
 
 
 

 

 

  

Vážené soudružky a soudruzi,            

 

dovolte mi, abych Vás upozornil na blížící se volby 

do Poslanecké sněmovny PČR, které proběhnou  

20. a 21. října 2017. V těchto volbách budeme 

obhajovat 4 mandáty poslanců zvolených v našem 

kraji za KSČM. V letošním roce musíme k těmto 

volbám přistoupit zodpovědněji i proto, jaký 

propadák byly loňské volby do kraje. 

 

V politickém spektru ještě více posílilo Babišovo „ANO“. Toto 

politické sdružení disponuje velmi velkou finanční podporou a také 

značnou mediální agitací Babišova mediálního potenciálu (Mladá 

fronta dnes, Reflex a televize Prima, ve které má určitý podíl na 

řízení). 

Dalším hráčem na politickém kolbišti bude KDU-ČSL. Tato strana je 

podporována jak finančně, tak mediálně katolickou církví.  

Samozřejmě nejvíce bude pozornost voličů zaměřena na ČSSD, jak se 

vyrovná s nezdarem Sobotkovy vlády a se sliby, které dala voličům v 

předvolební kampani před volbami v roce 2013. 

 

Vážené soudružky a soudruzi, pro nás jako komunisty musí být účast 

ve volbách samozřejmostí, ale musíme také pozvat k volbám naše 

rodinné příslušníky a známé, které musíme přesvědčit, aby volili nás, 

komunisty. Program KSČM je zpracován tak, aby oslovil celé 

společenské spektrum v republice, to je od mladé generace, přes 

střední až po seniorskou. 

VYDÁVÁ SE PRO VNITROSTRANICKOU POTŘEBU - PO PŘEČTENÍ PŘEDEJ DÁL! 

ročník IV/09 - 2017 
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Soudružky a soudruzi, musím Vás dále upozornit na jeden velmi 

nepříjemný problém, který má naše strana při volbách. KSČM má 

statisticky nejvíce neplatných hlasovacích lístků při všech volbách, a 

proto pár vět ze zákona o volbách. 

 

Volby do PS PČR:  Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích 

lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. 

V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu 

hlasování umožněno. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích 

lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické 

strany, politického hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Tím 

volič dává hlas ve prospěch vybrané politické strany, politického hnutí 

nebo koalice. Zároveň může volič na hlasovacím lístku vybrané 

politické strany, politického hnutí, koalice zakroužkováním 

pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže 

hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné 

písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího 

lístku vliv. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na 

předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a 

hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození 

nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud 

jsou z něho patrny potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v 

úřední obálce několik hlasovacích lístků. 

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží 

volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební 

komisí do volební schránky. 

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, 

který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo 

nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu 

hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové 

volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit, vložit do úřední 

obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky. 

Hlasování do přenosné volební schránky: volič může požádat ze 

závažných (zejména zdravotních) důvodů obecní úřad a ve dnech 

voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo 

volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro 

který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě 

okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou 
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volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Mimo území 

České republiky nelze do přenosné volební schránky hlasovat. 

Soudružky a soudruzi, kdo bude mít zájem o hlasování do přenosné 

volební schránky, požádá předsedu místní ZO KSČM o formulář na 

přenosnou volební schránku.  

 

Vážené soudružky a soudruzi, po propadáku, který jsme utrpěli v 

loňských krajských volbách, na Vás apeluji, abychom v 

nadcházejících volbách měli 100% účast našich členů. Dále Vás 

žádám, abyste své preferenční hlasy dali kandidátům našeho okresu a 

to 2. Zdeňku Tesaříkovi,   9. Adrianě Lehutové, 

16. Dagmar Švendové,  

 

 

 

 

 23. Kateřině Stiglerové a  

               30. Jaroslavu Baťkovi.    

 

Svým kroužkem u 

jmenovaných 

kandidátů našeho 

okresu podpoříte 

jejich dobré 

umístění na 

kandidátce pro 
volby do PS PČR. 
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Vážené soudružky a soudruzi, 

  

v letošních parlamentních volbách jde prakticky o bytí a nebytí OV 

KSČM Břeclav v takové podobě, jaká je dosud. Pokud nebude zvolen 

do PS PČR poslanec za náš okres, hrozí, že finančně nebude možné na 

okrese držet pracovní místo tajemnice, která má v náplni práce mimo 

jiné také vedení agendy ekonomiky okresu. Na začátku roku bylo 

Úřadem pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí 

nastaveno vedení ekonomiky všech politických stran v ČR. Tato 

agenda po půl roce není pořád vyřešena ekonomickým oddělením ÚV 

KSČM v Praze, takže máme stále problémy s vedením ekonomické 

agendy OV KSČM Břeclav. Nezvolením poslance za okres Břeclav 

přijdeme o pracovní místo tajemnice. Na tento problém jsem 

upozorňoval již na okresní konferenci v minulém roce, když se 

schvaloval rozpočet OV KSČM, že jdeme do ztrátového rozpočtu v 

celkové výši 190 000 Kč a že tato ztráta vznikla z důvodu propadáku 

v krajských volbách, kde jsme jako strana přišli cca o 90 000 000 Kč. 

Proto byly sníženy dotace pro činnost OV KSČM (platy). 

 

 Proto Vás opětovně žádám, abyste kroužkovali kandidáty našeho 

okresu a nepodlehli mediální masáži kandidátů KSČM z jiných okresů 

Jihomoravského kraje (Znojmo, Vyškov). 

 

Soudružky a soudruzi,  

je nutné se zmobilizovat, abychom letošní parlamentní volby 

nepodcenili a svou účastí podpořili kandidáty našeho okresu za 

Komunistickou stranu Čech a Moravy.   

Věřím, že Okresní výbor KSČM v Břeclavi nezklamete. 

  

Všem přeji hodně zdraví a rodinnou pohodu a doufám, že se u 

poslaneckých voleb setkáme.  

 

                     

 

                           Předseda OV KSČM Břeclav:  JUDr. Šprtel Stanislav   
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Kde se potkáme před volbami? 

 
Krajská volební štafeta, kde se můžete setkat s  kandidáty  

do Poslanecké sněmovny PČR za Jihomoravský kraj proběhne 

v těchto městech 

 

Mikulov 19. 9. 2017 

Břeclav 20. 9. 2017 

Hustopeče 26. 9. 2017 

Pohořelice 3. 10. 2017 

 

Tyto akce se budou konat vždy od 15:00. 

Setkáte se s naší krajskou jedničkou, s. Pojezným, hlavním 

kandidátem za okres Břeclav, s. Tesaříkem, z Brna přijede s. Fišer a 

zúčastní se také ostatní kandidáti za okres Břeclav, ss. Lehutová, 

Švendová, Stiglerová a Baťka 

Hrát nám bude Karel Gott revival Morava – Josef Bouda. 

 

 

Mimo krajské akce se s Vámi kandidáti za náš okres setkají i na 

akcích v některých dalších obcích.  

 

Moravská Nová Ves 13. 9. 

Podivín 14. 9. 

Valtice 18. 9. 

Velké Pavlovice 27. 9. 

Klobouky u Brna 5. 10. 

 

Určitě si každý z vás najde místo, kam to má blízko a přijedete se za 

našimi kandidáty podívat a popovídat si s nimi. Vezměte i své známé 

a příbuzné.  

 

O přesných místech a případných změnách vás budou informovat vaši 

předsedové ZO.  

 

 

        Těší se na vás předseda OV s. Šprtel a samozřejmě kandidáti.  
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Prohlášení Světové rady míru k situaci ve 

Venezuele 

 
Světová rada míru vyjadřuje své rozhodné odmítnutí stupňujících se 

hrozeb proti Bolívarovské republice Venezuela a deklaruje svou 

bojovnou solidaritu s lidem Venezuely a venezuelskými mírovými a 

antiimperialistickými silami, jmenovitě s Výborem za mezinárodní 

solidaritu. Probíhající provokace prezidenta Spojených států 

amerických Donalda Trumpa, koordinované s místní oligarchií a 

reakční opozicí, představují zjevné porušení zásad Charty Organizace 

spojených národů a hrubý zásah do vnitřních záležitostí Venezuely. 

Pokračující hospodářská válka kapitalistů spojená se zahraničními 

sankcemi proti Venezuele a jejímu obyvatelstvu, směřuje k další 

destabilizaci tamní ekonomiky. Iniciativa vyzývající k volbám do 

Ústavodárného národního shromáždění dne 30. července je 

svrchovaným právem lidu a jeho legitimní zvolené vlády. 

 

Světová rada míru vyjadřuje touhu mnoha miliónů mírumilovných lidí 

celého světa, bojujících proti imperialismu, za svět míru a sociální 

spravedlnosti, aby nové Ústavodárné národní shromáždění otevřelo 

cesty pro prohloubení změn pro nové úspěchy venezuelského lidu. 

Světová rada míru odsuzuje vnitřní a vnější síly, které organizují a 

podporují chaos, ničení a teror. Zvláště se Světová rada míru staví 

proti pokrytectví vlád Spojených států amerických a Evropské unie, 

které mluvíce o „nutnosti demokratických změn“ podporují přímo i 

nepřímo stejné reakční síly, které měly jejich podporu i během pokusu 

o státní převrat v roce 2002. Světová rada míru pozvedá svůj hlas 

nejen k podpoře zápasu lidu Venezuely, ale i dalších národů Latinské 

Ameriky za právo rozhodovat o směřování svých zemí a být tak pány 

svého osudu. 

 

Ať žije antiimperialistická solidarita s lidem Venezuely! 

 

Sekretariát Světové rady míru, 25. července 2017 

 

(Překlad: České mírové hnutí) 
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Prohlášení Světové rady míru k rezoluci Rady 

bezpečnosti OSN týkající se KLDR 
  

 

Světová rada míru vyjadřuje své vážné znepokojení nad nedávno 

schválenou rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 

číslo 2371/2017 ze dne 5. srpna 2017 o uložení nových sankcí vůči 

Korejské lidově demokratické republice a jejímu lidu. 

 

Světová rada míru stojí pevně za právem korejského lidu rozhodovat 

samostatně a bez jakéhokoli zahraničního zásahu o své budoucnosti a 

odmítá hrozby vlády Spojených států amerických a jejích regionálních 

spojenců proti suverenitě Korejské lidově demokratické republiky. 

 

Světová rada míru odsuzuje nová vojenská cvičení Spojených států 

amerických, Jižní Koreje a Japonska v této oblasti, stejně jako 

vojenskou přítomnost více než 28 000 amerických vojáků na jihu 

Korejského poloostrova. Umístění amerického protiraketového 

sytému THAAD v Jižní Koreji představuje další vystupňování 

strategie vyhrožování, vycházející z možnosti prvního útoku bez 

možnosti odvety. 

 

Světová rada míru usiluje o zákaz všech jaderných zbraní ve světě, 

odmítá však jednostrannou propagandu proti „jadernému programu“ 

Korejské lidově demokratické republiky. Zároveň Světová rada míru 

podporuje a požaduje mírové urovnání sporů mezi Spojenými státy 

americkými a Korejskou lidově demokratickou republikou a nahrazení 

dohody o příměří z roku 1953 komplexní mírovou dohodou obou 

stran. 

 

Světová rada míru nesouhlasí s dalšími sankcemi proti Korejské 

lidově demokratické republice, které slouží k trýznění korejského lidu 

a jsou ve skutečnosti formou agrese i přípravy na možnou vojenskou 

intervenci, podobně jako v případech Iráku a Libye. 

 

Legitimní obavy Korejské lidově demokratické republiky nemohou 

být potlačeny sankcemi a hrozbami, snahou umlčet lid a vnucením 

geostrategické kontroly imperialistické dominance, která znamená 

skutečnou hrozbu pro mír a stabilitu v regionu. Zvláště v těchto dnech 
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Světová rada míru připomíná, že Spojené státy americké jsou nejen 

jedinou zemí, která kdy použila atomové bomby při zločinu v 

Hirošimě a Nagasaki před 72 lety, ale zároveň i státem, který dokonce 

ani dnes neodmítá možnost prvního úderu jadernými zbraněmi. 

 

Světová rada míru potvrzuje svou podporu korejskému lidu v jeho 

zápase proti imperialismu, za obranu své suverenity, za demilitarizaci 

a jaderné odzbrojení v regionu a za nezávislé a mírové 

znovusjednocení Koreje. 

 

Organizace spojených národů by měla respektovat a bránit zásady své 

zakládající Charty a neporušovat je! 

 

Sekretariát Světové rady míru, 9. srpna 2017 

 

(Překlad: České mírové hnutí) 

 

Prohlášení SOF k vražedným útokům v 

Barceloně a Cambrils 
 

Světová odborová federace (WFTU), zastupující přes 92 milionů 

pracujících ve126 zemích světa, ostře odsuzuje vražedné útoky, k 

nimž došlo včera v Barceloně a v Cambrils, kde bylo zabito nebo 

zraněno mnoho lidí. Vyřizujeme upřímnou soustrast rodinám a 

přátelům obětí. 

 

K takovým vražedným útokům dochází uvnitř zuřivého soupeření 

imperialistických mocností, v rámci válek a intervencí po celém světě; 

napomáhají v terorizování národů a zesilování represivních opatření 

proti nim, a zároveň pěstují strach a xenofobii. 

 

Jako třídně orientované světové odborové hnutí pevně stojíme na 

straně lidu Španělského státu a vyzýváme jej, aby zesílil boj proti 

příčinám, jež vyvolávají války a konflikty i vražedné plány a 

mechanismy k újmě celých národů. 

 

Atény, 18. srpna 2017 

 

SEKRETARIÁT SOF 
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Setkání na pomezí 
 

Ve znamení deště bylo 27. setkání na Slovensko-moravském pomezí v 

Holíči. Po dvacáté sedmé se v sobotu 19. 8. 2017 setkali Slováci, 

Moravané i Češi. A také letos se naplnilo heslo, provázející toto 

tradiční setkání, že naše národy hranice nerozdělí.  

Přes dešťové kapky jsme se 

sešli k oslavě a připomínce 

73. výročí SNP a 72. výročí 

osvobození Československa. 

Účastníky neodradil déšť ani 

dlouhé, předlouhé projevy 

oficiálních hostí, např. 

předsedy KSČM Vojtěcha 

Filipa, který hovořil o 

nemocné Evropě, chaosu 

vyvolávaném Spojenými 

státy a KSČM jako realistické alternativě pro zklamané voliče v 

nadcházejících volbách. Předseda ÚV KSS Jozef Hrdlička byl 

údernější a připomněl nejen význam setkávání na pomezí, ale také 

význam SNP. Dále promluvil primátor města Holíče Zdenek Čambala, 

lídr jihomoravské kandidátky KSČM Ivo Pojezný, za mladé 

komunisty Filip Zachariaš, předseda OV KSČM Vyškov a za 

slovenskou mládež předseda Vzdoru – strany práce Stanislav Pirošík. 

Pomiňme, že vedle Ivo Pojezného měli být na tribuně i další kandidáti 

do PS PČR, kteří v Holíči byli přítomni: č. 2 Zdeněk Tesařík, č. 3 

Václav Fišer, (č. 4 Filip Zachariaš na tribuně byl a jeho zdravice za 

mladé komunisty byla spíše předvolebním projevem), č. 5 Emil 

Pernica, č. 6 Miroslav Grebeníček a další.  

Marta Semelová byla v roli moderátorky opět skvělá, kulturní 

program byl bohatý, s vystoupením malých mažoretek ze Sobotiště se 

i to počasí umoudřilo. A že ozvučení zajišťovala firma z Bučovic, 

která měla na autě logo našeho politického rivala ANO, to nebudeme 

nikomu říkat…  

Ještěže to opékané prasátko a pivečko nikdy nezklamou a přátelství 

Slováků, Moravanů i Čechů vždycky nakonec utuží. Takže přátelé, po 

dvacáté osmé se sejdeme za rok ve Tvrdonicích! 

                    

                                                                                Adriana Lehutová 
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Napsali jste  

 

PODĚKOVÁNÍ 
 

za blahopřání k devadesátce a několik provokativních slov, které mi 

vyklouzly z úst během rozjímání o tomto jedinečném a 

neopakovatelném výročí. 

 

S dojetím a z celého srdce děkuji všem, kteří mi blahopřáli k 

významnému životnímu jubileu, k mé devadesátce. Byl jsem mile 

překvapen, že s ohledem na všední, bezvýznamné postavení 

obyčejného důchodce bylo těch gratulantů a gratulací hodně, a mezi 

nimi i několik významných osobností. Vedle rodinných příslušníků a 

některých příbuzných a známých, kteří mě navštívili nebo zaslali 

tištěné blahopřání, mi poslali blahopřejný dopis: první místopředseda 

Ústředního výboru KSČM soudruh Petr Šimůnek a také předseda 

břeclavského Okresního výboru KSČM JUDr. Stanislav Šprtel a 

osobně mi přišla popřát i tříčlenná delegace výboru základní 

organizace KSČM našeho města. S gratulanty, kteří mě poctili osobní 

návštěvou, jsme si stiskli ruku a připili „na zdraví“ a při šálku kávy, 

pokud nešlo o šoféra, jsme při pohárku „starohorského červeného“ v 

přátelské atmosféře zavzpomínali na doby dávno i nedávno minulé. 

 

Ve všech blahopřáních mi zpravidla přejete „ke krásnému životnímu 

jubileu hodně štěstí, pevné zdraví, spokojenost, pohodu a vždy dobrou 

náladu.“ Depresí, smutkem a pocitem sklíčenosti zatím netrpím. Zde 

na Slovácku máme k dispozici dostatek účinné „meducíny“, s jejíž 

pomocí se člověk do povznesené nálady snadno dostane. Jak jsem se 

už zmínil, dostal jsem hezkou řádku krásně zdobených a také formou 

dopisů psaných písemných blahopřání a přijal i nejednu gratulaci po 

telefonu. Jedno z těch tištěných blahopřání s vyobrazením lahve a 

sklenky špiritusu bylo nadneseně nadepsáno „Přání pro výjimečného 

člověka!“ Já se však za výjimečnou osobnost, odchylující se od 

průměru nepovažuji. Tato pochvalná, člověka kladně hodnotící 

formulace, sice příjemně lahodí sluchu, ale hodí se spíše než na mne, 

do verše, který po tomto oslovení mé maličkosti následuje: 
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To, že jsi výjimečný, o tom není pochyb, proto Ti chceme dnes, na 

Tvé zdraví připít. 

 

Dovolte mi, abych o devadesátinách trochu pomeditoval, porozjímal a 

řekl k nim i pár vyzývavých, popuzujících, dráždivých a snad i 

pobuřujících slov. Výjimečný nejsem já, ale zvláštní a jedinečné je 

každé devadesáté životní jubileum. Vloudil se do něho nový prvek, 

záludný element, jímž předcházející výročí netrpí. Charakter 

devadesátin je velice a hluboce rozporný. Snoubí se v nich radostná, 

optimistická současnost stojící za oslavu s pesimistickou, bližší či 

vzdálenější perspektivou. Oslovenec a oslavenec devadesátky neví, 

má na vybranou, má-li čekat gratulaci, že se dožil tak vysokého věku, 

nebo spíše kondolenci, projev soustrasti, že má na krku už devět 

křížků, a zubatá s kosou čeká za bukem. I když buk je prý symbolem 

zdraví a „spát tvrdě jako buk“ svědčí také o zdravém spánku, 

bukovým luhům a hájům, těm, které patří do lokalit vlhkých listnatých 

lužních lesů osídlených hejny komárů, se raději vyhýbám a zubatá, 

skrytá za bukem si na mne zatím kosu a zuby marně brousí. 

 

Devadesátník může čekat, jak se obvykle uvádí, dvě zprávy – jednu 

dobrou a druhou špatnou. Nejprve ta dobrá. Podle statistiky na 

jednoho muže mého věku připadá prý sedm žen. A tu špatnou 

komentoval pan farář z Blatné, že „v tomto požehnaném věku je nám 

to už houby platné“, leda, že bychom žili v biblickém čase a byli v 

kondici, v jaké se, včetně potence, v tomto vysokém věku nacházel 

starozákonní Abrahám. Jméno Abrahám v naší evropské židovsko-

křesťanské tradici zdomácnělo. Představuje symbol vysokého stáří a 

jak známo, „abrahámoviny“, jichž jsem se dožil a které jsem oslavil v 

77. roce minulého století, čítaly tehdy mých krásných 50 let. U 

Abraháma se na chvíli zastavím. Nechť mi znalci Písma svatého 

prominou, že to, co budu vykládat, je pro ně nošením dříví do lesa. 

Podle rady pana pátera z Blatné jsem sáhl po Bibli, v níž občas listuji 

a v první knize Mojžíšově jsem o Abrahámovi zjistil následující údaje: 

Jeho manželka Sára, když zestárla, trpěla mindráky, pocity 

méněcennosti a začala si vyčítat, že Abraháma dosud neobšťastnila 

žádným potomkem. Aby zjistila, čí je to vina, poslala mu do postele 

egyptskou služku, děvku Agar. Ta otěhotněla, a Sára to považovala za 

urážku, usoudila, že služka znevážila její dobrou pověst a se 

souhlasem manžela ji začala týrat a mučit. Svědčí to o tom, že už v 
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biblických dobách, a to i ve svaté rodině, existovalo domácí násilí. 

Agar utekla do pouště, kde ji u studny objevil anděl a sdělil jí boží 

požadavek: „Vrať se k paní své a pokoř se jí a Abrahámovi v jeho 86 

letech porodíš syna jménem Izmael!“ Toho mohamedáni – islamisté s 

pompou oslavují jako svého dávného prapředka. Když bylo 

Abrahámovi 99 let, sdělil mu Bůh, že až bude mít sto let, 

devadesátiletá Sára mu porodí syna Izáka. Sára, která to za dveřmi 

tajně poslouchala, se tomu, vzhledem k jejich stáří smála, ale Boží 

předpověď se do puntíku splnila. 

 

Moji gratulanti pocházejí z různých končin Čech a Moravy. Říká se, 

že „jiný kraj – jiný mrav“. Měl bych proto každému z nich zvlášť 

poděkovat, a já posílám všem stejný dopis. Kolega Viktor Jevsejenko, 

původem Rus, který v době, když jsem učil na VUTu (Vysokém učení 

technickém), tam přednášel filozofii. 40 let jsem se s ním neviděl, a 

nevím, jak vypátral moji adresu. Poslal mi tištěné „Srdečné 

blahopřání“, do něhož připsal vzpomínky na oslavy u příležitosti 

životních výročí svých tří spolupracovníků a jmenovitě uvedl: Doc. 

Kučera 60 let, prof. Kuzdas 50 let a doc. Bětík 60 let. Současně k 

tomu připsal, že Bětík před dvěma léty zemřel. Já jsem se vždy nad 

každým i tím nejstručnějším blahopřáním zamýšlel a zavzpomínal. 

Kolega Zdeněk Bětík, pocházející z Rakvic, dědiny sousedící s 

Pavlovicemi, a jak mi Viktor sdělil, se jedinečného, vzácného 

životního jubilea – devadesátin nedožil. Na oslavách, již zmíněných 

šedesátin, mi prozradil, že v roce 1936 se jeho bratr na školním výletě 

s dalšími spolužáky na řece Dyji utopil. Bylo mi tehdy 9 let a dodnes 

si pamatuji píseň, která oblétla všechny kraje Čech a Moravy: „Na 

moravské Dyji sluníčko nesvítí, Dyje tam pohřbila nejkrásnější 

kvítí,...“ 

 

Poznámka k dalšímu, druhému blahopřání je poněkud veselejší. 

Inspiroval mě k ní telefonní rozhovor s mojí blízkou příbuznou, 

Slávkou z Loučně u Nymburku, dcerou mého, loni zesnulého 

bratrance Mirka, v němž mi blahopřála k 90tému výročí mého 

narození. Během našeho přátelského rozhovoru padla řeč i na Indii, 

asijský subkontinent, který ona i její manžel Slávek důvěrně znají, a to 

nejen jako turisté, ale, zejména Slávek z častých, déletrvajících 

pracovních pobytů. Jde o zemi našemu slovanskému rodu blízkou. 

Slované jsou, jak známo, příslušníci skupiny indoevropských národů. 
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V 5. století, v době velkého stěhování národů, podle Jiráskových 

„Starých pověstí českých“ praotec Čech přivedl svůj kmen z těch 

končin do kraje, jemuž vévodí posvátná hora Říp a z jejího vrcholu 

uviděl území s hojným výskytem zvěře a ptactva, zemí oplývající 

mlékem a strdím (tj. medem) a vším dalším nezbytným k důstojnému 

živobytí. 

 

Ta druhá kniha, která se mi při zmínce o Indii, vedle „Starých pověstí 

českých“, vybavila, přišla na mysl a oživila v paměti, a kterou už 

téměř 50 let vlastním a kterou jsem nejen přečetl, ale i prostudoval, 

má provokativní název „Kámasútra aneb Poučení o rozkoši“. Jde o 

knihu, která z celého odkazu staré Indie (ze 4. – 5. století) dosáhla v 

západním světě největší popularity a proslulosti. Její autor, mnich, v 

jejím závěru uvádí: „Obrázky tu vylíčené sice občas chlípnost dráždí, 

ale není přece nutno páchat všechno, o čem je tu zmínka“. U nás ji 

nezáviděníhodná pověst pornografie zcela automaticky vyřadila z 

okruhu vydávaných děl. Český občan se dočkal skoro úplného, tj. i 

nejpikantnějších pasáží této „indické učebnice lásky“, vydání až v r. 

1969 a já jsem si ji záhy opatřil. Jak se uvádí v předmluvě, není to sice 

četba pro děti, ale čtenář se může na vlastní oči přesvědčit, že nejde o 

pornografii umně zabalenou do roucha vědeckého spisu. 

 

Po tom, co jste si z mého předcházejícího povídání přečetli, pěkný 

obrázek jste si o mně asi neudělali. Možná jste si řekli, že jsem starý 

chlípník, sprosťák a nemrava. Já se však o tom nejstarším 

dochovaném indickém spisu nezmiňuji z obliby nad „milostným 

hemžením ve staré Indii“, jak obsah Kámasútry charakterizoval její 

autor, mnich Vátsjájama, ale ze slušných a počestných důvodů, 

souvisejících s mým životním jubileem. Zatímco v Bibli, zejména v 

Novém zákoně se mluví a ze všech možných aspektů pojednává 

především a hlavně o lásce člověka k Bohu a Boha k člověku, o jeho 

posledních věcech a přípravě na poslední soud, Kámasútra se zabývá 

tím druhem lásky, kterou oplývá vše živé, včetně nejjednodušších 

organismů, které ji mají zakódovanou v genech a která souvisí se 

vznikem, zachováním a množením všeho živého. Tato indická 

učebnice lásky posvěcuje nikoli jako Bible utrpení, za jehož nejvyšší 

stupeň křesťané vyzvedají utrpení Krista, ale – za jeden z trojího 

smyslu života považuje a z různých aspektů posuzuje rozkoš, 

představující opak a protiklad utrpení. Autor Kámasústry závěrem 



www.kscmbreclav.cz  [- 14 -] 
 

uvádí, že „o rozkoši a jakou příjemnou potěchu tento vzrušující pocit 

znamená, se lze poučit v Kámasútře nebo ve společnosti frejířů“. Jeho 

doporučení jsem ochotně vyslyšel, opatřil jsem si a prostudoval další 

publikace – „Spisování slavného frejíř“ a „Frejíři a prostopášnice“. 

 

Při studiu Kámasútry mě uchvátila především moudrá rada jejího 

autora, jak dělaná pro mé příští, nejvýznamnější, nejslavnější a ze 

všech mých kulatých životních výročí to nejkulatější a snad i poslední, 

na němž budu bilancovat celý běh svého života od kolébky až po ..., 

momentálně mě nenapadá, jak bych měl ten konec nazvat. Autor 

zmíněné atraktivní knihy hned v jejím úvodu radí: „Stoletý svůj věk 

nechť muž rozdělí tak, aby v něm vyplnil trojí smysl života. V dětství 

nechť jde za vzděláním. V mládí a mužnosti za rozkoší a prospěchem. 

V stáří za vírou a spásou“. 

 

Podle autora indické učebnice lásky bych měl ve stáří jít za vírou a 

spasením. Já tedy věřím, i když si uvědomuji, že platí ponaučení, 

neraduj se předčasně, neříkej hop, dokud nepřeskočíš!“, že za těch 

dalších deset let, které přede mnou do plánované stovky ještě stojí, 

budu moci svoji celoživotní pouť hodnotit pozitivně a také slavnostně 

prohlásit, že „trojí smysl života“ jsem naplnil. Dále, nejen doufám, ale 

věřím, že ani Vy za těch dalších deset let na mne nezapomenete a k 

mému nejkulatějšímu, stému, stoletému jubileu mi osobně 

pogratulujete, nebo pošlete blahopřání. Dnes mohu jen vyslovit své 

přání slovy verše velikého ruského spisovatele a básníka A. S. Puškina 

a jeho veršem ukončit své dnešní povídání: 

 

Dej bože, abych jednou, až budu míti sto let,  

a moje vlasy zšednou, s přáteli pohár zved,  

aby i v těžké chvíli smích jásal ze všech stran  

a k smrti zazvonily nám číše místo hran. 

 

                                   Ve Velkých Pavlovicích, 26. července 2017 

 

                                                                                     s úctou 

 

                                                                                         Pavel Kučera 
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                                                                     NAŠI JUBILANTI  

 
Září   

Václav Bureš Strachotín  85 let 

Marie Hráčková   Mikulov 80  

Ladislav Peňáz Mikulov  80  

Václav Rykr Drnholec 75  

Ludmila Bzenecká  Uherčice 70  

Zdeněk Jirák Břeclav 70  

Anna Trubačová Břeclav 70  

Josef Příborský Břeclav 65  

Bohumil Šebesta Bulhary 65  

Petr Grulich  Březí 65  

Ing. Vladimír Zich Mikulov 65  

Jiří Sedláček Tvrdonice  55  

Dagmar Švendová Břeclav 40  

 

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

Gratulujeme! 
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Aktuální 
Věra Levá 

                                   

Válčí se, válčí, fabriky na zbraně jedou,  

jásáme, máváme, ,,naťácké" kolony jedou. 

   

Válčí se, válčí, zbrojaři si kapsy plní,  

měšťák to dobře ví, lhostejně v bavlnce vrní. 

 

Válčí se, válčí, k mání jsou rozryté země. 

Evropu nerozrýt! Jen zasít Alího plémě. 

 

Válčí se, válčí, světpán všude rýpe,  

zisk bozi posvětí, s bohy to vždycky víc sype. 

 

Válčí se, válčí, světapán rýpe už všude,  

rozrýt a vybrat Rus poslední štací bude. 

 

Válčí se, válčí, fabriky na zbraně jedou, 

jásáme, máváme těm, co nás na jatka vedou. 

 

290 našich vojáků (mise POBALTÍ za 362 mil. Kč) 

       bude zapojeno do vojenských provokací vůči RUSKU) 

 

23.8.-12.9.2017 AMPLE STRIKE -  

      cvičení NATO na území ČR! 

 

 

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 

mailto:zpravodaj.breclav@seznam.cz

