
 

 
 

 

 
V sobotu 10. 2. 2018 se sešli delegáti základních organizací KSČM 

okresu Břeclav na okresní konferenci. Cílem konference bylo 

vyhodnocení práce za poslední dva roky, volba nového předsednictva 

okresu, kandidátů do vyšších stranických struktur a také volba 

delegátů na krajskou konferenci a na X. mimořádný sjezd KSČM. 

Z 80 delegátů vyslaných základními organizacemi se jednání 

zúčastnilo 66. Mezi pozvanými hosty byl místopředseda ÚV KSČM s. 

Šimůnek, člen VV ÚV KSČM s. Navrátil nebo 1. místopředseda KV 

KSČM s. Zachariáš.  

 

Pracovat se začalo chvíli po deváté hodině. 

Během dopolední diskuse zazněla zpráva 

předsedy OV s. Šprtela, hodnotící práci 

okresní organizace od poslední konference 

v roce 2015. Se svými příspěvky vystoupili 

také hosté. S. Šimůnek promluvil o 

financích, rozpočtu na rok 2018, o stavu 

stranické základny, ale také o blížících se 

volbách.  Zdravici z vyškovského okresu 

pronesl s. Zachariáš, který promluvil také o 

blížícím se sjezdu. Za KČP vystoupil se 

svým příspěvkem s. Baťka a za ČRS s. 

Kocman.   

Po zajímavé diskusi nejenom hostů, ale i našich delegátů přednesl s. 

Blažej úvodní zprávu volební komise, v níž představil navržené 

kandidáty do jednotlivých funkcí. Výsledky voleb byly známy po 

dalším bloku diskusních příspěvků.  

 

VYDÁVÁ SE PRO VNITROSTRANICKOU POTŘEBU - PO PŘEČTENÍ PŘEDEJ DÁL! 

ročník V/3 - 2018 
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Delegáti konference potvrdili ve funkci předsedu OV, s. Šprtela. 

Volba členů okresního výboru byla rozdělena podle oblastí našeho 

okresu. Okresní výbor byl tak zvolen ve složení ss. Lehutová, 

Stiglerová, Laucká, Švendová, Hájek, Florus, Šišulák, Kresničer, 

Dačo, Lyčka, Živná a Kadlec.  

Do čela okresní 

revizní komise se 

nově postaví s. Hába 

a jako členové mu 

budou stát po boku 

ss. Kostrhúnová, 

Kovařík, Kopřiva a 

Pithar. S. Kovařík byl 

zároveň navržen na 

předsedu krajské 

revizní komise a 

člena ústřední revizní komise.  

Do okresní rozhodčí komise byl do funkce předsedy potvrzen  

s. Blažej a jako členové s. Štěpaňuk a s. Mlčoušek.  

Volili se i naši zástupci do Jihomoravského krajského výboru. Na 

předsedu JmKV byl navržen s. Šprtel a za členy pléna JmKV byli 

zvoleni ss. Hájek a Laucká.  

Během několika měsíců budou probíhat i další stranická jednání, proto 

bylo nutné rozhodnout i o našich zástupcích na těchto aktivech. Na 

krajské konferenci nás budou zastupovat ss. Lehutová, Stiglerová, 

Hájek, Šprtel, Šišulák, Kovařík a Veskernová. Na X. sjezd pojedou ss. 

Lehutová, Stiglerová, Hájek, 

Švendová, Šprtel, Šišulák a Živná. 

Vzhledem k blížícím se volbám se 

rozhodovalo i o kandidátech do 

Senátu pro tento rok a do 

Europarlamentu pro rok 2019. Ve 

volbách do Senátu za okres 

Břeclav bude naše barvy hájit 

dlouholetý starosta Tvrdonic s. 

Zdeněk Tesařík. Na kandidátku do Europarlamentu vyslali delegáti 

konference s. Dagmar Švendovou.  

Konferenci jsme zakončili po 14. hodině Písní práce. 

Katka Stiglerová 
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OKÉNKO ČRS 

 

Moskva očima finalistů  

Mezinárodní olympiády v ruském jazyce 
 

Je neděle 3. prosince, půl čtvrté ráno. Uplynuly tři týdny od onoho 

pátečního odpoledne, kdy byly vyhlášeny výsledky semifinále 

Mezinárodní olympiády v ruském jazyce a dozvěděli jsme se pro nás 

naprosto neuvěřitelnou a skvělou zprávu, že jsme postoupili do 

Moskvy, a konečně nastává den odletu! V Praze se setkáváme se 

studenty z Kroměříže a jejich 

profesorkou ruštiny, která nás 

všechny do největšího města Evropy 

bude doprovázet. Pak už hurá do 

letadla a vzhůru do Ruska! Během 

necelých tří hodin přeletíme Polsko a 

Bělorusko a kousek za Smolenskem 

začínáme přistávat. Jsme v Moskvě.  

Vzhledem k tomu, že jsme před 

dvěma měsíci byli se studenty 

gymnázia na poznávacím zájezdě do 

Pobaltí a Petrohradu a toto město 

jsem navštívil i před třemi lety, není 

již pro mě Rusko tak cizí, byť jsem 

doposud viděl jen minimum z této 

země (přiznejme si však, že celičkou Rus neviděl ani prezident Putin – 

snad tedy jen Jurij Gagarin, když nad ní prolétal ve vesmíru). Přesto 

jsem plný dojmů, poněvadž o Moskvě jsem snil již mnoho let a moc 

jsem si přál poznat, jaká ve skutečnosti je. 

Jedeme do hotelu a hned vidíme něco typicky ruského – nekonečné 

fronty na moskevském silničním okruhu. Kolonami je město pověstné, 

a ať je den či noc, vyhnout se jim nedá. Alespoň si ale můžeme 

povšimnout Moskevského průplavu spojujícího řeky Moskvu a Volhu 

či nedávno postavené koncertní síně Crocus City Hall, v níž se konají 

ty největší hudební události v Rusku. Hotel Astrus, v němž jsme 

ubytovaní, je velice pěkný a hlavně obrovský. Ostatně celá Moskva je 

velikášská, jak v následujících dnech dobře poznáme. Vše je tu vysoké 
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a velkolepé, člověk si najednou připadá strašně malinký – a to jsem 

ještě nezmínil, že zde dnes žije téměř 13 milionů obyvatel!  

Ještě první den se nedočkavě vydáváme metrem do centra. Jízda 

podzemní dráhou je sama o sobě zážitkem; stanice patří mezi nejhezčí 

na světě a některé jsou dokonce zapsány v UNESCO. Vystupujeme z 

metra a ocitáme se najednou v tak trochu jiném světě – stojíme před 

sochou maršála Žukova, což znamená, že jsme jen pár metrů od 

slavného Rudého náměstí. Na ten okamžik, kdy jsme prošli Iverskou 

bránou a před námi se nejvýznamnější rynek Ruska objevil, nikdy 

nezapomenu. Krása a působivost tohoto místa vás tak vyvede z míry, 

že absolutně přestanete vnímat realitu a ani se vám nechce věřit, že 

opravdu na „Ruďáku“ stojíte. Okamžitě je mi jasné, že se sem musíme 

ještě vrátit, abychom si náměstí mohli více prohlédnout; navštívit jej 

jednou skutečně nestačí. Místo, kudy kráčely dějiny, zaujme všemi 

svými symboly: kremelskou zdí, Mauzoleem V. I. Lenina, 

nejluxusnějším obchodem v Rusku GUMem či Kazaňským chrámem. 

Zajímavé je, že Kazaňský kostel, stejně jako největší pravoslavný 

chrám Krista Spasitele stojí v Moskvě teprve od 90. let 20. století, 

jelikož původní stavby byly zbourány Stalinem a na jejich místech 

postaveny „užitečnější objekty“, jako koupaliště či toalety. Všímáme 

si i Státního historického muzea, které i přes svůj zajímavý 

architektonický styl je nejméně významným prvkem Rudého náměstí. 

Není divu, všichni totiž obdivují stavbu na protější straně – legendární 

chrám Vasila Blaženého, ten nejkrásnější a nejzdobnější kostel, jaký si 

umíte představit. Jeho pestrobarevné cibuličky jsou už po staletí pro 

návštěvníky Moskvy unikátním zážitkem a pro samotné Moskvany 

nevyčerpatelným zdrojem pýchy a hrdosti. Uznávám, že se někomu 

může zdát kýčovitý a připomínat polárkový dort nebo nějaký dům 

postavený z lega, ale přesto je tak krásný, že i ten nejuspěchanější 

člověk po cestě do práce by se před ním zastavil a chvíli se prostě jen 

kochal jeho věžemi.  Nutno dodat, že celé centrum Moskvy je velice 

upravené a čisté a je radostí jím procházet. Ať už pěší zóna Arbat, 

Novoděvičí klášter či Lomonosovova univerzita a jiné mrakodrapy 

zvané Stalinovy sestry, vše udělá obrovský dojem. Ostatně, že je 

město pro procházky jako stvořené, dokázal už slavný režisér Nikita 

Michalkov ve svém kultovním filmu „Kráčím po Moskvě“.  

Hlavní náplní našeho programu byla samozřejmě olympiáda. 

Probíhala v Puškinově institutu a pro nás znamenala úplně novou 

zkušenost. Soutěžilo se každý den, čekala nás slohová práce, ústní 
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zkouška z reálií Ruska či gramatický test. Úkoly byly náročné a 

konkurence obrovská, nicméně po celou dobu zde probíhala 

mimořádně příjemná atmosféra. Učitelé si nás získali svou pozitivitou 

a smyslem pro humor, především profesor Annuškin svými 

komickými kousky rozesmál celý sál. A abychom netrávili čas pouze 

v institutu, navštívili jsme i planetárium nebo Geologické muzeum 

Vernadského, kde proběhlo slavnostní zahájení olympiády. K našemu 

obrovskému překvapení nás přišla pozdravit dokonce ruská 

vicepremiérka!  

Myslím, že i přes velmi vysokou 

úroveň ruštiny studentů z jiných 

zemí jsme si vedli dobře a 

nakonec přišel i úspěch – Taisiya 

Voytenko ze sexty jako jediná 

reprezentantka České republiky 

získala cenu druhého stupně a 

zařadila se mezi 20 

nejúspěšnějších soutěžících.  

Pro nás všechny ovšem bylo 

hlavní, že jsme nejen poznali Moskvu, ale také spoustu nových přátel 

ze všech koutů světa. Bylo velmi zajímavé s nimi navázat dialog a 

dozvědět se něco více o jejich zemích. Mám obrovskou radost, že 

olympiáda proběhla nikoliv jako soutěž, ale jako svátek. Mým 

osobním největším zážitkem se stalo krátké posezení u piana, kdy 

jsem doprovázel studenty zpívající největší ruské hity, ať už to byla 

Kaťuša, Milion růží či má nejoblíbenější píseň Ajsberg. Všichni 

studenti na nás působili velice sympaticky a jsem rád, že i po návratu 

jsme s nimi zůstali v kontaktu, byť zatím pouze přes sociální sítě. 

Věřím však, že se s nimi uvidíme znovu i osobně. 

  

Jaký tedy týden v nesmrtelné Moskvě byl? Krásný, velkolepý, veselý, 

jedinečný! Moskva je překrásné město, byť zcela odlišné od všech 

ostatních, a jsem moc rád, že jsem její atmosféru mohl pocítit na 

vlastní kůži. A přestože zde byla doslova zima jako v Rusku, velmi 

bych si přál, kdybychom zdi majestátního Kremlu či klikatící se řeku, 

nesoucí stejné jméno jako město samotné, mohli někdy vidět ještě 

jednou. 

Vojtěch Antoš, septima 
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BYLI JSME TAM 

 
Ledová Praha 2018 
 

Ledová Praha je víkendová akce pro děti z celé republiky, kterou 

pořádá Pionýr. Letos byla 2. – 4. února.  Jeli jsme s pionýrským 

oddílem Tuhas z Brna.  

 

Já a moje sestra jsme vstávali brzo 

ráno, abychom stihli vlak do 

Židenic v Brně, kde nastoupil 

zbytek oddílu.  

 

Když jsme dorazili do Prahy, tak 

jsme navštívili Náprstkovo 

muzeum. Byla tam výstava o životě 

indiánů. Moc se mi líbily indiánské 

dýmky, některé byly hodně dlouhé. 

Potom jsme šli na Barrandov a 

podívali jsme se na krátký film 

natočený dronem, který ukazoval 

celou budovu. Pak jsme si mohli 

vyzkoušet kostýmy, ukázali nám 

falešné dělové koule, kameny a 

skleničky a různé další věci. Viděli jsme kostýmy z pohádky Tři 

oříšky pro Popelku a z nové pohádky Čertoviny, kterou natočil 

Zdeněk Troška. 

Z Barrandova jsme šli do Muzea alchymistů a mágů staré Prahy a 

odtud už na ubytování. Spali jsme ve spacákách na Základní škole 

Horáčkova na Pankráci ve třídě I. C. K večeři jsme snědli zásoby z 

domu a ke snídani příští den byly buchty a čaj.  

 

Sobota začínala procházkou židovskou Prahou. Tou nás provedl duch 

místní drbny Anny Hrdlové. Potkali jsme Golema a ještě jedno 

strašidlo. Další zastávka byla v Muzeu nočníků, kde měli třeba zlatý 

záchod, přenosné dřevěné záchody, židle s dírami uprostřed a mísami 

pod nimi a různé nočníky. Koupil jsem si tam Artist´s Shit v konzervě. 

V překladu to znamená „Umělcovo hovno“. Z muzea nočníků jsme 
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jeli metrem na Černý most a tam jsme šli do nákupního centra, kde 

jsme měli rozchod.  

 

Potom jsme šli do Muzea diamantů. 

Chtěl jsem mamce koupit diamant, ale 

ty, které jsem si mohl dovolit, byly tak 

malé, že by se nejenom hned ztratily, ale 

nebyly ani vidět. Tak jsem jí nekoupil 

nic. Po diamantech jsme šli zpátky na 

školu. Cestou jsme se stavili na pizzu. 

 

V neděli ráno, hned jak jsme se vzbudili, 

jsme si sbalili věci. Potom jsme batohy 

naložili do auta, které je vezlo do Brna, 

a my jsme šli do Tančícího domu na 

výstavu Sedmičky Josefa Lady. Za 

stolem seděla figurína Josefa Lady, která 

vypadala jako pravá. Šli jsme i okolo kostela, kde se schovávali 

parašutisti, kteří za války provedli atentát na Heydricha.  

 

Obědvali jsme v restauraci Havelská koruna. Dal jsem si tam kuřecí 

řízek s bramborovou kaší a kulajdu. Bylo to moc dobré.  

Jako poslední jsme viděli 

Poštovní muzeum. Zajímavé 

byly staré známky a poštovní 

schránky z celého světa.  

Potom jsme chytili vlak 

zpátky do Židenic. Tam jsme 

si vyzvedli batohy a já s mojí 

sestrou Kristinou jsme 

pokračovali do Břeclavi.  

V Praze bylo krásně a moc se 

mi líbily všechny památky. 

Určitě pojedu i příště. 

 

 

David Trávníček, Břeclav, 12 let  
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VÝROČÍ MĚSÍCE 
2. 3. 1978 

Do vesmíru vyletěl první československý kosmonaut Vladimír 

Remek. První kosmonaut, který nebyl Američan ani Sovět, strávil ve 

vesmíru téměř 8 dní. 

 

5. 3. 1953 

Zemřel Josif Vissarionovič Stalin, gruzínský revolucionář a politik, 

generální tajemník Komunistické strany Sovětského svazu. 

 

5. 3. 2013 

Zemřel Hugo Chávez, venezuelský prezident, zastánce myšlenek 

Simóna Bolívara. Jeho programem byl „Socialismus 21. století“. 

 

8. 3. 1943  

V bitvě u Sokolova padl Otakar Jaroš. Československý důstojník, 

účastník zahraničního odboje. Jako první cizinec ve druhé světové 

válce byl vyznamenán titulem Hrdiny Sovětského svazu. 

 

14. 3. 1883 

Zemřel německý filozof, ekonom a vědec Karel Marx, zakladatel 

vědeckého komunismu. V roce 2003 se umístil na třetím místě 

v anketě o „největšího Němce“. 

 

17. 3. 1713 

Byl popraven zbojník Juraj Jánošík. Slovenský hrdina chudých vrstev. 

 

26. 3. 1943 

Ve Vratislavi 2 dny po 22. narozeninách byla popravena Maruška 

Kudeříková. Studentka aktivní v domácím komunistickém odboji za 2. 

světové války. 

 

27. 3. 1968 

Zemřel sovětský kosmonaut Jurij Gagarin, první člověk, který vzlétl 

do vesmíru.  
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POZVÁNKY NA AKCE 
 

Brněnský odborný seminář 
 

Již v sobotu 10. března proběhne II. ročník Brněnského odborného 

semináře, tentokrát na téma: Práce - člověk - kapitalismus – 

socialismus. 

 

Vystoupí: 

Luboš Blaha, poslanec slovenského parlamentu 

Roy Bodhayan, host z Indie 

Xenie Kaduchová, místopředsedkyně Nových odborů 

Ondřej Kazík, IT specialista 

Radim Valenčík, ekonom 

Ladislav Šafránek, ekonom 

 

Konferenční poplatek činí 80 Kč a je v něm zahrnut konferenční 

balíček a jednoduchý oběd, káva a voda. 

 

Více info na FB - Brněnský odborný seminář 

 

 

Letní univerzita Evropské levice 
  

Ve dnech 11. - 15. 7. 2018 se bude ve Vídni konat Letní univerzita 

Evropské levice, kterou spoluorganizuje Transform! Europe 

(Evropská levicová politická nadace).  

 

Na místě je možné zajistit ubytování nebo se zúčastnit akce jen 

v některé dny.  

 

Program bude upřesněn v některém z dalších čísel Zpravodaje. 
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Srdečně Vás zveme i na další oslavy MDŽ, které pro Vás 

pořádají ZO. 

 

2. března v 18 hodin se na Vás těší v sále bývalé radnice 

v Pohořelicích. 

 

4. března Vás ve 14 hodin přivítají v sále Dělnického domu 

ve Tvrdonicích. 

 

8. března se setkáme v 15 hodin v restauraci U Halmů 

v Hustopečích. 

 

8. března Vás budeme čekat v 18 hodin v hotelu U Zlaté 

podkovy v Zaječí.         

 

Těšíme se na milé setkání 

 



www.kscmbreclav.cz  [- 11 -] 
 

NAŠI JUBILANTI  
Březen 

 

Alžběta Furišová 

 

Vlasatice  

 

93 

 

let 

Jan Oberndorfer  Břeclav 93  

Josefa Poredská Mikulov 92  

Marie Konečná Břeclav Břeclav 90  

Jaroslav Neugebauer Diváky 85  

Věra Jurovatá Břeclav 80  

Zdenka Horňáčková Mikulov 80  

Jakub Beneš Bavory 80  

Anna Kalužíková Moravská Nová Ves 75  

Marie Svobodová Hustopeče 70  

Františka Požárková Dobré Pole 70  

Jan Šidelka Břeclav 70  

Josef Cafourek  Valtice 70  

Jan Staček Pohořelice 65  

Stanislav Létal Tvrdonice 60  

Miloslav Brychta Charv. Nová Ves 60  

Zdeněk Střižík Břeclav 60  

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

Gratulujeme! 
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