOU POTŘEBU - PO PŘEČTENÍ PŘEDEJ DÁL! 

ročník IV/04 - 2017 
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KSČM v této situaci může bodovat jasnou volební nabídkou, která bude 
mít skutečně levicový břink (tudíž její viditelnou osou musí být řešení 
hmatatelných sociálních problémů a ztráty perspektiv) a která se vymezí 
i vůči vábení krajní pravice a bude hájit fakt, že lidská práva a solidarita 
nejsou ani luxus ani změkčilost. 

Stejně programově konzistentní a promyšlený přístup mějme 
k mezinárodnímu kontextu vývoje v ČR. Strategicky významná je 
evropská roztržka o americký požadavek navýšit výdaje na NATO 
v jednotlivých zemích na dvě procenta HDP. Dokonce i německý ministr 
zahraničí Sigmar Gabriel se tomu tlaku brání. Vládní ČSSD i ANO 
kličkují. 

Nemalá je odpovědnost levice za reakci na krizi evropské integrace. 
Infantilní Topolánkův vztyčený ukazováček v heslu »Evropě to 
osladíme« je k ničemu. Hledět k překonané nacionální minulosti by 
znamenalo obracet se k evropské budoucnosti zadkem. Proti diktátu 
eurokratů stojí možnost jiné, skutečně demokratické Evropy... 

Především se ale soustřeďme na to, co můžeme přímo ovlivnit doma v 
ČR. Nechceme být už dál mzdovými outsidery Evropy. Nenechme z ČR 
udělat daňový ráj pro velké koncerny, které »díky« nízkým daním a 
nízkým mzdám odvádějí do ciziny stovky miliard. Nenechme naše občany 
znevolnit strachem ze ztráty i špatně placené práce či z exekučního 
chomoutu. Takové nabídce změny mohou rozumět mnozí. 

Jiří DOLEJŠ 
poslanec a místopředseda ÚV KSČM 

Zdroj: www.halonoviny.cz, 10.4.2017 

Jaký je Váš názor na podzimní volby do PS PČR? 
Na co by se měla KSČM soustředit ve volbách a 
po nich? Zaujala Vás nějaká předvolební debata, 
diskuse napříč politickým spektrem? Podělte se s 

námi o Váš názor. Jak vidíte úspěch /neúspěch KSČM v podzimních 
volbách do PS PČR?  

Vaše názory a postřehy na téma volby do PS PČR rádi uveřejníme                            
v následujícím čísle Zpravodaje.  

Kontakt: e-mail: zpravodaj.breclav@gmail.com   
adresu: OV KSČM Břeclav, Svatoplukova 16, 690 02 Břeclav. 

mailto:zpravodaj.breclav@gmail.com
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VÝZNAMNÉ A MEZINÁRODNÍ DNY 

1. MÁJ - SVÁTEK PRÁCE 
Svátek práce je prý spojen se socialistickou propagandou. Jenom proto, 
že socialismus oslavoval práci a pracující třídu, která je pro kapitalismus 
méněcenná? Toto datum slaví prý jen v zemích bývalého východního 
bloku jako vzpomínku na zašlou slávu. Ano, i toto se dnes člověk dočte 
na internetu. Ale vymyslel snad socialismus tento svátek? 
V roce 1884 americký odborový svaz ustanovil 1. květen 1886 jako 
termín, do kdy by měla být standardem osmihodinová pracovní doba. 
Nestalo se tak, proto odbory na stanovený den připravovaly generální 
stávku na podporu tohoto požadavku. V sobotu 1. května se konala 
shromáždění po celých Spojených státech, podle odhadů až 500 000 
dělníků. Největší podporu mělo hnutí v průmyslovém Chicagu, kde vyšlo 
do ulic přes 80 000 demonstrantů. Až do 3. května probíhaly protesty 
nenásilně. V tento den se shromáždili stávkující dělníci jedné z továren 
ke konfrontaci stávkokazů, najatých majiteli. I přes výzvy ke klidu z řad 
stávkujících, zahájila policie palbu, které padli za oběť dva dělníci. 
Anarchisté, rozhořčení policejním násilím, pomocí letáků svolali nové 
shromáždění na 4. května na Haymarketské náměstí. Při posledním 
projevu nařídili policisté rozpuštění demonstrace. Podomácku vyrobená 
bomba, kterou v ten okamžik někdo vyhodil z davu, rozpoutala další 
policejní střelbu. Ztráty? Sedm policistů a neurčený počet demonstrantů. 
Dodnes se neví, kdo vlastně bombu hodil, ale někteří naznačují, že šlo o 
policejního provokatéra.  V roce 1889 přijala II. Internacionála na návrh 
francouzských socialistů 1. květen jako oficiální svátek práce. V českých 
zemích se slavil 1. máj poprvé v roce 1890 na Střeleckém ostrově. A tak 
se Svátek práce slavil a slaví v mnoha východních i západních zemích 
nezávisle na vládnoucí ideologii. V roce 1955 dokonce katolická církev 
zasvětila tento den sv. Josefu dělníkovi.  

Komunistické a socialistické strany přikládají tomuto svátku 
samozřejmě větší význam. To jsou totiž strany, které si váží pracující 
třídy, které neberou dělníka jen jako zdroj příjmů. Vědí, že za poctivou 
práci má být poctivá odměna, že člověk kromě práce musí i odpočívat, že 
to prostě není jenom stroj na peníze. Dělník nemůže prodat nic jiného 
než svou práci, ale není to otrok a to musíme kapitalismu stále 
připomínat. Zpochybňování Svátku práce je jenom snahou kapitálu o 
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roztříštění dělnických mas. Protože jenom v jednotě je síla, jenom 
jednotní si dokážeme udržet to, co vybojovali naši předkové pro nás.   

Proto doufám, že se všichni potkáme na letošních i dalších oslavách              
1. máje. Ale taky nezapomeňte ani na zcela jiný význam tohoto dne. 
Najděte si rozkvetlý strom, nejlépe třešeň, a polibte pod ním, vážení 
muži, svou ženu či dívku, aby zůstala krásná celý následující rok. 

 

Kateřina STIGLEROVÁ 

 

              

             1. MÁJ 2017 
Komunistická strana Čech a Moravy, okresní výbor Břeclav Vás zve na 

OSLAVU SVÁTKU PRÁCE A TRADIČNÍ OCHUTNÁVKU VÍN,  

která se uskuteční v areálu Domu školství v Břeclavi 

1. května 2017 od 10.00 hod.  

,,S lidmi pro lidi” 

Srdečně zvou pořadatelé 

Program: 

10.00 hod. představení kandidátů pro volby do PS PČR 
11.00 hod. k poslechu zahraje cimbálová muzika ,, HUDCI “                            
z Lanžhota 
 ochutnávka vína 
 občerstvení zajištěno stánkovým prodejem a místním PIPI 

GRILEM  
16.00 hod.  ukončení společného setkání  
 
 

 

PRO DĚTI SKÁKACÍ HRAD ZDARMA      
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DEN VÍTĚZSTVÍ 

„Vy všichni, kteří jste nedožili z Buzuluku až do Prahy – vězte: 
my bratřili se u každé vsi a dobytého města,  
jen chvilku poseděli u harmonik, 
před námi byla ještě dlouhá cesta.“ 
 
Květen je jeden z nejkrásnějších měsíců v roce. Sluníčko hřeje víc a víc, 
kvete už úplně všechno a my si připomínáme hned tři významné události.  
1. květen patří Svátku práce, 5. května povstal pražský lid proti 
hitlerovské nadvládě a 9. května slavíme konec druhé světové války.  
Tedy dnes už slavíme 8. května – tak jak to tedy bylo? Několikrát 
v historii se vedly diskuse o tom, kdy tento svátek slavit a jak by se měl 
jmenovat.  8. května byla podepsána kapitulace Německa, která začala 
platit ve 23:01 středoevropského času. Podle moskevského času tedy 
konec války nastal 9. května minutu po půlnoci. V září roku 1945 podle 
připravovaného vládního nařízení měl být obnoven stav státních svátků 
jako před okupací. V tomto návrhu nebylo na konec války vůbec 
pamatováno. Na popud poslance Huberta Ripky byl návrh doplněn o 
památné dny – 9. květen a 29. srpen.  Až v roce 1951 se poslanci dohodli, 
že se bude slavit 9. květen  jako Den osvobození Československa 
Sovětskou armádou. Takto to vydrželo do roku 1990. Po „sametové 
revoluci“ získal 9. květen nový název – Den osvobození od fašismu, aby 
v něm byli obsaženi všichni osvoboditelé.  V roce 1991 bylo datum svátku 
přesunuto na 8. května. Historici sice obhajovali legitimnost obou dat, 
jako záležitosti časového posunu, nicméně po bouřlivé debatě se datum 
státního svátku posunulo. Ani v dalších letech neměl tento den moc 
klidu, v roce 2000 byl jeho název zkrácen na Den osvobození a v roce 
2004 byl 8. květen označen jako Den vítězství.  
V zemích bývalého Sovětského svazu, v Bosně a Hercegovině a v Srbsku 
tak dnes slaví 9. května, a v Dánsku či Nizozemsku mají tento svátek 5. 
května. A to jsme jenom v Evropě.  

Ovšem důležité není datum, ale důvod oslav, tak co vlastně slavíme? 
Slavíme konec druhé světové války, konec Velké vlastenecké války. 
Války, která svým rozsahem, svou krutostí a hrůzností předčila všechny 
předešlé.  Všechny vynálezy a výdobytky lidstva, které měly sloužit 
lidem, byly v této válce zneužity. Letadla, tanky, ponorky se až v bojích 
druhé světové války ukázaly jako velmi mocné zbraně. Vojáci se dokázali 
přesunovat rychle na velké vzdálenosti, a útočili tak zcela nečekaně. 
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Použití plynu pro rychlé a levné zabíjení lidí, vývoj atomové bomby, která 
dokáže zničit celá města a jejich okolí a zabíjí ještě měsíce po výbuchu. 
Nelidské pokusy na lidech, holokaust, koncentrační a vyhlazovací 
tábory. To vše a mnohem víc byla 2. světová válka. Válka, která si 
vyžádala nejvíce obětí v historii, do níž se zapojilo nejvíce zemí. Více než 
60 milionů mrtvých vojáků i civilistů, mužů, žen a dětí z více než 50 zemí 
světa. Jen pro připomenutí - téměř 27 milionů Sovětů, 6 milionů Poláků, 
10 milionů Číňanů, 2,5 milionu Japonců nebo 7,5 milionu Němců. Stovky 
měst srovnaných se zemí a stovky vypálených a vyvražděných vesnic 
odplatou za útoky partyzánů. Jen u nás – Lidice, Ležáky, Javoříčko, 
Ploština…   

To byla ta válka, jejíž konec si připomínáme v květnových dnech. Ta 
válka, na kterou nesmíme zapomenout. Proto nezapomeňme! 

 
„Vzpomeňte těch, jejichž stopu bílá mlha zastřít chce,  
těch, které esesáci odmítli brát do zajetí! 
Vzpomeňte popravených v ohbí Kobyliské střelnice. 
Lidé. Vzpomeňte si na hořící Lidice! 
A kdyby, nedej bože, opustila paměť naši malou planetu, 
Zničí ji další světová smršť a vlny náletů.“  
 

Kateřina STIGLEROVÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZVÁNKA: Pietní akt k uctění památky padlých bojovníků 
se uskuteční dne 8. května 2015 od 14:00 hod. na pohřebišti 
vojáků Rudé armády v Hustopečích.  

Odjezd autobusu z Břeclavi dne 8. května 2017 od autobusového  
nádraží  ve 12:30  hod. se zastávkami:    

Břeclav, Lidická     - zastávka MHD 12.35 hod. 
Moravský Žižkov   - 13,00 hod. 
Rakvice - 13,10 hod. 
Zaječí   - 13,20 hod. 
Hustopeče - 13.35 hod. 

Předpokládaný odjezd autobusu zpět cca 18,00 hod. 

Zve výbor Česko - ruské společnosti Břeclav 
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BŘECLAV A II. SVĚTOVÁ VÁLKA 

20. listopadu 1944 se Břeclav poprvé skutečně setkala s válkou. Stala se 
cílem náletu spojeneckých letadel, startujících z jihu Itálie, která dosud 
nad Břeclaví pouze přelétala. Během několika minut kolem poledne 
padlo na město přes 200 bomb. Zasažen byl pás od židovského hřbitova 
přes náměstí až po Dubič. Při náletu zahynulo 41 osob a 56 bylo zraněno, 
zničena byla velká část náměstí i s kostelem sv. Václava. 

Koncem března 1945 německá vojenská správa vybudovala na 
strategických místech v Břeclavi zátarasy. Naprostá většina 
břeclavských Němců odjela evakuačními vlaky na západ. Zůstalo jen 157 
německých civilistů. 7. dubna dorazil na nádraží od Brna transport 
munice, byl však okamžitě zlikvidován sovětskými letouny. Poté byl 
břeclavský železniční uzel systematicky ničen německými destrukčními 
oddíly. Vše, co se nedalo odvést, bylo zničeno. Byla přerušena dodávka 
elektrické energie a vody, zásobování civilního obyvatelstva se zcela 
zhroutilo. Ve městě bylo vyhlášeno stanné právo a jednotky Volkssturmu 
měly rozkaz střílet na každého, kdo se jim zdál podezřelý. Nebezpečí 
hrozilo i od sovětských stíhačů, kteří stříleli na sebemenší pohyb na 
zemi.  

Vlastní osvobození Břeclavi bylo součástí Brněnské operace. Již 7. dubna 
se jednotkám Rudé armády 2. ukrajinského frontu, sestaveného z 
rumunských a sovětských jednotek pod velením maršála SSSR 
R. J. Malinovského, podařilo obsadit most přes řeku Moravu 
jihovýchodně od Lanžhota. 10. dubna bylo za Lanžhotem směrem na 
Břeclav sestřeleno ruské pozorovací letadlo. 11. dubna ve 20:00 hod byl 
definitivně Lanžhot osvobozen.  

Dnem i nocí byla v Břeclavi slyšet palba z kulometů a těžkých děl. V noci 
na 14. dubna se již první sovětské jednotky přiblížily k Břeclavi. Němci 
vypálili budovu radnice i se všemi dokumenty. Druhý den byly vyhozeny 
do povětří mosty přes Dyji. Rudé armádě se mezitím podařilo obsadit 
celý levý břeh Dyje, a řeka se tak stala jakousi hranicí, neboť pravý břeh 
byl stále v držení Volkssturmu a německých jednotek. Závěrečný boj se 
odehrál 17. dubna. Sověti přešli Dyji přes poškozenou cukrovarskou 
vlečku a překonali odpor Němců v přilehlém cukrovaru. Poté rychle 
obsadili i zbytek města. 

Tankové jednotky 2. ukrajinského frontu Rudé armády v té době v hojné 
míře využívaly americké tanky Sherman, které tvořily součást materiální 
pomoci Sovětskému svazu v rámci smlouvy o půjčce a pronájmu (Lend-
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Lease Act), kdy byly od roku 1942 západními mocnostmi (USA, Velká 
Británie, Kanada) dodávány zbraně (tanky, letadla, děla atd.), potraviny, 
pohonné hmoty, dopravní prostředky, vojenský materiál apod. 

Během bojů o Břeclav přišlo o život 33 břeclavských civilistů a                         
80 sovětských vojáků. Na německé straně činily ztráty 70 padlých vojáků 
a nejméně 50 válečných zajatců. Škody způsobené válkou byly na podzim 
1945 vyčísleny na tehdy nepředstavitelných 697 milionů Kčs. 

Jaroslav PILÁT 

           
 

   

  

Pietní akty v Břeclavi a Vrbici.                                    
Foto: M. Svrček 
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O ČEM DISKUTUJEME 

O ČR: 
 Polovina občanů ČR se podle CVVM nezajímá o politiku. Politický 

ignorant s lehkým srdcem podpoří politika, kterému se podaří opít ho 
rohlíkem, planým slibem či koblihou... (Právo 20. 3. 2017) 

 Berou nám imigranti práci? V ČR na 400 tisíc legálních migrantů 
z východní Evropy nahrazuje nedostatek zájemců z řad českých 
občanů. Bez jejich pomoci si nelze představit stavebnictví, zdravotnictví 
čí sociální služby. Jsou většinou ochotní, pracovití, odpovědní, smíření 
s nižší mzdou a arogancí okolí. Je tu i na 150 tisíc nelegálních migrantů 
ze všech končin světa, ale ani ti nám neberou práci. Buď jsou různými 
agenturami brutálně vykořisťováni na pracích, kterým se „našinec“ 
raději vyhne, nebo prostě pracovat nechtějí. Ale práci nám migranti 
neberou.  (HN 1. 4. 2017) 

 Pomáhá nám EU? Z Bruselu dostáváme ročně přes 68 mld. Kč, do 
Bruselu posíláme ročně asi 40 mld. Kč (plus řadu dalších nákladů). Tedy 
víc čerpáme, než odvádíme. Ale máme ročně asi 260 mld. Kč (za rok 
2016 např. 289 mld.) odliv dividend od zahraničních podnikatelů v ČR. 
Daně odvádějí nikoliv v místě svého podnikání, tj. v ČR! I přes výhody 
dotací z EU naše zadlužení každým rokem stoupá. (HN 1. 4. 2017)   

  M. Benda (poslanec ODS) řekl: „...Komunisté tvrdí, že po Listopadu 
bylo rozkradeno vše, co vybudovali. Je to opravdu mimořádně hloupá 
teze. Stačí si vzpomenout, jak vypadala naše města, obchody, prostě 
všechno...“ Tento poslanec – studovaný člověk (právník ze ZČU Plzeň!) 
neví, že i kdyby nebylo Listopadu, tak by se všechno zákonitě vyvíjelo a 
měnilo, neví, že před rokem 1989 Československá republika vyvíjela a 
vyráběla: trysková a dopravní letadla, atomové reaktory, lokomotivy, 
autobusy, trolejbusy, motocykly, auta nákladní a osobní, radary, 
špičkové zbraně, tkalcovské stavy, zemědělské stroje, turbíny, lodě 
říční i námořní, špičkové sklářské a porcelánové výrobky, kvalitní ocel a 
hutní výrobky, podílela se na výzkumu zdravotnictví a vesmíru atd. atd. 
Navíc byla soběstačná a bez dluhů! Dnešní ČR nevyvíjí a nevyrábí 
téměř nic a nepatří nám ani naše voda! To je pro M. Bendu málo, co 
nám bylo ukradeno, vytunelováno a za hubičku rozprodáno do 
ciziny?!!! (HN 4. 4. 2017) 
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O CÍRKVÍCH U NÁS: 
 PATENT Z 29. 11. 1781: ...k veškerým statkům církve je přihlíženo jako 

ke statkům státním...církve mají právo hospodaření, kdežto správa 
státní má nad tímto hospodařením všeobecný dozor... 

 ZÁKON Č. 50/1874 umožňuje církvím se více zaobírat řízením majetků, 
ale neumožňuje o něm rozhodovat... Trval do vzniku republiky. 

 1918 – nová republika potvrdila platnost zákona:...sakrální majetek je 
veřejný, církve ho mají pouze ve vlastní správě... Platil dále 
v předmnichovské republice a v poválečném období. Majetek, který 
církve získaly darem, koupí nebo dědictvím nemohl být postátněn. 

 ZÁKONEM č. 218/49 Sb. si stát přivlastnil část majetku. 

 ZÁKONEM č. 208/90 Sb. byl církvím vrácen. Kardinál Tomášek tehdy 
řekl: „Je to poslední nárok, který církve vznášejí.“  (HN 4. 2. 2017) 

 Pak si ale církve v restitucích z roku 2012 vzaly, co jim nepatří – to je 
krádež. Už mají od státu 130 000 ha lesů, 36 000 ha polí, rybníků, 
několik set budov. Vedou okolo tisíce soudních sporů!                                                                      
(Právo 14. 3. 2017) 

 

O SVĚTĚ: 
 V Lotyšsku (člen EU) probíhaly oslavné pochody bývalých příslušníků 

oddílů Waffen SS. Ty se dopouštěly za II. sv. války strašných válečných 
zločinů, které byly mnohokrát prokázány a dokumentovány. K oslavám 
esesáckých zločinů nelze mlčet! Ať je to v Pobaltí, na Ukrajině, 
v Chorvatsku, Albánii! EU – mlčí. Mlčí i vláda ČR. Za mlčením je politika 
– politika souhlasu s vysíláním našich vojáků do Pobaltí, politika 
vyvolávání zášti k Rusům. (NP č. 14/ 2017) 

 Bundestag (německý parlament) odhlasoval 1. 12. 2016 v tichosti 
(takže většina německých občanů to neví) zrušení § 80 trestního 
zákona, který znemožňoval Německu plánovat útočnou válku. Hned po 
zrušení dostalo Německo od NATO vrchní velení nad vojenskými 
operacemi v Pobaltí. (Slovanská vzájemnost č. 208/2017) 

 7. 4. USA bombardovaly syrské letiště, údajně proto, že z něj startovala 
4. 4. syrská letadla, která prý zaútočila chemickými zbraněmi na 
teroristy v provincii Idlib. Sýrie opakovaně obvinění popírá. USA si opět 
hrají na světové četníky – napadly svrchovaný stát, porušily 
mezinárodní právo, neměly mandát RB OSN... (HN 8. 4. 2017) 
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NAPSALI JSTE NÁM 

VARŠAVSKÁ SMLOUVA VERSUS NATO. 
Když porovnávám Varšavský pakt s paktem NATO (v armádách obou jsem 
sloužil), tak tady vidím dva obrovské rozdíly, které jsem si vždy 
uvědomoval a o kterých se nemluví anebo se vědomě (z kariérních 
důvodů!!!) obcházejí. Ten první není tak významem důležitý, ale je ve 
svém důsledku směrování (a motivace!) myšlení vojáků podstatný. 
Ovšem pro kariéristy ne! Jedná se o „pojmosloví“ nepřítel vs. protivník. A 
nejsou to jen „bláhové řeči“. 

V učebních osnovách všech vojenských škol VP (Varšavského paktu) jste 
nenarazili na pojem nepřítel, ale jenom protivník (pochopitelně kromě 
učebnic - skript dějin a historie, kde se to nepřítelem jenom hemží).                
V době VP a studené války byl totiž mír a v míru se zásadně používal 
pojem PROTIVNÍK. Protože se nebojovalo – nebyl to ještě nepřítel, k boji 
jsme se jenom připravovali. I v hodinách taktiky - nad mapami (my - 
červení) - se začínalo slovy: „…situace protivníka....“ (oni - modře). 

Po vstupu do NATO se začal oficiálně a zásadně používat už zmíněný 
pojem NEPŘÍTEL, znamená to jediné, že jsme v permanentní válce a 
vojáky je potřeba k válce motivovat a hlavně nepřítele podceňovat!                   
V mapách už jsme „modří“ a nepřítel je „červený“ :-) 

Na závěr ještě dvě rady zkušeného vojáka těm motivovaným:                            
1. pamatujte si, že když je nepřítel na dostřel, tak vy taky! a                                 
2. nezapomínejte, že vaši zbraň dodala firma s nejnižší cenovou 
nabídkou! 

Ten druhý rozdíl je podstatný ve všech směrech – popíši ho na příkladu - 
Afghánistán:  

Jak všichni dobře víme, sovětská válka v Afghánistánu byl významný 
konflikt studené války probíhající v letech 1979–1989. ČSSR byla 
zakládajícím členem VP. Vydávali jsme nemalé prostředky na zbrojení, 
komunikační jazyk VP byla ruština, bylo sjednocené velení, jednotná 
munice, jednotná technika (víc jak 50%!), byli jsme v tak těsném svazku 
(vždyť problémy s přezbrojením máme ještě dnes!) armád VP, že už to víc 
ani nešlo! A přece nás ani jiné státy VP nikdo (tj. Sovětský svaz) nikdy 
nenutil bojů v Afghánistánu se zúčastnit!!! 

Dnes jsme součástí NATO, ale ještě před vstupem do NATO (12. března 
roku 1999) jsme se účastnili války v Kuvajtu 1990-1991 v počtu                     
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200 příslušníků tehdejší Československé armády (ČSA) a následně              
tzv. „brnkačkové války“ v zálivu (která měla stát cca 60 mld. USD a 
kterou měl zaplatit Irák svými příjmy z ropy) či války v Perském zálivu  
(2. srpna 1990 - 28. února 1991), známé také pod kódovým označením 
operace Pouštní bouře (17. ledna 1991 – 28. února 1991) v celkovém 
počtu 320 vojáků ČSA. Nebylo to jenom nám tak dobře známé 
„prdelolezectví“ politiků, ale byl tady jasný tlak „Velkého bratra“!!!! Chtě 
– nechtě ČSA byla nucena bojovat ve válce, která ani zdaleka nebyla 
naše!!!  

A to ještě jsme nebyli s NATO ani v programu „Partnerství pro mír“! 

A toto jsou ty obrovské rozdíly. 

Miroslav PAVELKA 

 

NÁVŠTĚVA POLSKÉ OSVĚTIMI. 

V úterý 21. března valtická základní škola zorganizovala autobusový 
zájezd do polské Osvětimi. Zúčastnili se ho žáci 9. ročníku doplněni do 
kapacity velkého autobusu o příslušníky 8. ročníku i některé  naše bývalé 
žáky, kteří již studují na středních školách. 

Při této akci jsem zaznamenal několik pozitivních aspektů.  Tím prvým 
byl zájem žáků navštívit nejtragičtější místo na světě, kde bylo vlivem 
německého fašismu zavražděno v relativně krátké době nejvíce lidí v 
 historii lidstva.  Šlo o nevinné děti, ženy, muže, umělce, vědce, 
významné osobnosti, které se provinily pouze tím, že byly židovské nebo 
romské národnosti či jiného, byť demokratického názoru. Viděli jsme  na 
vlastní oči místa, která  známe z dokumentárních či hraných filmů. 
Druhým kladným aspektem byly tisíce návštěvníků z celého světa. V 
převážné většině šlo o velmi mladé lidi.  Zcela jistě jich bylo nejvíce z 
Izraele - byli snadno rozeznatelní. Byli totiž oděni v bílých teplákových 
soupravách s modrými doplňky. Pokud neměli tepláky, pak byli 
"zabaleni" v izraelské vlajce s Davidovou hvězdou. Měli s sebou i ženu 
vysokého věku, která osvětimskou "továrnu na smrt" přežila. Vyprávěla 
poutavě, leč litoval jsem, že neumím hebrejsky. Nejdříve jsme  dvě 
hodiny strávili v základním táboře Osvětim I, který Němci vybudovali z 
bývalých kasáren polských vojáků. Prošli jsme bránou pod známým 
nápisem "Arbeit macht frei", za níž příchozí  v době fungování tábora 
vítal vězeňský orchestr. Potom jsme si prohlédli jednotlivé bloky, 
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popraviště, plynovou komoru, kremační pece. Tato místa spolu s jímavým 
hlasem drobounké  česky mluvící polské průvodkyně vyvolala u několika 
našich dívek pláč. A to je třetí kladný aspekt zájezdu. Sám jsem před lety 
KT Osvětim již navštívil. Tentokrát jsme absolvovali přísné bezpečnostní 
prohlídky při vstupu - podobné těm na letištích. Pozitivem byla sluchátka 
na uších každého účastníka. Jimi jsme slyšeli jen svoji průvodkyni, 
přestože v místnosti bylo několik skupin. Po poledni jsme se přesunuli za 
město, kde fašisté vybudovali nejhrůznější místo světa  - tábor Osvětim - 
Březinky. V něm bylo zavražděno 1 100 000 lidí. Prošli jsme rampu podél 
kolejí, kde doktor Josef Mengele a další SS-mani rozdělovali příchozí na 
ty, kteří budou zplynováni v den příjezdu a na ty, kteří průměrně 3 
měsíce ještě požijí. Na závěr jsme vylezli do strážní věže ostrahy tábora, 
což je nevjyšší místo v Březinkách. Z něho jsme viděli jako na dlani celý 
tábor. Zřejmě každý si z hlediska minulosti představí  tragédie, které se 
tam děly. A z hlediska  současnosti i budoucnosti si uvědomí, jak 
důležitý je obsah slov MÍR, LIDSKOST, PŘÁTELSTVÍ. 

                                                                               Mgr.  Miroslav ŠTĚPAŇUK 

 

V BŘECLAVI JSME BESEDOVALI O ČÍNĚ... 

Ve čtvrtek 9. března byla v budově okresního výboru zorganizována 
přednáška a po té beseda o současné Číně. Jejím protagonistou byl            
Mgr. Zdeněk Chmelka – sympatický mladý muž, který vystudoval 
sinologii v samotné Čínské lidové republice, kde pět let také žil. 

Schéma předmětné přednášky bylo velmi poutavé. Nešlo totiž jen o 
mluvené slovo, ale viděli jsme taktéž vizuální a slyšeli zvukovou projekci. 
Jediným nedostatkem byla pouze nízká účast posluchačů v počtu                   
14 osob. Propagace této akce proběhla na únorové poradě předsedů ZO 
v Břeclavi a rovněž v našem okresním Zpravodaji. 

Obsah přednášky byl velice pestrý. Jde o obrovskou zemi, po Rusku a 
Kanadě třetí největší rozlohou a rozhodně nejlidnatější počtem obyvatel 
s mnoha národy a národnostmi. Na základě této skutečnosti jsme byli 
informováni o značné rozmanitosti přírody, hospodářství, života lidí 
kultury i historie. Přednášející hovořil o jazykové komunikaci,                             
o znakovém písmu, o zvláštnosti fonetiky v řeči, např. slabika „ma“ 
vyslovená ve čtyřech různých tónech znamená 4 odlišné významy, což 
pro cizince činí jistou obtížnost. Samozřejmě jsme se dostali k tématu 
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politiky. Je specifická, avšak rozhodně jiná, než ji prezentuje pražská 
kavárna či zavilí nepřátelé Číny nebo všeho, co je na východě. Tato 
republika během posledních desetiletí zaznamenala úžasný rozvoj. Stala 
se světovou velmocí v ekonomice, politice i vojenství, rozhodně jde však 
o stát prosazující světový mír. Zemi řídí komunistická strana s osobitými 
prvky odpovídajícími mohutnosti tohoto státu. Tázali jsme se na mnoho 
problémů. Odpovědi byly často jiné, než nám prezentuje balamutící 
Česká televize. Typickým příkladem je Tibet. Není to utiskované území 
Číny. Ta jeho úroveň výrazně povznesla. S růstem ekonomiky roste i 
průměrná životní úroveň. Snižuje se rozdíl mezi městy a venkovem. 
Zvyšuje se také počet velmi bohatých Číňanů. Obtíže má Čína se 
životním prostředím. Smog často obtěžuje obyvatele průmyslových 
oblastí, velkých měst. Pozoruhodné je zdravotnictví, lze si vybrat 
klasického lékaře nebo přírodního léčitele. Zřejmě jsou v Číně lepší 
mezilidské vztahy nežli u nás. Projevuje se to úctou ke starším lidem. 
Mladší generace se o rodiče nebo prarodiče s úctou postará. Závidět této 
zemi můžeme taktéž bezpečnost a vzhledem k přelidněnosti takřka 
zanedbatelnou trestnou činnost. Zajímavá jsou hojně navštěvovaná 
kolektivní cvičení starších občanů v jakémkoliv prostoru, který se 
k danému účelu ve městě najde. Probrali jsme vskutku množství 
zajímavých otázek. O tom, že to nebyla rozhodně nuda, svědčí i ten fakt, 
že jsme se rozešli po třech hodinách a patnácti minutách. Přednášející 
nás zaujal nejen pozoruhodným obsahem, ale i vybroušenou formou 
prezentace. Někteří z nás jsme si navíc domů odnesli i jeho knihu 
„(Jiho)východní Asie -  můj šálek čaje aneb Čínský jazyk a rýže – můj 
denní chléb“. 

                                                                       Mgr. Miroslav ŠTĚPAŇUK 

ČÍNSKÁ PŘÍSLOVÍ 

„Sto mužů může vytvořit tábor, ale jenom jedna 
žena může vytvořit domov.“ 

 
„Zeptáš-li se, budeš 5 minut vypadat jako blbec. 

Nezeptáš-li se, budeš blbcem po celý život.“ 
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NAŠI JUBILANTI 

květen 
Anděla Jančálková Hrušky 90 let 

Miroslav Smetana Hrušky 65  

Eva Hradečná Klobouky 80  

Rostislav Kolek Klobouky 85  

Josef Páleník Krumvíř 75  

Pavel Mezl Moravský Žižkov 70  

Marie Zbořilová Perná 85  

Vladimír Solařík Podivín 75  

Rostislav Krmíček Přítluky 75  

Marie Měrotská Tvrdonice 80  

Miloslava Samsonová Tvrdonice 70  

Dagmar Waisová Vlasatice 85  

Anna Osičková Zaječí 90  

Zdena Hovězáková Břeclav 70  

Jaromír Hanák Břeclav 65  

Marie Tučková Břeclav 70  

Miroslav Vašíček RSDr. Břeclav 70  

Dana Koníčková Velké Němčice 75  

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

            Gratulujeme! 
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POZVÁNKY 
Dovolujeme si Vás pozvat na 41. pražskou teoreticko-politickou konferenci 
na téma "Svět 100 let po Velké říjnové socialistické revoluci, co a jak dál", 
která se uskuteční v sobotu 13. května 2017 od 9:00 hod. ve velkém sále 
ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1. 
Cílem konference je přispět k analýze současné objektivní situace, 
subjektivních podmínek, forem a metod další realizace odkazu VŘSR. 
 

----------------------------------- 
 

Vratimovský seminář na téma "Současný stav levice a její budoucnost" 
proběhne 13. května 2017 od 9:00 hod. v Kulturním domě Frýdek (dříve DK 
VP). Prezence probíhá od 7:30 hod., účastnický poplatek 100Kč, občerstvení 
zajištěno. Stručný program: 

 "Možnosti a rizika voleb v roce 2017." - JUDr. Vojtěch Filip, 
místopředseda PS PČR a předseda ÚV KSČM 

 "Role levice v EU." - Ing. Kateřina Konečná, poslankyně EP 

 "Zkušenosti z práce KS Portugalska." - Jerónimo Carvalho de Sousa, 
Generální tajemník Portugalské komunistické strany 

 "Dopad Brexitu na směřování EU a pozice ČR." - Jan Kavan, bývalý 
ministr zahraničních věcí ČR 

 "4. priemyselná revolúcia a 5. civilizačný zlom." - Prof. Ing. Peter 
Staněk, CSc., Ekonomický ústav Slovenské akademie věd 

----------------------------------- 

 

Letní univerzita Evropské levice se uskuteční letos v Maďarsku v Budapešti 
v termínu od 19. - 23. července 2017. Registrace bude otevřena již brzo. 
Bližší informace naleznete na http://www.european-left.org 

 

Redakční rada: Dagmar ŠVENDOVÁ, Milan SVRČEK, Ivana FILIPSKÁ st., 
Jaroslava FRYŠTÁKOVÁ a Martina JIRÁKOVÁ 
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".  

Články vyjadřují pouze názory a poznatky autorů, mohou být redakčně 
kráceny. Tiskové chyby vyhrazeny. 

e-mail redakční rady:             zpravodaj.breclav@gmail.com 
e-mail OV KSČM Břeclav:      ov.breclav@kscm.cz 
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