
 

 
 

 

 

Konec kontrarevoluce nebo okupace? 
 

 Všemu lidu Československé socialistické republiky, 

Včera, dne 20. srpna 1968 kolem 23 hodiny, překročila vojska 

Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické 

republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky 

státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bez 

vědomí prezidenta republiky, předsedy Národního shromáždění, 

předsedy vlády i 1. tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany 

Československa a těchto orgánů. V těchto hodinách zasedalo 

předsednictvo ÚV KSČ a zabývalo se přípravou XIV. sjezdu strany. 

Předsednictvo ÚV KSČ vyzývá všechny občany, aby zachovali klid a 

nekladli postupujícím vojskům odpor. Proto ani naše Armáda, 

Bezpečnost a Lidové milice nedostali rozkaz k obraně země. 

Předsednictvo ÚV KSČ považuje tento akt za odporující nejenom 

zásadám vztahů mezi socialistickými stát, ale i za popření základních 

norem mezinárodního práva. 

 

                     Takto znělo hlášení Českého rozhlasu 21. srpna 1968.  

  

 Letos to bude 49 let od vstupu vojsk Varšavské smlouvy do 

Československa. Ne sovětských, nebo ruských, tak jako to interpretují 

někteří dnes, ale vojsk pěti zemí tehdejšího východního bloku. Jako 

závěrečnou práci stranického vzdělávání jsem si zvolila právě toto 

téma. Nechtěla jsem ovšem porovnávat historické anály, které se dají 

přepisovat podle politického postoje. Zajímaly mě hlavně vzpomínky 

lidí, kteří srpnové události roku 1968 zažili. Názory na toto období 
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jsou různé. Jednotný názor nepanuje ani v řadách KSČM. Můžeme se 

jen dohadovat, co by se stalo, kdyby…  

    

  Co se to vlastně dělo? 

 Nepokoje zachvátily celý svět, v Evropě to byla například Itálie, 

Německo, Francie, a z té východní části- Maďarsko, NDR a třeba 

ČSSR. 

 

  V lednu 1968 se plénum ÚV KSČ rozhodlo oddělit funkce 

prezidenta republiky a prvního tajemníka ÚV KSČ. Do čela strany byl 

zvolen Alexandr Dubček. Zastánce akčních reforem, které měly 

vytvořit prostor pro demokratické změny a celkové uvolnění. Cílem 

reformistů, kromě Dubčeka, třeba Smrkovského, Kriegela, Černíka a 

dalších, bylo odstranit starý systém, provést hospodářskou reformu a 

uvolnit společenské poměry. Samozřejmě pod vedením KSČ.  

Hovořili o „socialismu s lidskou tváří“. V této době se hlásily ke slovu 

i zakázané nebo zaniklé organizace jako Junák, Sokol. O získání 

svého místa ve společnosti se snažily i církve. Objevovaly se 

požadavky na založení dalších politických stran a subjektů, 

samozřejmě na myšlenkách socialismu. Tak došlo v březnu 1968 

k založení antikomunistického Klubu angažovaných nestraníků. 

Zazněl požadavek na zrušení zákona o vedoucí roli KSČ ve 

společnosti. Volalo se po svobodě slova a otevření hranic. 

  Někteří mladší, kteří nepamatují rok 1968 si možná řeknou, že jsem 

se teď spletla a píšu o roku 1989. Ne, podobnost je „čistě náhodná“.  

   

  Období tohoto uvolňování, tzv. „Pražské jaro“ skončilo vstupem 

vojsk Varšavské smlouvy do republiky v noci z 20. na 21. 8. 1968. 

Pro některé to bylo násilné ukončení snah o demokratizaci, pro jiné 

záchrana před kontrarevolucí. Někteří dávali vojákům najevo svou 

nenávist vůči nim a nesouhlas s jejich přítomností. Jíní je vítali a 

pomáhali jim.  

   

  V srpnu nás budou opět přesvědčovat o sovětské okupaci. Jako hosty 

do pořadů zvou zásadně jen odpůrce srpnových událostí. Proto, kdo 

chcete k těmto dnům taky něco říct, ozvěte se na kontakty Zpravodaje.   

 

                                                                             Katka Stiglerová 
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Jedeme na Rusa, nevíme proč 

 

 

V jeden vlahý srpnový 

večer překročila "ruská" 

vojska hranice 

Československé 

socialistické republiky. 

To, že nešlo o vojska 

ruská, ale vojska 

členských států 

Varšavské smlouvy je 

stejně tak zapomenuto, 

jako skutečnost, že 

neexistuje ani Sovětský 

svaz. Tuto událost, 

kterou je dnes možné 

bez postihu nazývat 

pouze invazí, a jen pod 

hrozbou soudní tahanice internacionální pomocí, hodnotit nebudu. 

Pro všechny současné poslance, s výjimkou těch z KSČM, se ovšem 

jedná o vysoce aktuální a traumatizující událost. 

 

"Hrozba" opakování "srpna" je jedním z hlavních argumentů, proč 

poslat 290 vojáků AČR k hranicím Ruska. Má jít o tzv. "posílenou 

předsunutou přítomnost" - věřím, že i sám Orwell by se zaradoval, a 

jistě by takovou novotu zařadil do slovníku Newspeaku. Co naplat, že 

budou posláni do Litvy, Estonska, Lotyšska a Polska. Tyhle státy 

dříve náležely do Varšavské smlouvy. Je proto možné, že právě z 

těchto států nás onoho srpna nějaký ten voják přijel navštívit. 

 

Předpokládám, že nebudu jediný člověk v této zemi, který se podivuje 

nad tím, že pravicové exkurzy do historie mají pevnou bariéru v roce 

1968 a dále nejdou ani o milimetr. Jak jinak by ti stejní lidé, kteří 

neustále argumentují srpnem 1968, mohli podporovat podřízení čtvrté 

brigády rychlého nasazení německému Bundeswehru?! Jak to, že tito 
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pánové, tito amatérští historikové, nevolají po posílení obrany tzv. 

"Sudet", když se stalo pravidlem, že sudetoněmecký Landsmanšaft 

každoročně mašíruje z Pohořelic do Brna, kde "slaví" jakési 

"smíření"? Předpokládám, že do Polska naši vojáci nejedou proto, že 

se tamní vláda vydala ve šlépějích Pilsudského, který spolu s Hitlerem 

obsadil naše Těšínsko. 

 

Co by na rozhodnutí Poslanecké sněmovny, která české vojáky poslala 

k hranicím Ruska, řekl český voják nejslavnější, voják Švejk?! 

Nejspíš by řekl: "Vojna s Rusem musí bejt!" A jak si to budou naši 

vojáci mašírovat, budou si nejspíš také zpívat, stejně jak v té klasické 

komedii - "...jedeme na Rusa, nevíme proč...". Jen, aby se vrátili v 

pořádku. Nebývá totiž zvykem, že to dopadá příliš vesele pro ty, kteří 

se rozhodnou pro "Drang nach Osten". 

 

Zkrátka, antikomunistům v Poslanecké sněmovně dnešní doba možná 

připomíná hrozbu opakování "srpna", ale rozumný člověk si jistě 

vzpomene na události o několik desítek let starší. 

 

 

                                                            Aleš Hubert, ZO KSČM Zbýšov 

 

 

 

Mise je podle vlády reakcí na „změněné bezpečnostní prostředí 

vyvolané agresivními kroky Ruska vůči Ukrajině“. V rámci akce 

budou v pobaltských zemích a také v Polsku mechanizované prapory 

v celkovém počtu asi 1 200 vojáků v každé zemi. 

 

Z Česka pojede do Litvy do bojového uskupení, které sestavuje 

Německo, mechanizovaná rota do 250 lidí. Do kanadského uskupení v 

Lotyšsku bude poslána minometná četa o velikosti do 40 lidí. 

Předpokládá se, že výsledný počet vojáků bude o něco nižší, obrana si 

nechává rezervu pro případ potřeby. Za misi ministerstvo zaplatí do 

363 milionů korun. 

 

                                                  Zdroj: Parlamentní listy 
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Putující písničky 
 

 

V úterý 27. června 2017 se v aule Gymnázia ve Velkých Pavlovicích 

uskutečnila 

přednáška 

předsedy České 

rady Česko-ruské 

společnosti a 

České asociace 

rusistů, pana 

Mgr. Jiřího 

Klapky, 

organizovaná za 

pomoci 

jihomoravské 

organizace ČRS, 

vedené s. 

Antonínem Kocmanem.  

 

V úvodu převzali ocenění za dlouholetou přípravu studentů, kteří jsou 

vítězi mnoha ruskojazyčných soutěží, jako například ARS Poetica – 

Puškinův památník, ředitel gymnázia PaeDr. Vlastimil Kropáč a paní 

učitelka Mgr. Jana Lorenzová, jejíž studenty jistě znáte z pietních aktů 

k osvobození Československa Rudou armádou v Hustopečích. Na 

letošní vítěze Puškinova památníku se samozřejmě také nezapomnělo 

– z rukou pana Klapky převzali třeba i rané verše A. S. Puškina.  

 

Samotná přednáška, nazvaná „Putující písničky“ byla velice zajímavá. 

Dozvěděli jsme se, že rčení „Co Čech, to muzikant“ nevzniklo jen tak 

pro nic za nic. V Rusku jich bylo nepřeberné množství. Vzpomeňme 

třeba Eduarda Nápravníka – dirigenta, který dlouhá léta působil v 

opeře Petrohradského divadla, nebo i Víta Nejedlého - velitele 

Hudební čety 1. československé samostatné brigády, která se stala 

počátkem Armádního uměleckého souboru. 
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Ale nebylo to jen „suché“ povídání o skladatelích. Pan Klapka své 

vystoupení proložil zpěvem a hrou na kytaru. Měli jsme možnost 

slyšet i ruský překlad písniček „Šla Nanynka do zelí“ či „Kočka leze 

dírou“, což bezvadně zpříjemnilo atmosféru.  

 

 

Po přednášce jsme s panem 

Klapkou všichni ještě chvíli 

poseděli v nedaleké kavárně, kde 

jsme si přátelsky popovídali. 

Skvělé byly jeho historky ze 

setkání s Jaromírem Nohavicou, 

kterému dokonce pomáhal vybírat 

balalajku. Ano, neodolala jsem a 

musela jsem se zeptat, kde se 

takový skvost ruského folkloru dá 

u nás pořídit. Dozvěděla jsem se, 

že to, k mému překvapení, není 

vůbec problém. Zajásala jsem, 

protože se chci už dlouho na tento 

nástroj naučit hrát. A v tom mi 

pan Klapka vyrazil dech – po 

mém prohlášení „Rusofil ve mně mi nedovolí se na balalajku 

nenaučit“, mi řekl, že by mi jednu mohl půjčit. Zalapala jsem po 

dechu a nechala situaci volně plynout – takových řečí už bylo… O dva 

dny později jsem zalapala po dechu znovu – balalajka je na cestě. A 

dokonce hrála v Divadle Na zábradlí.  Srdce rusofila se tetelilo 

štěstím. 

 

 

Tímto bych panu Klapkovi chtěla ještě jednou moc poděkovat za to, 

že mi dal možnost seznámit se s ruskou balalajkou a pomohl mi splnit 

můj dlouholetý sen. Cvičím a trénuji – učit se, učit se, učit se … 

                                                                                  

                                                                                   Kristina Lehutová 
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                                                Napsali jste nám 
 

 

Úvodem chci ještě jednou vyjádřit obdiv Dáše Švendové za to, jak 

uspořádala Dětský den. Famózní, bez chyb, do detailů zpracované. 

Pro mne to je nezapomenutelný zážitek. Mám ale i výhrady. Její 

personál tam požíval alkohol a kouřil.  

Na poslední výborovce byl s. Šprtel. Upozorňovali jsme jej na 

možnost porušení z. č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými 

účinky návykových látek tím, že bude v provozu i bufet, kde se 

alkohol bude podávat. Zákon jasně definuje v § 3 odst. 2 písm. d) a v 

§11 odst. 2 písm. d) že na akci určené převážně pro osoby mladší 18 

let, se nesmí prodávat nebo podávat tabákové výrobky a alkohol a tím 

jsme se na naší akci moc neřídili. Příště to budeme muset dotáhnout 

organizačně tak, aby nám žádné nebezpečí nehrozilo. Ptám se, nejsme 

schopni jednou za rok, vydržet od 14:00 do 18:00 hod bez chlastu a 

cigaret? Odpověď nechám na každém, zda riskovat znehodnocení 

našeho úsilí.  

 

V diskusích se nebavíme o tom, co nás a naše spoluobčany nejvíc pálí. 

Nedokážeme formulovat tužby a potřeby běžné většiny lidí. Je dobře, 

že děláme MDŽ, 1. máj, Den dětí apod., ale na to sympatizanty 

nepřitáhneme. Nejsme akční, děláme jen společenskou kulturu.  

Nedávno jsem musel pracovat se zákonem č. 428/2122Sb. O 

majetkovém vyrovnání s církvemi. (viz citace úvodu zákona). 

Kdy budeme pracovat se zákonem o vyrovnání křivd, kterými okradli 

nás, všechny obyčejné občany této republiky, cestou OF, ODS, ČSSD, 

TOP 09, KDU ČSL a nevím, kde se ještě další lumpové schovávají. 

Ale pozor schovávají se již i u nás. Jsem proti slepé, bezvýhradní 

stranické poslušnosti. Vyzývám vás k boji proti této slepé stranické 

poslušnosti, vyzývám vás k diskusi o stranické neposlušnosti. Co nám 

můžou, vyloučit ze strany, tím mi vyhrožovali již v roce 1987 a nic mi 

neudělali. 

 

Současným vládnoucím vrstvám jde o moc a zisky a k jejich 

zachování patří snaha co nejvíce zmanipulovat široké vrstvy, aby 

nepochopily podstatu dnešních problémů souvisejících s budoucím 
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uspořádáním a fungování státu. KSČ byla po II. sv. válce na rozdíl od 

svých protivníků spojena s životními zájmy širokých 

neprivilegovaných vrstev, aktivně je prosazovala a všemožně mařila 

snahy zbohatlických vrstev strhnout politickou moc do svých rukou. 

Právě tato skutečnost jí přinesla úspěch a jejím oponentům 

zaslouženou porážku. A to nám dnes chybí. Kde je akčnost, revolta, 

nazývání věcí pravým jménem? Staráme se o to, kdo kolik platí 

příspěvky nebo kdo má průkaz člena ležatý nebo stojatý a to jsou 

důležité úkoly, které ÚV řeší, jde jim jen o koryta. 

 

Na některé minulé schůzi jsme dostali informaci, že předseda ÚV 

Filip, pochválil předsedu jednoho z OV KSČM z jihomoravského 

kraje, za jeho nápady jak přiblížit politiku KSČM lidem a přitáhnout 

je jako naše voliče. – Dodnes nevíme, co bylo předmětem tohoto 

nápadu. Již jsem to v minulosti kritizoval a požadoval jsem, aby nám z 

OV KSČM zajistili odpověď a co se stalo – nic.  

Co bude v našem volebním programu pro volby 2017, zná jej někdo? 

Ostatní již zbrojí a my přešlapujeme. Jak jej budeme chtít přiblížit a 

vysvětlit nestraníkům, bude dost času? 

 

Dne 13. 6. 2017 byla publikována informace o projednání vládního 

dokumentu týkajícího se bezpečnostní situaci na území České 

republiky 12. schůzí VV ÚV KSČM dne 2. 6. 2017. Je zde 

konstatováno, že základním stavebním kamenem každého 

strategického dokumentu je kvalitně zpracovaná analýza, v případě 

Koncepce ochrany obyvatelstva je to pak SWOT analýza. Tato byla 

doplněna o další párové porovnání silných a slabých stránek, hrozeb a 

příležitostí. Tímto si dovoluji opět poukázat na naši neschopnost 

analyzovat dění v ČR tak, abychom mohli být úspěšní ve volbách. 

Mým návrhem, jak by mohla SWOT analýza ZO KSČM vypadat to 

skončilo a k realizaci nedošlo, resp. její význam nebyl ani pochopen. 

 

Když jsem se začátkem roku 2013 mohl vrátit do strany, čekal jsem, 

že budeme zásadně vystupovat a v diskusích hledat nápravu lumpáren. 

Zklamání. Neříká se mi to lehce, ale v neakční straně nemám potřebu 

pobývat, oslavami a výlety dopředu nic neposuneme. 

 

                                                                               Jaroslav Pilát 
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Naše národy hranice nerozdělí  
 

 

V srpnu proběhne už 27. ročník Setkání na pomezí. Akce, která 

probíhá střídavě na Moravě a na Slovensku si za ty roky získala 

velkou oblibu.  

Rádi bychom vás proto i tento rok pozvali na toto setkání. I letos pro 

vás budou vypraveny autobusy, které pojedou po domluvených 

trasách. Přibližné časy odjezdu autobusů přikládám.  

 

Trasa 1 

   Břeclav ČD       10:30 

   Kostice              10:40 

   Tvrdonice          10:50 

   Týnec                11:00 

   Mor. n. ves        11:10 

 

Trasa 2 

  Pohořelice             10:00 

  Dolní Dunajovice  10:40 

  Mikulov                 11:00    

 

 
 

Každoročně je tato akce spojena i s uctěním památky Marušky 

Kudeříkové. Studentky z Vnorov, která byla za protinacistický odboj 

ve svých 22 letech popravena. 

Pietní akt se bude konat v pátek 18. srpna v 17 hodin 

 

 

                                   Srdečně zve OV KSČM       
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Srpen    

Alois Chromík Mikulov 95 let 

Zdenka Burešová  Strachotín 85  

Marie Martincová Dolní Dunajovice  80  

František Svoboda Dolní Dunajovice 80  

Klement Pálka  Břeclav 80  

Josef Poláček Ladná 75  

Antonie Grigliaková Břeclav 70  

Marie Novosadová Mikulov 70  

Jarmila Schwanová Mikulov 70  

Miloslav Kubiš Tvrdonice 70  

Jaroslav Pilíšek Hustopeče 70  

Ing. Vojtěch Hůserek Mikulov 70  

Miroslava Machotová Lednice 65  

Jiřina Straková  Břeclav 65  

Anna Hájková Břeclav 60  

Josefa Kyselová Valtice 60  

    

    

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

Gratulujeme! 
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   V těchto dnech, přesně 4. 8. se dožívá 

  s. Marie Martincová životního jubilea. 

 

Chtěli bychom jí poděkovat za její celoživotní práci pro společnost. 

Dále popřát všechno nejlepší, ať se jí splní vše co si sama přeje, a 

hlavně hodně zdraví do  dalších let. 

 

                                           ZO KSČM  Dolní Dunajovice        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chcete nám sdělit své myšlenky, příběhy, vzpomínky nebo názory? 

Nebo upozornit na problém ve vašem okolí, či se rozdělit o zážitky 

z našich akcí? Popřát vašim jubilantům, nebo na někoho 

vzpomenout? 

Můžete.  

Své příspěvky posílejte na adresu zpravodaj.breclav@seznam.cz.    

 

            Děkujeme                                                                                
 
 
 
 

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 
telefon pro dotazy:                775 276 999 
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