
 

 
 

 

 
 
                                                                                                       

Vážené soudružky a soudruzi,  

 

je za námi již polovina roku 2017, a tak mi 

dovolte krátce zhodnotit práci Okresního 

výboru KSČM v Břeclavi. 

 

V měsíci únoru a březnu se konala okresní 

nominační a krajská nominační konference, kde 

byli zvoleni kandidáti pro volby do poslanecké 

sněmovny PČR, které se uskuteční v říjnu letošního roku.  Úkoly, 

vyplývající z usnesení obou konferencí, byly ihned zapracovány do 

plánu práce OV KSČM Břeclav.  

 

Znepokojující je úbytek členů. Celkový stav členské základny Okresní 

organizace KSČM Břeclav k 1. červnu 2017 je 932 členů (v r. 2016 

jsme měli 1029 členů), z toho 445 žen (v r. 2016 - 486) a 487 mužů (v 

r. 2016 - 543), počet základních organizací je 55 (v r. 2016 - 60). 

 

V únoru jsme si na poradách předsedů ZO a na členských schůzích 

ZO KSČM připomněli 69. výročí únorových událostí roku 1948.  

 

V březnu proběhla oslava MDŽ v Břeclavi, Mikulově, Pohořelicích a 

Hustopečích. Mohu poukázat na profesionální připravenost 

jednotlivých oslav tohoto svátku žen. Osobně jsem se zúčastnil oslav 

v Břeclavi, Mikulově, Pohořelicích i Hustopečích.  

 

VYDÁVÁ SE PRO VNITROSTRANICKOU POTŘEBU - PO PŘEČTENÍ PŘEDEJ DÁL! 

ročník IV/07 - 2017 
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V dubnu OV KSČM v Břeclavi připravil plán pietních aktů  

k 72. výročí osvobození ČR Rudou armádou. Jednalo se o akci „10 

zastavení jara“, tedy o místa, kde Rudá armáda svedla nejtěžší boje s 

fašisty na území Jihomoravského kraje, konkrétně v okrese Břeclav. 

Větší účastí, nikoli však významem, pietní akty proběhly v Břeclavi, 

Mikulově a Hustopečích. Na pietním aktu v Hustopečích vystoupil 

kandidát do PS PČR za okres Břeclav s. Tesařík. V Břeclavi a 

Hustopečích byli přítomni i zástupci Ruského konzulátu v Brně. 

 

Další důležitou 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 PS PČR  2017 za okres 

Břeclav s. Tesařík. V odpoledních hodinách se oslav 1. máje  

v Břeclavi zúčastnil také poslanec PČR s. Grebeníček. 

Po skončení politické části následovala degustace 622 vzorků vína. 

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

úroveň. 

 

V červnu OV KSČM uspořádal společně s Radou ZO KSČM v 

Břeclavi oslavu MDD v areálu „Na vodě“ pod vedením s. Dagmar 

Švendové. Z herních prvků pořizovaných na MDD byla v loňském 

roce zřízena „Hračkárna“, kterou mohou využít ZO KSČM, při 

pořádání svých kulturních akcí pro děti. 

 

 

Plnění úkolů z ONK KSČM Břeclavi v letošním roce: 

Úkolem, který se nám stále nedaří plnit a který plyne z usnesení  ONK 

KSČM z letošního roku, je formální činnost některých ZO KSČM a 

jejich uzavřenost před občany. OV KSČM na všech poradách apeluje 

na větší aktivitu a účast na společenském životě jak v obcích, tak ve 

městech, stále se nám ale nedaří zlepšit činnost ZO KSČM Velké 

Bílovice, Bořetice, Brumovice,  Morkůvky, Starovičky, Velké 

Hostěrádky, Lednice a Klobouky.  

K tomu je potřeba konstatovat, že se nám stále nedaří obnovit činnost 

ZO KSČM v obcích Hlohovec, Kašnice, Kurdějov, Šitbořice a Vrbice. 

Naopak se nám podařila rozjet činnost ZO KSČM v Pohořelicích. Ve 

Vlasaticích na Pohořelicku plánujeme spojení ZO Vlasatice a 
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Pasohlávky. Zde však stagnuje činnost soudruhů z Vlasatic. Byly 

spojeny tři ZO KSČM, a to Diváky, Křepice a Nikolčice, kde  

s. Šlancar provádí řídící činnost všech těchto zatím špatně fungujících 

ZO KSČM.  Na pomoc stagnujícím ZO KSČM byli určeni konkrétní 

členové OV KSČM Břeclav. Přes všechna opatření se však tato 

činnost nepodařila zlepšit.  

 

Dalším úkolem z ONK KSČM v Břeclavi je větší účast na komunální 

politice, zejména komunikace zastupitelů za KSČM se ZO a OV – 

tento úkol je řešen pravidelně na poradách předsedů ZO KSČM. OV 

KSČM Břeclav provádí pravidelně jednou za čtvrt roku porady se 

zastupiteli zvolenými za KSČM v okrese Břeclav.    

 

Co nás čeká ve II. polovině roku 2017 

V měsíci srpnu proběhne kulturně politická akce „Setkání na pomezí“ 

v Holíči. Věřím, že se členové KSČM v našem okrese, tak jako každý 

rok, zúčastní v hojném počtu. 

V záři a říjnu nás čeká příprava na volby do PS PČR. Proto se musíme 

důkladně připravit jak v okresním volebním štábu, tak v ZO KSČM. 

Zde budeme muset zmobilizovat veškeré úsilí při přípravě a samotné 

volbě do PS PČR. Proto pro nás komunisty musí být varováním 

propadák, který jsme utrpěli při posledních krajských volbách v roce 

2016. Apeluji na všechny komunisty v našem okrese, aby tyto volby 

nepodcenili a svou účastí na volbách podpořili naše kandidáty.     

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

výročních členských schůzí, kde budeme hodnotit naši práci v 

uplynulém roce. Zde budeme diskutovat, jak se nám podařilo 

zapracovat úkoly, které nám vytyčil IX. sjezd KSČM, jak pro práci 

OV, tak i pro ZO KSČM. Také budeme hodnotit volby do PS PČR. 

Dále na výročních členských schůzích projednáme přípravu na další 

volby, které nás čekají v roce 2018. 

 

 

                         předseda OV KSČM Břeclav: JUDr. Šprtel Stanislav 
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Co se děje v Národním muzeu?                                                                
 

Připojujeme se k otevřenému dopisu generálnímu řediteli 

Národního muzea 

 

                                                                   V Praze dne 15. června 2017 

 Vážený pane generální řediteli, 

  

před několika dny sdělovací prostředky informovaly o Vámi 

uvažovaném odstranění busty národního hrdiny Julia Fučíka z 

panteonu Vámi vedeného Národního muzea. Její místo by měly 

zaujmout, nejen v souvislosti s blížícím se 100. výročím vzniku 

Československé republiky naprosto skandálně, sochy Heinricha Clam-

Martinice, Františka Josefa I. či Alžběty Bavorské. 

  

Jménem Českého mírového hnutí proti snahám o odstranění busty 

Julia Fučíka z panteonu Národního muzea co nejostřeji protestuji. 

Novinář, spisovatel, literární a divadelní kritik a překladatel Julius 

Fučík byl nejen mimořádnou osobností českých a československých 

dějin, ale především skutečným národním hrdinou protifašistického 

zápasu proti hitlerovské okupaci naší země. V boji za svobodu naší 

vlasti položil před 74 lety i svůj život. 

  

Rád bych Vás informoval, že hrdinský zápas autora slavné Reportáže 

psané na oprátce je ctěn nejen českým, ale i mezinárodním mírovým 

hnutím. Kupříkladu Světová rada míru, které je České mírové hnutí 

členem, Juliu Fučíkovi opakovaně vzdala svůj hold. Poprvé se tak 

stalo již při jejím založení, když právě Julia Fučíka, coby vůbec první 

osobnost, ocenila Mezinárodní čestnou cenou míru. 

  

I z těchto důvodů Vás, pane generální řediteli, vyzývám, abyste 

upustil od Vámi avizovaného záměru odstranit bustu Julia Fučíka z 

panteonu Národního muzea. Hrdiny protifašistického odboje totiž z 

historie vymazat nelze. 

  

S pozdravem 

  

Milan KRAJČA, 

předseda Českého mírového hnutí 
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Vystoupení Miroslava Grebeníčka 3. června 2017  

           ve Žďáru nad Sázavou  

                 k 25. výročí Klubu českého pohraničí 
 

Není dnes samozřejmostí a vyžaduje to respekt k historii a mnohdy i 

osobní odvahu hlásit se právě dnes k tradicím a skutečným hodnotám 

československých a českých národních dějin, k velkým tradicím naší 

státnosti, k takovým jejím atributům, jako je územní integrita, zápas o 

územní celistvost a obranu hranic československého a českého státu.  

Vy se k těm historickým hodnotám a tradicím hlásíte stejně poctivě, 

jako se k nim přihlásili v prvních dnech těžce vybojované svobody ti, 

kdo přežili nacistické a německé běsnění.  

Je to už neuvěřitelných 72 let od konce nejstrašnější války v lidských 

dějinách, té války, která vzešla z Německa a kterou rozpoutali 

nacismu propadlí, zfanatizovaní Němci. Té válce předcházel nástup 

nacismu v Německu a jeho prosakování do německých menšin v 

sousedních zemích a po celém světě. Německá menšina v 

předválečném Československu nebyla výjimkou. Většina 

československých občanů německé národnosti pod vlivem 

nacistického Německa aktivně podporovala rozbití republiky. 

Takzvaní sudetští Němci i Němci z českého vnitrozemí se podíleli na 

německé okupační správě a teroru, na válce. Čest patřila a patří těm 

českým a slovenským Němcům, kteří se nacismu vzepřeli a kteří 

zachovali republice věrnost.  

Vítězné velmoci z řady dobrých důvodů rozhodly o odsunu 

německých menšin zejména z Československa a Polska. Zápas za 

osvobození republiky a za překonání hanebné Mnichovské dohody byl 

v roce 1945 úspěšně vybojován. A sotva kdo by si tehdy dokázal 

představit, že se v českém prostředí a v české politice někdy v 

budoucnu najdou síly, které budou tyto výsledky a důsledky války 

zpochybňovat.  

Tehdy bylo nepředstavitelné, že by se snad našli čeští politici, kteří 

budou nadbíhat pohrobkům nacismu, omlouvat se jim a stavět naroveň 

utrpení obětí nacistické okupace a války, nacistického vyhlazování a 

teroru s újmami pachatelů a organizátorů neuvěřitelně zrůdných 

zločinů německého státu a nacistických, německých organizací. 

Po nadbíhání Václava Havla a jeho omluvách odsunutým Němcům 

věci dnes došly až tak daleko, že už ne jen katoličtí preláti a s nimi 
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spíše na zapřenou lidovečtí funkcionáři, ale dnes už přímo lidovečtí 

členové vlády drze veřejně jezdí na sudetoněmecké srazy, setkávají se 

s nesmířenými a ublíženeckými funkcionáři landsmanšaftu.  

V české vládě v tomto volebním období dokonce sedí člověk, který 

předsedá české odbočce Ackermann Gemeinde, jedné z organizací 

sudetoněmeckého landsmanšaftu, a žvaní o protiprávní etnické čistce, 

veřejně falšuje historii odsunu a zpochybňuje právní základy českého 

státu. Dostává se mu přitom, a mohu to potvrdit i z jednání na půdě 

Poslanecké sněmovny, dostává se mu přímé podpory i od předsedy 

vlády Bohuslava Sobotky a koaličních poslanců.  

Právě proto jim chci vzkázat: Ne, provinivší se sudetští Němci nebyli 

odsunuti proto, že mluvili německy, nýbrž proto, že vyzbrojeni 

fašistickou ideologií rozbíjeli Československo.  

A pokud kardinál Dominik Duka častokrát naříkal, že „odsun či 

vyhnání věřících německé národnosti znamenalo pro 

římskokatolickou církev ztrátu téměř čtvrtiny věřících, ale i 

duchovních,“ tak by to neměl dávat do souvislostí s jejich 

náboženskou orientací. Šlo totiž jednoznačně o jejich fašizaci! Právě 

ta je přivedla na cestu, kterou si sudetští Němci sami zvolili a na které 

setrvali až do hořkého konce. 

Je skutečností, že britský historik Martin Brown, který přednášel 

dějiny na Americké mezinárodní univerzitě v Londýně a dlouhodobě 

se zabýval válečnými přesuny Němců, již v roce 2004 prohlásil, že 

roli při formování názoru na odsun hraje i to, jak situaci interpretují 

komunisté. Důrazně pak varoval před závěrem, že co komunisté říkají, 

je špatné. Podle něj to nemusí nutně vést k vývodu, že opak jejich 

stanoviska je pravda. 

Tak tomu rozumím. O to víc mně vadí, že většina takzvaných českých 

elit, většina médií to, co se děje, bagatelizuje nebo zbaběle či 

vypočítavě obchází a mlčí k tomu. O to většího významu nabývá 

každý hlas ve prospěch historické pravdy, ve prospěch českých 

národních zájmů. Klub českého pohraničí, vy kdo se hlásíte k obraně 

české státnosti, českého pohraničí, jste dnes častěji než jiní nositeli 

skutečných českých národních zájmů. Mluvíte hlasem, který je slyšet 

v mnoha obcích a městech. Nenechali jste se umlčet a nenechali jste 

se zastrašit. V tom je váš příklad pro mnohé jiné. Upřímně vám za tuto 

náročnou práci děkuji. 

  

                                                                        Miroslav Grebeníček 
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O besedě zorganizované OV Rusko-české 

společnosti dne 24. 4. 2017 

Po celou besedu na mě neustále dorážela myšlenka – tohle by měli 

slyšet mladí! 

Sál OV KSČM byl téměř zaplněn členy. Beseda s Jánem Novenkem, 

členem ruské kontrarozvědky, a paní Filipiovou, vězenkyní z 

Terezína, byla velmi zajímavá a přínosná. 

Události vylíčené v osobním podání přímých účastníků posledního půl 

roku II. světové války zapůsobily jako živé. Šestnáctiletého Jána si 

vzala ruská rozvědka jako překladatele, protože ovládal slovenštinu, 

češtinu, maďarštinu, němčinu a ruštinu (otec byl Rus). Ivan – tak 

začali Jánovi říkat, i když stál několikrát tváří v tvář smrti a byl i 

raněn, dožil se osvobození. Popsal nám svou bojovou cestu z Lučence 

přes Váh, přes Malé Karpaty, Lanžhot, Hustopeče, přes Brno do 

Jihlavy. Po válce, coby člen kontrarozvědky, nesměl o své činnosti 

mluvit až do roku 1979. Lidé a okolí ho znali jako vynikajícího 

folkloristu. Vzpomínek a příběhů je plný a podává je jako varování 

před hrůzami války. 

Paní Filipiová má hluboko vryto datum 9. 12. 1944. Tehdy gestapo 

zatklo – na udání – tatínka, bratra, ji i maminku, kterou však pro 

nepohyblivost pustili. Co v Terezíně jako mladičké děvče do 

osvobození stačila vidět a zažít, je hrozné! Otce hned poslali do 

Osvětimi do plynové komory. Ani po 70 letech se s tím nevyrovnala. I 

její vypravování je mementem! 

Host besedy, předseda OV KČP p. Baťka, vyjádřil dík a úctu oběma 

vypravěčům, ale vzápětí nás ohromil. Ukázal letáky, posbírané v 

Brně, ve kterých sudetoněmecký landsmanšaft přímo plive lži 

(kolikrát už byla doložena fakta o brněnských Němcích!!!), dokonce 

vyhrožuje, že se sem vrátí zpět do svých domovů! To vše začal V. 

Havel, beztrestně, drze a vyzývavě pokračuje D. Herman a brněnský 

primátor Vokřál. Kdo se zastane našeho národa, když v čele stojí 

zrádci! 

                                                                                Mgr. I. Filipská st. 
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6. kemp mládeže Lanžhot 
 

  

Poslední měsíc před 

prázdninami patří každoročně 

mládeži. Ať už jsou to ti mladší, 

pro které KSČM každoročně 

připravuje Dětský den, nebo 

setkání těch starších. My, 

pionýři značně odrostlí, jsme 

uspořádali už 6. ročník Kempu 

jihomoravské mládeže.  Z 

loňska se nám osvědčil areál v 

Lanžhotě na Křenové, tak jsme se tam letos vrátili. Termín nám 

tentokrát vyšel hned na první červnový víkend. Předpověď hlásila 

krásné počasí, pozvánky jsme rozeslali za hranice našeho kraje i naší 

strany a čekali jsme, co nám to přinese letos. 

 Už páteční hojná účast nám slibovala pestré a zajímavé diskuse. 

Mimo jakékoliv očekávání k nám přijeli třeba i soudruzi 

z Ostravského nebo Banskobystrického kraje. 

 Vzhledem k tomu, že i za náš okres pojedou zástupkyně na 

Celosvětové setkání mládeže do Soči a mezi našimi hosty byli i 

členové Národního přípravného výboru, patřil páteční večer diskusi o 

této události. Člen NPV s. Musil nás seznámil s organizačními věcmi, 

některými změnami a stanoviskem ruské strany k setkání. Večer u 

táboráku jsme prokládali diskuse písničkami.  

 Druhý den ráno, jako už tradičně, se začali na kratší či delší dobu 

střídat hosté. Zatímco s. 

Navrátil z Hodonína 

odjel brzy ráno, během 

dopoledne přijela jedna 

ze záštit stranického 

vzdělávání v Brně, 

členka KSV s. Štofanová 

s manželem – předsedou 

Společnosti česko-

kubánského přátelství 

v Brně.  
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Na fotce si tak podávají ruce zástupci dvou organizací spřátelených 

KSČM, a to zmiňované Společnosti česko-kubánského přátelství a 

Společnosti česko-korejského přátelství PEKTUSAN. Zástupce druhé 

zmiňované společnosti Alex Velitš za námi přijel z Martina. Nedávno 

se vrátil z mezinárodní konference a setkání zahraničních přátel, které 

k 105. výročí narození Kim Ir Sena pořádala KLDR. Kromě výměny 

zkušeností se s. Štofanem se s námi podělil o své zážitky z týdenní 

cesty do KLDR. Hlavně nás svým vyprávěním nalákal na přednášku, 

kterou měl jen o týden později v Brně, kde předvedl i spoustu 

fotografií z cesty. 

 Během sobotního dne se mezi účastníky objevil například kandidát do 

PS PČR s. Václav Fischer, předseda KRK a ORK s. Hájek a další.  

 Ze spřátelených organizací jsme mezi sebou přivítali členy KSM a 

Levé perspektivy, se kterými si můžeme předávat zkušenosti se 

získáváním nových členů. Zároveň jsme s nimi mluvili o možnosti 

účasti na Volkstimmefest 2017 ve Vídni.   

 

Nádherné počasí, které nás 

provázelo celý víkend, 

poskytlo spoustu zábavy i 

těm menším, kteří si na 

nafukovacích člunech užili 

legraci na rybníku.  

 V neděli už klasické 

loučení, úklid areálu a 

odjezd domů. Jenom co 

jsme zavřeli bránu a nasedli 

do aut, spustil se 

v Lanžhotě prudký déšť. Tak mě trochu napadlo, jestli opravdu 

neporoučíme větru dešti, nebo jsme to měli tak spočítané.  

 

Děkuji všem pořadatelům za skvěle odvedenou práci při přípravě 

akce, účastníkům za dobrou náladu, která se nesla celým víkendem, 

hostům za ochotu podělit se s námi o své zkušenosti a s. Uhlířovi za 

možnost pořádání kempu v tomto krásném prostředí. 

 

Doufám, že se příští rok zase potkáme. 

 

                                                                                  Katka Stiglerová 
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Dětské odpoledne v Břeclavi 
 

To byl nádherný den, ta 

sobota 17. června! 

Úžasné, co dovede zdařilá 

akce udělat z chladného, 

zataženého dne. Děti si 

opravdu užily svého 

svátku, pořádaného OV 

KSČM, ČSBS, KČP a 

Česko-ruskou společností, 

dosytosti. A nejen děti – i 

rodiče a prarodiče, kteří s 

dojetím sledovali výkony svých ratolestí. I přesto, že je areál Na vodě 

ve Staré Břeclavi daleko od centra, prostředí je tam tak úžasné, že se 

tam vždy rádi vracíme. Tentokrát bylo pro děti téma „Na statku“ 

(vloni vesmír, předloni zvířátka z džungle) a opravdu, v areálu nás 

přivítali jako na statku dva kohouti s hejnem slepic a v ohradách 

králíci, ovečky i kozel. Bylo obdivuhodné, s jakou vervou a chutí se 

děti pouštěly do úkolů zručnosti, dovednosti a znalosti, ale není se co 

divit, vždyť bylo vše tak lákavé – barevné kresby, upoutávky, 

neobvyklé kejkle a hry. Tradičně jsme zhlédli divadélko RADOST a 

děti se povozily na koníčcích z Jezdeckého klubu GRÁCIE ze Staré 

Břeclavi. Novinkou bylo taneční vystoupení děvčat z COUNTRY 

REBELS z Charvátské Nové Vsi a možnost jízdy po areálu na 

valníčku s malým traktůrkem, které se děti nemohly nabažit. 

 

Avšak zdařilá akce 

vypovídá hlavně o lidech 

kolem ní. Všechno 

tradičně vymýšlí a 

perfektně zorganizuje 

Dáša Švendová, která 

úspěšně navázala na 

dlouholetou práci Marty 

Struškové. Ještě máme dvě 

Dáši: jedna vše maluje, 

druhá to umí s „mrňaty. A 

už nebudeme dále jmenovat, neboť dál už je jen kompaktní, semknutá, 



www.kscmbreclav.cz  [- 11 -] 
 

pevná týmová „hrouda“ nás kolem, bez kterých by to nešlo. 

Nechceme dík ani pochvalu, neboť to děláme samozřejmě, protože 

víme, že je to třeba a protože je nám dobře mezi svými. Přijďte za rok 

mezi nás! Můžete se i zasmát. Na otázku, kdo patří k beranovi, když 

ke kohoutovi patří slepice, Tomášek odpověděl: „BERANICE!“. A 

Anička, která dobře doplnila rčení: MÁM HLAD JAKO V.. (=vlk), si 

nevěděla rady: DŘE JAKO K.. (=kůň). Po nápovědě, že dře na poli, 

vyhrkla: „DŘE JAKO TRAKTOR!“ Ale to je na T, a ne na K. Takže 

vítězně zvolala: „DŘE JAKO KOMBAJN!“ Kůň jezdí na Velké 

pardubické! 

 

                                                                          Mgr. Ivana Filipská st. 

 

 

 

Vzpomínka na Jana Černého  

 
 Ve středu 14. 5. se sešli členové 

ZO Moravská Nová Ves u pamětní 

desky rodáka jejich obce Jana 

Černého u příležitosti jeho 

nedožitých 105. narozenin.  

  Komunistický bojovník Jan Černý 

byl členem Komsomolu již od 

svých 17 let. Celý život zasvětil boji 

za spravedlnost. Pro svou politickou 

činnost byl za 1. republiky osmkrát zatčen. Vedl dobrovolníky, kteří 

se stali součástí slovanského praporu „Dimitrov“ ve španělské 

občanské válce. V roce 1940 byl zatčen v Belgii a odsouzen k smrti, 

avšak, díky bombardování města, se mu podařilo uniknout. V lednu 

1941 se stal součástí I. ilegálního ÚV KSČ a po jeho likvidaci vytvořil 

s J. Zikou a J. Fučíkem II. ilegální ÚV KSČ. Jeho působení v ilegalitě 

se mu stalo osudným. 27. 6. 1942 byl zatčen gestapem a po dlouhém 

věznění 2. 5. 1944 popraven v Brandenburgu. Nikdy nezradil své 

soudruhy. Za to vše mu byl 2. 10 1949 prezidentem republiky K. 

Gottwaldem udělen Řád bílého lva. 

  

                                                         ZO KSČM Moravská Nová Ves 
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Plán práce politických a společenských akcí  

        OV KSČM Břeclav na II. pol. roku 2017  
 

 

Srpen: 

Setkání na pomezí – 19. 8. 2017 

  - každoroční setkání, tentokrát v Holíči 

 

Budou probíhat další akce, jako např. slavnost HaNo, Kunětická hora,  

                   Lázek, Prušperk a další  

 

Září – říjen: 

Hlavní akce v tomto období budou zaměřeny na volby 

   do PČR PSP ČR – předvolební mítinky v obcích okresu. 

 Volby proběhnou v termínu 20. – 21. 10. 2017 

  

V tomto období bude pořádán zájezd ve spolupráci s Klubem českého 

pohraničí do SR – Strečno a Varín. 

 

Listopad – prosinec: 

Budou probíhat výroční členské schůzí základních organizací okresu 

Břeclav, termíny budou upřesněny na poradách předsedů ZO KSČM. 

 

 

Dále bude činnost OV KSČM zaměřena na zapracování sjezdových 

materiálů pro jednání výročních členských schůzí na konci roku 2017. 

 

Na členské schůze bude v roce 2018 navazovat okresní konference. 

 

 

 

Všechny srdečně zveme k účasti na společenských akcích a přejeme 

klidné jednání na výročních schůzích. 
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Plán porad předsedů ZO KSČM okresu Břeclav  

            na II. pol. roku 2017  
                    

Červenec: 

24. 7. 2017 v 15.00 hod. v sále OV KSČM Břeclav  

25. 7. 2017 v 09.00 hod. v sále Centra volnočasových aktivit Mikulov 

25. 7. 2017 v 15.00 hod. v salónku restaurace u Špagáta Hustopeče 

25. 7. 2017 v 17.00 hod. u s. Chludila nebo s. Slabé   

 

Srpen: 

28. 8. 2017 v 15.00 hod. v Břeclavi              

29. 8. 2017 v 09.00 hod. v Mikulově             

29. 8. 2017 v 15.00 hod. v Hustopečích         

29. 8. 2017 v 17.00 hod. v Pasohlávkách        

 

Záři: 

25. 9. 2017 v 16.00 hod. v Břeclavi 

26. 9. 2017 v 09.00 hod. v Mikulově         

26. 9. 2017 v 15.00 hod. v Hustopečích       

26. 9. 2017 v 17.00 hod. v Pasohlávkách        

 

Říjen: 

30. 10. 2017 v 16.00 hod. v Břeclavi 

31. 10. 2017 v 09.00 hod. v Mikulově        

31. 10. 2017 v 15.00 hod. v Hustopečích       

31. 10. 2017 v 17.00 hod. v Pasohlávkách        

 

Listopad: 

27. 11. 2017 v 16.00 hod. v Břeclavi 

28. 11. 2017 v 09.00 hod. v Mikulově   

28. 11. 2017 v 15.00 hod. v Hustopečích     

28. 11. 2017 v 17.00 hod. v Pasohlávkách    

 

Prosinec: 

18. 12. 2017 v 16.00 hod. v Břeclavi       

19. 12. 2017 v 09.00 hod. v Mikulově     

19. 12. 2017 v 15.00 hod. v Hustopečích      

19. 12. 2017 v 17.00 hod. v Pasohlávkách       
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NAŠI JUBILANTI  

 

Červenec     

Antonín Havelka Sedlec 90 let 

Doc. Ing. Pavel Kučera  Velké Pavlovice 90  

Otakar Koucký Břeclav 90  

Jan Vaněk Břeclav  85  

Jakub Malhocký Břeclav 85  

Eva Uhlířová Lanžhot 75  

František Janulík Týnec 75  

Bohumil Špaček Vlasatice 75  

Helga Janková Hustopeče 75  

JUDr. Anna Bradávková Kostice 70  

Martin Darmovzal Kostice 70  

Zdeněk Herzán Sedlec 70  

Josef Říha Břeclav 70  

Tomáš Brhel  Bulhary 70  

Jindřich Machů Mikulov 70  

Olga Mísařová Mikulov 65  

    

    

Všem oslavencům přejeme hlavně pevné zdraví, 

hodně štěstí a úspěchů v osobním i pracovním 

životě  

Gratulujeme! 
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Dne 2. 7. 2017 se soudruh Ing. Antonín Havelka 

ze ZO KSČM Sedlec dožívá 90 let. Jako mladý 

absolvent vysoké školy začal pracovat v JZD 

Sedlec nejprve jako zootechnik, později několik 

let zastával funkci předsedy JZD. Po sloučení 

družstev vykonával funkci ekonoma.  

Za svůj život pracoval ochotně jak ve 

stranických, tak i ve veřejných funkcích. 

 

Za jeho celoživotní práci mu děkujeme a k jeho krásným 

narozeninám mu přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a lásky 

v kruhu svých blízkých. 

                                                 Členové výboru a ZO KSČM Sedlec 

 

 

Dne 23. července 2017 se dožívá 90 let  

plk. v.v. Doc. Ing. Pavel Kučera, CSc.  

Jubilantovi přejeme všechno nejlepší a hlavně dobré zdraví.  

                                      členové ZO KSČM ve Velkých Pavlovicích 

 

 

 

Dne 4. 7. 2017 se dožívá 90 let soudruh Otakar Koucký z Břeclavi. 

K jeho narozeninám mu přejeme především hodně zdraví a štěstí. 

 

                   Všem jubilantům přeje OV KSČM Břeclav 

 

 

 

 

 

 

Redakční rada: Katka Stiglerová, Milan SVRČEK, Ivana FILIPSKÁ st., 

Jaroslava FRYŠTÁKOVÁ 
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