
 
 
 

 

 

Víc doleva už to nejde 

 
V sobotu 17. 3. proběhla krajská 

konference KSČM, která 

navazovala na sérii okresních 

konferencí. Jejím úkolem bylo 

zvolení nového vedení krajského 

výboru, volba našich zástupců 

do vyšších stranických pater a 

samozřejmě diskuse k současné 

situaci ve straně.  

 

Jednat se začalo v devět hodin. Hned na začátku konference delegáti 

rozhodli o prodloužení času na diskusi místo čtení písemně 

předložených zpráv o činnosti jednotlivých komisí. Zároveň většinově 

odmítli účast médií na jednání. Jako první se v diskusi představili 

jednotliví kandidáti do některých funkcí. Mluvili o svých vizích, o 

dalším směřování strany i svých pocitech z posledních voleb. 

V diskusi zazněly i informace z ÚV KSČM od s. Navrátila. Mezi 

dopoledními řečníky byl i místopředseda ÚV KSČM s. Skála, který 

byl spolu se s. Kováčikem hostem na našem jednání. Většina 

diskutujících byla velmi kritická k vedení strany, mluvili o potřebě 

změny. Jednání provázela vypjatá atmosféra a ostré diskuze. 

Například S. Duchoň velmi ostře kritizoval poměry uvnitř strany a 

jeho kritika byla namířena i proti některým konkrétním soudruhům. 

Za své názory prezentované i na sociálních sítích mimo stranickou 

půdu je s. Duchoň často kritizován vedením. Asi i proto VV ÚV 

KSČM na svém pátečním zasedání nedoporučilo nominaci s. Duchoně 
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na kandidáta do Senátu za obvod 59 – Brno město.  To samozřejmě 

vyvolalo další diskusi o vměšování vedení strany do nominací jak 

dnes, tak v minulosti.  

 

Před obědem vystoupil s. Navrátil jako předseda volební komise a 

seznámil zúčastněné s průběhem voleb. Část jich probíhala tajně a 

v případech, kdy byl na pozici nominován pouze jeden kandidát, 

proběhla volba aklamací. Kandidáty na post předsedy a místopředsedů 

strany se rozhodla konference postoupit k ÚV tak, jak byly schváleny 

na jednotlivých okresních konferencích.  

 

A koho jsme si tedy zvolili. 

Krajský výbor povede další 

dva roky staronový předseda 

s. Březa. Do VV ÚV KSČM 

byl nově zvolen s. Zachariáš, 

nahradil tak s. Navrátila.  Do 

boje o senátní křesla byli 

doporučeni za obvod č. 56 

Břeclav s. Tesařík a za 

obvod č. 59 Brno město s. 

Duchoň.   Jako předseda 

krajské revizní komise byl zvolen s. Kovařík, který byl zároveň opět 

navržen na člena ústřední revizní komise. Předsedkyní krajské 

rozhodčí komise byla zvolena s. Marounková a do ústřední rozhodčí 

komise byla navržena s. Jašíčková. 

 

Po volbách pokračovala diskuse. Mezi jinými vystoupil i předseda 

poslaneckého klubu s. Kováčik. Jeho příspěvek byl hlavně o jednáních 

s Babišovým ANO o možné podpoře vlády. Mluvil o nutnosti 

neuhnout při jednáních moc doprava s tím, že víc doleva už 

nemůžeme.  

Konferenci ukončil svým závěrečným slovem nově zvolený předseda 

s. Březa. A v jednáních se může pokračovat na X. mimořádném 

sjezdu. 

 

Katka Stiglerová 
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BYLI JSME TAM 
 

15. března 1939 přestalo Československo existovat. Po obsazení 

Sudet, za souhlasu západních mocností, v září 1938 se nacistické 

Německo rozhodlo udělat další krok. Z území Čech, Moravy a 

Slezska, které nestihlo Německo a Polsko obsadit dříve, vznikl 

Protektorát Čechy a Morava. 

 

15. března 2018 si pár obyvatel Břeclavi 

připomnělo zapálením svíček 79. výročí 

tohoto tragického dne. Pod akcí byla 

podepsána spousta skupin, jako třeba Český 

svaz bojovníků za svobodu, Klub vojenské 

historie, Československá obec legionářská, 

ale také Město Břeclav nebo Městské 

muzeum a galerie Břeclav. O to víc mě mrzí 

velmi nízká účast u pietního aktu. Absence 

jakýchkoliv zástupců města (kromě jedné 

zastupitelky za KSČM) toto výročí staví 

někam na vedlejší kolej. I proto, že tento 

den, který je také Mezinárodním dnem proti policejní brutalitě, letos 

kdosi zneužil pro své zájmy. Takže zatímco ve školách stávkovaly 

mnohdy i dvanáctileté děti, všichni zapomněli na den, kdy naše země 

dostala ránu v podobě úplného zabrání nacistickým Německem. Ti 

největší „demokrati“ naší země se snaží 

zvrátit výsledek demokratických voleb a 

zneužívají k tomu děti. Mám dojem, že tito 

„demokraté“ mají spíše blíže právě 

k nacismu. Pokud se jim nepodaří 

dosáhnout svého pomocí voleb, použijí sílu.  

 

I přes malou účast bylo stejně připomenutí 

této události velmi zajímavé. Historici 

z Klubu vojenské historie nám pověděli o 

některých událostech pojících se s počátkem 

války a okupace.  

                                         

Katka Stiglerová 
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VÝROČÍ MĚSÍCE 
 

 

1. 4. 1913 

V Praze na Vyšehradě založil Rudolf Jedlička 1. ústav pro postiženou 

mládež. 

 

6. 4. 1958 

Zemřel básník a spisovatel Vítězslav Nezval. V roce 1953 byl 

jmenován národním umělcem Československé republiky, byl 

držitelem zlaté medaile Světové rady míru. 

 

7. 4. 1348 

Karel IV. založil v Praze Karlovu univerzitu, nejstarší severně od 

Itálie a východně od Paříže. 

 

7. 4. 1948 

Založena Světová zdravotnická organizace. Tento den se na celém 

světě slaví jako Světový den zdraví. 

 

17. 4. 1958 

Začala světová výstava EXPO-1958. Československo získalo Zlatou 

hvězdu a dalších třináct ocenění. Hlavní cenu v mezinárodní filmové 

přehlídce získal vědecko-fantastický film Karla Zemana Vynález 

zkázy. 

 

24. 4. 1938 

K. H. Frank na sjezdu Sudetoněmecké strany přednesl „Karlovarský 

program“ - seznam požadavků na československou vládu. Program 

byl naplněním staré snahy českých Němců rozdělit české země na 

českou a německou část. 

 

30. 4. 1848 

Založen národně osvětový a politický spolek Slovanská lípa. Posláním 

tohoto spolku bylo posilovat národní uvědomění a slovanskou 

vzájemnost. 
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POZVÁNKY NA AKCE 
 

Oslavy 73. výročí osvobození naši vlasti RA      
                                                    

        

Břeclav  -  13. 4. 2018 v 11 hod - oslava u památníků RA bude  

  organizována MÚ Břeclav, OV KSČM bude mít pouze účast  

  v delegaci   

Mikulov -  oslavu u památníků RA bude organizovat ZO KSČM 

  společně s MÚ Mikulov  

Hustopeče – 8. 5. 2017 v 14,00 hod. - oslavu na hřbitově RA bude  

  organizovat Česko-ruská společnost o. s. Břeclav, společně s  

  OV KSČM Břeclav 

Starovičky – 8. 5. 2017 ve13.00 hod. - položením kytice u památníků 

  RA (u tanku) organizuje OV KSČM Břeclav společně s ČRS Břeclav  

Pavlov -   oslavu u památníků RA bude organizovat ZO KSČM 

  Pavlov společně s OÚ Pavlov  

Lanžhot -  položení kytice k památníku RA organizuje ZO KSČM 

  Lanžhot   

Tvrdonice -  oslavu u památníků RA organizuje OÚ Tvrdonice 

  společně se ZO KSČM Tvrdonice  

Kostice -   oslavu u památníků RA organizuje ZO KSČM Kostice  

Křepice -  položení kytice u památníků RA organizuje OV KSČM 

  Břeclav s ČRS 

Valtice -    20. 4. 2018 v 16,00 hod. oslava u památníků RA 

  organizuje MÚ společně s ZO KSČM, účast delegace konzulátu 

  Ruské federace  

Vrbice -  položení kytice u památníků RA, organizuje OV KSČM  

  Břeclav s ČRS Břeclav  

 

 

O akcích, které nemají určený termín, Vás budou informovat 

předsedové ZO v jednotlivých obcích. Pokud jste v seznamu nenašli 

svou obec, neznamená to, že si nemůžete vzpomenout a zapálit svíčku 

u památníku RA ve Vaší obci. 

 

                                                           předseda OV KSČM Břeclav 

                                                                 JUDr. Šprtel  Stanislav 
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NAŠI JUBILANTI  
 

Duben 
 

Anna Pokorná 

 

Mikulov 

 

93 

 

let 

Drahomíra Harmáčková Zaječí 91  

Ladislav Struška  Břeclav 91  

Josefka Ořeská Týnec 90  

Blažena Krupicová Kostice 85  

Růžena Mrákavová Týnec 80  

Rudolf Bauer Velké Pavlovice 80  

Vlastimil Maděra Moravská Nová Ves 80  

Anna Huťová Břeclav 75  

Josef Šenkýř Zaječí  75  

Jiřina Ivičičová Mikulov 70  

Božena Šestáková  Kostice 70  

Marie Kazíková Hrušky 70  

František Adámek Moravská Nová Ves 70  

Antonín Šajboch Týnec 70  

Jarmila Hanáková Břeclav 65  

Miroslav  Štěpaňuk 65  

Alena Tučková Mikulov 60  

Věra Kňůrová Brumovice 60  

Eva Zacheusová Drnholec 60  

Zlatko Šula Mikulov 60  

Miroslav Ráček  Strachotín 55  
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Všem oslavencům přejeme hlavně pevné zdraví, 
hodně štěstí a úspěchů v osobním i pracovním 
životě  

Gratulujeme! 
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