
 

 
 

 
 
 

Hodnocení činnosti OV KSČM Břeclav 

za I. pololetí roku 2018 
 

 

Je za námi již polovina roku 2018 a můžeme 

bilancovat naši činnost a práci Okresního 

výboru KSČM.  

Celkový stav členské základny okresní 

organizace KSČM Břeclav byl k 1. lednu 907 

členů, k polovině roku je nás 891.  

Již na počátku roku 2018, v měsíci únoru, 

proběhla okresní konference a v měsíci březnu 

také krajská konference. Na okresní konferenci 

jsme zvolili nové členy OV a potvrdili ve 

funkci stávajícího předsedu OV, dále jsme 

zvolili kandidáta pro volby do Senátu PČR, které se uskuteční v říjnu 

letošního roku.  Dokumenty, které byly schváleny na okresní a krajské 

konferenci, byly ihned zapracovány do plánu práce OV KSČM 

Břeclav.  

 

V únoru jsme si také připomněli 70. výročí únorových událostí roku 

1948. Tato vzpomínka proběhla na poradách předsedů ZO a na 

členských schůzích ZO KSČM.  

V březnu proběhly oslavy MDŽ v Břeclavi, Mikulově, Pohořelicích, 

Hustopečích a Tvrdonicích. Mohu poukázat na důstojnou a 

profesionální připravenost oslav tohoto svátku. Osobně jsem se 

zúčastnil oslav v Břeclavi, Mikulově, Pohořelicích a Hustopečích.  

VYDÁVÁ SE PRO VNITROSTRANICKOU POTŘEBU - PO PŘEČTENÍ PŘEDEJ DÁL! 

ročník V/7-8 2018 
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V dubnu a květnu OV KSČM spolu se spřátelenými organizacemi a 

jednotlivými ZO připravil oslavy k 73. výročí osvobození ČR Rudou 

armádou.  Nejdůležitější oslavy k výročí osvobození našeho okresu 

proběhly v samotné Břeclavi, kde jsme se účastnili jako delegace při 

oslavách pořádaných městem Břeclav. Dále jsme prostřednictvím ZO 

uspořádali vzpomínkové akty v Mikulově, ve Valticích a v 

Hustopečích. Na pietním aktu v Hustopečích vystoupil, mimo jiných, i 

kandidát do Senátu PČR za okres Břeclav s. Tesařík. Na uvedených 

pietních aktech byli přítomni i zástupci ruského konzulátu v Brně. 

 

Další kulturně politickou akcí byla oslava 1. máje v Břeclavi, které se 

zúčastnilo cca 400 občanů z Břeclavi a okolí. Oslava 1. máje se 

uskutečnila v Domě školství v Břeclavi. Hlavní projev zde přednesl 

kandidát pro volby do Senátu PČR za okres Břeclav s. Tesařík.  Po 

skončení politické části následovala degustace 583 vzorků vína. 

Oslava 1. máje v Břeclavi měla velmi dobrou kulturní a společenskou 

úroveň. 

 

V červnu uspořádala Rada ZO KSČM v Břeclavi oslavu MDD v 

areálu „Na vodě“ pod vedením s. Dagmar Švendové. Také v Mikulově 

proběhla oslava MDD pod vedením předsedy ZO Mikulov s. Antonína 

Šišuláka 

    

Co nás čeká ve II. polovině roku 2018 

 

V měsíci srpnu proběhne kulturně politická akce, a to „Setkání na 

pomezí ve Tvrdonicích“, kde je OV KSČM Břeclav hlavním 

pořadatelem. Na tuto politickou a společenskou akci se musíme řádně 

připravit. Věřím, že všichni členové KSČM v našem okrese přispějí 

svou účastí. 

V říjnu nás čekají volby do obecních a městských zastupitelstev a 

volby do Senátu PČR. Proto se musíme důkladně připravit jak v OVŠ, 

tak v ZO KSČM. Zde budeme mít možnost napravit výsledky voleb, 

které nedopadly dobře v minulém roce. Musíme zmobilizovat veškeré 

úsilí při přípravě a samotné volbě do Senátu PČR. Apeluji na všechny 

komunisty v našem okrese, aby tyto volby nepodcenili a svou účastí 

ve volbách podpořili našeho kandidáta – starostu obce Tvrdonice,  

s. Ing. Zdeňka Tesaříka. Příprava komunálních voleb leží hlavně na 

Vašich bedrech.      
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V listopadu a prosinci tohoto roku nás čekají další úkoly při přípravě 

členských schůzí, na kterých budeme hodnotit naši práci za uplynulý 

rok. Zde budeme muset diskutovat, jak se nám podařilo zapracovat 

úkoly, které nám vytyčil X. sjezd KSČM pro práci jak OV, tak i ZO 

KSČM. Také budeme hodnotit volby do městských a obecních 

zastupitelstev a do Senátu PČR. Dále na výročních členských schůzích 

projednáme přípravu na další volby, které nás čekají v roce 2019. 

 

                                       JUDr. Šprtel Stanislav  

předseda OV KSČM Břeclav 

 

 

 

Slavnostní zakončení dvouletého kurzu  

Akademie základů společenských věd 
 

 

V sobotu 16. června byl slavnostně ukončen další ročník dvouletého 

kurzu stranického vzdělávání Akademie základů společenských věd, 

který probíhá pod patronátem Jm KV KSČM a Klubu společenských 

věd v Brně. Své závěrečné práce obhajovali z našeho okresu Josef 

Kopřiva z Klentnice, který si vybral téma osvobozování okresu 

Břeclav v roce 1945, a Kristina Lehutová, jejímž tématem bylo 

srovnání inkluzivního vzdělávání za socialismu a dnes. Posledním 

absolventem byl Bc. Petr Hofman z okresu Prostějov. Jeho práce byla 

na téma římského práva.  

JUDr. Stanislav Šprtel, 2. místopředseda Jm KV KSČM, ve své řeči 

zhodnotil úspěchy i neúspěchy studentů, historii stranického 

vzdělávání i obavu o jeho další budoucnost z důvodu malého zájmu o 

toto studium.  

Absolventům pak předal certifikáty společně s vedoucí kurzu  

Paed.Dr. Annou Štofanovou a lektorkami akademie Mgr. Janou 

Marounkovou a JUDr. Miroslavou Kejdovou, CSc. 

 

                Adriana Lehutová 
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OKÉNKO KČP 
Pochod sudeťáků v Brně  
  

Přibližně na 80 vlastenců z řad KČP Brno, Znojmo, Břeclav, KČM, 

ČSBS, LKŽ, ČSOL a jiných levicových organizací projevilo v sobotu 

2. června letošního roku v podvečerních hodinách na okraji Mendlova 

náměstí v Brně svůj protest proti účastníkům „Pochodu usmíření z 

Pohořelic do Brna“, a to jak proti samotnému organizování této akce, 

tak i soustavnému překrucování dějin. Protestovali proti účasti 

zrádného primátora města Brna Petra Vokřála, mluvčího 

Sudetoněmeckého krajanského spolku Bernda Posselta a účasti všech 

ostatních, kteří se akce za hojné podpory mladé generace též účastnili. 

Naši vlastenci byli vybaveni zástavami KČP, vlajkami České 

republiky, komunistické mládeže, panely s plakáty i transparenty s 

protifašistickou tématikou, včetně vytištěného hesla KČP „Jen 

zůstane-li naše pohraničí české, zůstane česká celá naše vlast“. 

Protestující 

účastníci této 

manifestace 

nesouhlasí se 

zrádným chováním 

brněnského 

magistrátu, 

nevhodným a 

patolízalským 

chováním politiků 

Hermana, Bělohrádka, Sobotky a ujišťují všechny věrné vlastence, že 

ve svém spravedlivém boji vytrvají a neustanou. Český národ není ten, 

který by se měl za zvěrstva a výsledky II. světové války komukoliv 

omlouvat. 

Naše televize ČT 1 v pořadu „Týden v regionech“ se zaměřila jen na 

sudeťáky a jejich pochod usmíření. O protestu vlastenců ani slovíčko, 

ani jeden záběr. Neopomenula ani záběry v areálu Augustiánského 

opatství Starobrněnského kláštera se svíčkami a věnci u pamětních 

kamenů odsunu Němců.  

 

JUDr. Jaroslav Baťka 

                                                                     předseda OR KČP Břeclav 
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Dětský den 2018 v Břeclavi 

 
V sobotu 16. června 2018 proběhl tradiční 

Dětský den v areálu Na vodě ve Staré Břeclavi. 

Hry, soutěže, tanec, koníci, špekáčky, dobrá 

nálada dětí i dospělých – to vše vyčtete z 

rozesmátých tváří. Soutěže všeho druhu si 

vyzkoušelo více než sto dětí od nejmenších až 

po dospívající. Děti po splnění všech 

soutěžních disciplín čekaly pěkné ceny.  

 

Letošní rok měl název „Máme rádi zvířata“. 

Ještě předtím, než zábavné odpoledne začalo 

představením Divadélka Radost, si první děti 

začaly zkoušet disciplíny. Jednou z nich bylo vytváření zvířátek 

z ovoce. Dětské fantazii se meze 

nekladou, proto nám vznikla i krásná 

výstavka z jejich prací. Každý si svůj 

výtvor po vyhodnocení mohl samozřejmě 

odnést a sníst. 

 

Ti odvážnější se mohli předvést na podiu 

a zazpívat písničku, jak jinak než o 

zvířátkách.  Na závěr můžeme jen 

konstatovat, že Dětský den se opět 

vydařil, za což děkujeme hlavní 

organizátorce s. Švendové i všem, kteří jí 

pomáhali.  Už se těšíme, co na nás 

připraví příští rok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Další foto, nejenom z této akce, najdete na stránkách 

www.kscmbreclav.cz 
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VÝROČÍ MĚSÍCE 
Červenec 
 

5. 7. 1943 

Začala ofenziva u Kurska. Jedna z nejvýznamnějších bitev 2. světové 

války na východní frontě znamenala velký neúspěch Německa, který 

odsoudil Třetí říši k porážce. 

 

5. 7. 863 

Příchod slovanských věrozvěstů na Moravu. 

 

6. 7. 1415 

Upálení mistra Jana Husa v Kostnici. 

 

11. 7.  

Den Pohraniční stráže. 

 

13. 7. 1943 

Němci vypálili Český Malín (Ukrajina). Obyvatelé byli postupně 

nahnáni do školy, kostela a dalších budov, které byly polity 

hořlavinou a zapáleny. Ti, kteří se pokusili o útěk, byli zastřeleni. 

Vesnice hořela týden. Celkem bylo povražděno 104 mužům, 161 žen a 

105 dětí do 14 let. 

 

16. 7. 1693 

Bylo vojensky potlačeno Chodské povstání. Ukončily se tím snahy 

Chodů o navrácení privilegií. Jeden z vůdců – Jan Sladký Kozina – 

byl popraven o 2 roky později.  

 

25. 5. 1783 

Narodil se venezuelský generál, politik Simón Bolívar. 

 

27. 7. 1953 

V korejském Pchanmudžonu byla podepsána dohoda o příměří. 

Pozastavila tak válku mezi Severní a Jižní Koreou. Dodnes nebyla 

nahrazena skutečnou mírovou smlouvou.  
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Srpen 
 

4. 8.  

Den Matice Slovenskej.  Sdružuje slovenské kulturní, osvětové a 

vědecké pracovníky, podporuje rozvoj slovenské literatury a umění, 

organizuje osvětovou činnost, stará se o rozvoj vzdělání slovenského 

lidu a pozdvihuje národní sebevědomí. 

 

8. 8. 1938 

Vznikl koncentrační tábor Mauthausen-Gusen. Jeden z největších 

komplexů pracovních táborů v Němci ovládané Evropě ležící asi   

20 km od Lince. V lednu 1945 pracovalo v táborech v Mauthausenu 

asi 85 000 vězňů. I když přesné ztráty na životech v celém komplexu 

zůstávají neznámé, většina zdrojů je uvádí v rozmezí od 122 766 do 

320 000 osob. 

 

10. 8.  

Deň obetí banských nešťastí (2009 v dole Handlová zahynulo 20 

horníků). 

 

21. 8. 1968 

Vstup vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Dnes 

označované jako okupace. Vojska vstoupila na pozvání 

konzervativního křídla KSČ. Stalo se tak ve snaze zabránit 

antisocialistickým silám v zničení socialistického zřízení v zemi. 

Pozvání vojsk předcházely události Pražského jara, za kterými stáli 

někteří reformní členové KSČ.  

 

28. 8. 1903 

Narodila se Gusta Fučíková. Česká a československá publicistka, 

nakladatelská redaktorka, politička KSČ, aktivistka ženských a 

mírových levicových organizací, poslankyně Sněmovny lidu 

Federálního shromáždění za normalizace. Byla manželkou 

komunistického novináře a odbojáře Julia Fučíka popraveného za 2. 

světové války. 

 

29. 8.  

Výročí Slovenského národního povstání. 
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POZVÁNKA NA AKCE 
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Plán práce politických a společenských akcí na II. 

pol. roku 2018 OV KSČM Břeclav 
 

 

 

1/  25. 8. 2018 proběhne akce pořádaná OV KSČM Břeclav  

      „Setkání na pomezí“ ve Tvrdonicích“. 

 

2/ V říjnu se uskuteční volby do Senátu PČR a volby do obecních a  

        městských zastupitelstev, proto budou během září probíhat  

        předvolební mítinky. O termínech Vás budou informovat 

        předsedové ZO.    

 

3/  Bude pořádán zájezd ve spolupráci s Klubem českého pohraničí  

       do SR – Strečno a Varín. 

 

4/  Mimo náš okres nás čekají akce, jako např. slavnost HaNo, 

       Kunětická hora, Lázek, Brušperk a další. 

 

 

 

- Pozornost OV KSČM Břeclav bude v měsíci září a říjnu zaměřena 

    na volby do Senátu PČR a obecních a městských zastupitelstev – 

    jeden z důležitějších úkolů letošního roku, 

 

- listopad a prosinec bude věnován přípravě hodnotících členských 

    schůzí základních organizací okresu Břeclav, termíny budou 

    upřesněny na poradách předsedů ZO KSČM. 

 

Velmi se těším, že se na některé z našich plánovaných akcí setkáme. 

 

 

JUDr. Šprtel  Stanislav 

předseda OV KSČM Břeclav 
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Porady předsedů ZO KSČM okresu Břeclav 

na II. pol. roku 2018 
 

Srpen 

27. 8. 2018 Břeclav v 15,00 hod. v sále OV KSČM Břeclav 

28. 8. 2018 Mikulov v 09,00 hod. v sále Centra volných aktivit 

28. 8. 2018 Hustopeče v 15,00 hod. bude upřesněno 

28. 8. 2018 Pohořelice v 17,00 hod. v salónku restaurace Le Café   

 

Září 

24. 9. 2018 Břeclav v 16,00 hod. 

25. 9. 2018 Mikulov v 09,00 hod.  

25. 9. 2018 Hustopeče v 15,00 hod. 

25. 9. 2018 Pohořelice v 17,00 hod. 

 

Říjen 

29. 10. 2018 Břeclav v 16,00 hod. 

30. 10. 2018 Mikulov v 09,00 hod.  

30. 10. 2018 Hustopeče v 15,00 hod.  

30. 10. 2018 Pohořelice v 17,00 hod.    

 

Listopad 

26. 11. 2018 Břeclav v 16,00 hod. 

27. 11. 2018 Mikulov v 09,00 hod. 

27. 11. 2018 Hustopeče v 15,00 hod. 

27. 11. 2018 Pohořelice v 17,00 hod. 

 

Prosinec 

17. 12. 2018 Břeclav v 16,00 hod. 

18. 12. 2018 Mikulov v 09,00 hod. 

18. 12. 2018 Hustopeče v 15,00 hod. 

18. 12. 2018 Pohořelice v 17,00 hod. 

 

Plán práce je pracovní materiál, který bude dle pokynu stranických 

orgánů nebo vlastních potřeb OV KSČM Břeclav doplněn nebo 

upraven. 

 

                           JUDr. Šprtel Stanislav  

předseda OV KSČM Břeclav    
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NAŠI JUBILANTI  
Červenec 

 

Anna Sichová 

 

Podivín 

 

93 

 

let 

Anna Damborská Vranovice 92  

Ing. Doc. Pavel Kučera Velké Pavlovice 91  

Jan Hasil Kostice 80  

Lubomír Čadil Tvrdonice 80  

Pavel Kováčik  Valtice  80  

Jindřiška Novotná Valtice 70  

Stanislava Sedláková Dobré Pole 70  

Anna Doležalová Mikulov 70  

Božena Káčerková Týnec 70  

Vladimír Foltýn Pavlov 70  

Jiřina Hajdová Pavlov 65  

Ladislav Struška Břeclav 65  

Věra Ruberová Pohořelice 65  

Stanislav Hubálek Lednice 60  

František Herůfek Břeclav 55  

 

 

 

Růžena Plšková 

 

Srpen 
 

Pasohlávky 

 

 

 

93 

 

Helena Hajná Břeclav 90  

Miroslav Vajbar Velké Bílovice 90  

Antonín Knopp Podivín 85  

Zdena Zoubková Březí 85  

Marie Klimešová Mikulov 75  
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Vladislav Buchta Březí 75  

Libuše Kršková Podivín 70  

Ludmila Hajná Popice 70  

Miroslav Hanzlík Tvrdonice 70  

Miroslava Pomezná Tvrdonice 65  

Helena Trávníčková Břeclav 65  

Dana Chrobáková Břeclav 65  

Zdeněk Vetr Uherčice  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 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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