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SLIBY,  SLIBY,  SLIBY…  PLNĚNÍ   ALE  NENÍ  A  NENÍ 

 
Jakmile se přiblíží volby, jakékoliv volby, čteme a slyšíme od mnoha 

volebních stran hodně slibů, které by při jejich naplnění přinesly lidem 
úlevu. Nebo alespoň radost.  

Další takový příklad se ukázal v poslanecké sněmovně, kde se 
projednával návrh poslanců KSČM na to, aby byla hrazena mzda i za 
první tři dny nemoci.  

Pokud by ČSSD myslela vážně své sliby, mohl tento návrh projít. Že 
pravice tento návrh nechce přijmout, nepřekvapuje a argumenty 
přednesené některými z jejich poslanců nepřekvapí.  

Podle Zbyňka Stanjury (ODS) by zrušení karenční doby zvýšilo 
zaměstnavatelům náklady práce. Její zavedení označil za správné. „Jako 
zázrakem klesla průměrná nemocnost našich zaměstnanců“, podotkl.  

Ivan Pilný (ANO) řekl o předloze KSČM: „Zákon je výrazně 
v neprospěch české ekonomiky.“ 

Jenže… v letech 2011 – 2013 platili zaměstnavatelé nemocenskou o 
týden déle. „Bylo to asi pro 300 – 400 tisíc občanů. Ne tři dny, pět dnů a 
nikdo se nezhroutil. Takže to není o tom, že by na to nebylo, ale proč to 
dávat, když nemusím,“ kontroval komunistický poslanec Miroslav Opálka.  

A jak že se hlasovalo? O zamítnutí návrhu KSČM se hlasovalo 
celkem 3 x a vždy prošlo o jeden či dva hlasy. V konečném hlasování bylo 
ze 163 přítomných poslanců pro zamítnutí návrhu 83 z nich, hlavně 
z ANO, TOP 09, ODS a KDU-ČSL. Proti bylo 72 poslanců z KSČM, ČSSD 
a Úsvitu.  Rozhodující  byla  skutečnost, že 4 poslanci ČSSD se hlasování 
zdrželi! 

Nelze se proto divit slovům poslankyně KSČM Soni Markové, 
místopředsedkyně zdravotního výboru sněmovny: „Sociální demokraté 
navzdory svým předchozím předvolebním proklamacím tak vlastně 
podpořili asociální pravicové strany ANO, TOP 09, ODS a KDU-ČSL, 
které setrvávají na principu kolektivní viny zavedeném v úsporném balíčku 
Topolánkovy vlády a i nadále nutí zaměstnance, aby své nemoci 
přecházeli, roznášeli je mezi spoluzaměstnance nebo si kvůli nemoci 
vybírali zaslouženou dovolenou, protože si nemohou dovolit výpadek 
svých již tak většinově nízkých příjmů.“ 

Co k tomu dodat… snad jen to, že Sobotkova vláda má obnovení 
náhrady mzdy v prvních třech dnech v koaliční smlouvě.  

-St- 
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CO  PŘINESLA  ČESKÉ  REPUBLICE  NÁVŠTĚVA  A. MERKELOVÉ 
 

Každý občan České republiky jistě očekával, že kancléřka Merkelová 
přiveze alespoň nějaký příslib k demokratizaci Evropské Unie, nové 
návrhy na řešení migrační krize, zrušení embarga na Rusko a jiné, nás 
zajímající skutečnosti, zejména po budoucím odchodu Velké Británie 
z Evropské unie. Nic takového se nestalo a paní kancléřka ve svých 
vystoupeních byla velice opatrná a nic převratného nenabídla. Já se 
domnívám, že zde sondovala přístup českých politiků ke kvótám, tedy 
přerozdělení migrantů do České republiky (ČR). Většinou se setkávala 
s nesouhlasem a navíc jí prezident ČR Miloš Zeman i předseda Senátu 
ČR připomněli, že sankce proti Rusku by se měly zrušit, protože to 
hospodářsky poškozuje nejen ČR ale i celou Evropu. Paní kancléřka vše 
vyslechla s kamennou tváří, ale nezaujala k tomu žádné stanovisko. Po 
příletu zpět do Německa ale Čechům vzkázala, že migranty bude Česká 
republika přijímat a pokud ne, budou následovat sankce. Je vidět že 
Angela Merkelová a vedení EU demokratické principy neuznávají a 
k východním státům se chovají jako byrokratičtí diktátoři. Takovou Evropu 
nechceme a měli bychom v krajním případě zvážit i odchod z EU, na 
základě všeobecného referenda tak, jako to učinila Velká Británie. 
Zároveň by se v tomto referendu mohli občané vyjádřit o dalším setrvání 
ve zločinecké organizaci NATO. No, já se domnívám, že pokud bychom 
se chtěli z NATO vyvázat, zřejmě by okamžitě americký „bratr“ zakročil, 
protože ČR figuruje v jejich válečných plánech jako nástupiště k napadení 
Ruska. 

Ale vraťme se ještě k návštěvě německé kancléřky Angely 
Merkelové v ČR. Celý její osmihodinový program také provázely dosti 
silné demonstrace českých občanů, kteří nesouhlasí s její migrantskou 
politikou, která má negativní dopad i na ČR. Všechny naše sdělovací 
prostředky se snažily protesty občanů bagatelizovat. Na rozdíl od 
návštěvy Čínského prezidenta, kde pár cholerických výtržníků zaplnilo 
celá zpravodajství všech sdělovacích prostředků. 

Teprve německý tisk a ostatní německé sdělovací prostředky průběh 
návštěvy kancléřky Merkelové uvedly na správnou míru se závěry, že její 
návštěva v ČR byla neúspěšná a že byla provázena nesouhlasnými 
projevy Čechů k její neúspěšné migrantské politice a proti přeroz-
dělovacím kvótám migrantů.  

Záměrně jsem se ještě nezmínil o přístupu samotného premiéra 
vlády ČR Bohuslava Sobotky k její návštěvě. Jak bylo z jeho širokého  
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úsměvu vidět na různých tiskovkách, byl s návštěvou Merkelové v Praze 
nadmíru spokojen. Vtírá se tedy otázka z, čeho mohl být spokojen a proč 
také ten široký úsměv. Jedna možnost by tu byla. Oni také jednali i 
samostatně, takříkajíc mezi čtyřma očima, kde se mohli na konkrétních 
kvótách dohodnout. Bohuslav Sobotka si je dobře vědom, že v příštích 
volbách do Poslanecké sněmovny, premiérem vlády ČR nebude a 
kdovíjak ve volbách v roce 2017 dopadne i celá ČSSD, protože dané sliby 
voličům v minulé předvolební kampani zdaleka nesplnila a byla ve vleku 
zejména lidovců. On si také uvědomuje, že by mohl dopadnout špatně, 
protože funkci premiéra nevykonává v zájmu českých občanů, což 
znamená, že by významnější post v ČR nezískal. Z tohoto důvodu si 
dozajista zajišťuje teplé místečko úředníka v Evropské unii, podobně jako 
expremiér Špidla, což mu může Angela Merkelová zařídit, protože má 
v EU rozhodující slovo. Jak to tak nyní vypadá, Česká republika bude 
migranty potichu i nadále přijímat podle nařízených kvót EU. I přes 
veškerá ujištění vládní koalice, že tomu tak nebude. Čísla kvót pro ČR 
jsou již daná a vláda ČR je respektuje. Tak jenom doufám, že na ty 
nesplněné sliby voliči nezapomenou a „profláknuté“ strany volit nebudou, 
včetně těch pravicových. 

František Hadač 
 
 

PETICE 
 

Nabízíme možnost všem občanům připojit svůj podpis pod 
následující petici proti umístění zbraní NATO na území naší republiky.   
Petice jsou k dispozici na OV KSČM, budou na všech akcích KSČM 
v nejbližším období a samozřejmě v ZO KSČM. 

Znění petice: 
Nás, občanů, se na to, zda chceme do NATO, nikdo neptal. Tím méně na to, 

zda mají bomby NATO pustošit Jugoslávii, Afghánistán, Irák i další země. Zmařily 
statisíce životů. Destabilizují celé regiony. Šíří chaos a humanitární pohromy. Živí 
teror i migrační vlny. To vše stále víc ohrožuje i evropskou bezpečnost.  

Žádal nás kdokoli o souhlas s podporou protiústavního převratu na Ukrajině? 
Války, již její vláda vede proti Donbasu? S přesunem zbraní NATO na ruské 
hranice?  

Nedávný summit paktu jich tam rozhodl rozmístit ještě víc. Do střetu 
s jadernou velmocí to vtahuje i ČR. A mění nás tak v živý štít, jenž by byl na ráně 
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jako jeden z nejbližších. Tomu je třeba předejít! Žádáme od vlády jasný závazek:  
- Nepřipustit rozmístění cizích vojsk, základen a zbraní na našem území! 
- Nevyslat české vojáky na ruskou hranici!  
- Rozhodnout o členství v NATO speciálním referendem! 
 
Petiční výbor:  
Lenka Procházková, spisovatelka, Jeronýmova 2, Praha 3  
Eva Novotná, mluvčí iniciativy NE základnám, Tupolevova 479, Praha 18  
Jaromír Kohlíček, poslanec EP, Středová 1768 / 17, 451 01 Teplice 
Ivan Kratochvíl, Českoslovenští vojáci v záloze za mír, Vikova 473, Slaný 
Josef Skála, místopředseda ÚV KSČM, Londýnská 16, Praha 2 
Karel Sýs, básník, předseda Unie českých spisovatelů, Paláskova 1107, 
Praha 8 
Zdeněk Troška, filmový režisér, Ondříčkova 22, Praha 3. 

Stanislav Míka, místopředseda OV KSČM 
 
 
 

KLUB  ČESKÉHO  POHRANIČÍ A PAMÁTNÍK  PREZIDENTA  BENEŠE 
 

Členové Krajské rady Klubu českého pohraničí Jihočeského kraje 
v srpnu v Sezimově Ústí v rámci svého jednání uctili památku prezidenta 
Edvarda Beneše. Mimo položení věnce k hrobu p. prezidenta přijali i 
následující prohlášení:  

„Stojíme na posvátném místě posledního odpočinku prezidenta 
Beneše, budovatele Československé republiky, přihlašujeme se k jeho 
odkazu, který vidíme mimo jiné v bezvýhradné podpoře Zákona 292/2004 
Sb. ve znění „Edvard Beneš se zasloužil o stát“. Nahlížíme na úlohu 
E. Beneše v československých dějinách pouze pozitivně. Vážíme si jeho 
životního díla a jeho odkaz spatřujeme v dalším úsilí o prohlubování 
suverenity české státnosti ve svazku rovnoprávných národů Evropy 
v podmínkách trvalého míru. Nedopustíme jakékoliv zpochybňování 
základů československé a české zákonitosti tím, že budeme přivírat oči 
nad pokusy zpochybnit dekrety E. Beneše, prezidenta Československa. 
Věrni zůstaneme. Čest jeho památce.“  

Z příspěvku Miroslava Krále vybral -St- 
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NABÍDKA KALENDÁŘŮ NA ROK 2017 
 

 

STOLNÍ KALENDÁŘE 
 

 

Kč za kus 
 

 

I 
D 
E 
Á 
L 

 

Zvířátka 36,- 
České koláče, buchty a 
bábovky  36,- 

Kočky 36,- 
Zahrádkářský kalendář 36,- 
Motorbike 36,- 
Hrady, zámky a památky ČR 36,- 
Česká republika 36,- 
Příroda, hory, řeky, jezera … 36,- 
Pes, věrný přítel 36,- 

Myslivecké toulky 46,- 
Pokojové květiny 46,- 
Lunární kalendář 46,- 
Česká vařečka 46,- 
Toulky přírodou 46,- 
Chytrá žena 46,- 
Z toulek 46,- 
Rybář  46,- 
Daňový 36,- 
Úsměvně a literárně 50,- 
Impuls II. 32,- 
Trhací kalendář A5 34,- 
Kalendář  KRAVATA 35,- 
Plánovací záznamník Božka /PVC - 
modrá/ 22,- 
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PROČ  USA  ZUŘÍ  KVŮLI  KRYMU ? 
 

Plány NATO, ve skutečnosti plány USA, byly ohledně Krymu vážné. 
Veškerý majdanovský povyk, řeči o eurointegraci, sliby vstupu do EU atp., 
byly spojeny především s Krymem, píše Viktor Sokirko na serveru 
Eurasia24.cz prostřednictvím Outsidermedia.cz a Rusvesna.su. 

Američané se hodlali na poloostrově usadit s konkrétním cílem: 
rozmístit zde svůj systém protiraketové obrany a zároveň protivzdušné 
komplexy Patriot, aby mohli kontrolovat nejen vzdušný prostor jihu Ruska, 
ale také blokovat vypouštění ruských balistických raket na ohromném 
území. Nijak to podle autora a jeho zdrojů neskrývali, viceprezident Joe 
Biden to měl říci přímo: »Region mohl sloužit jako výborná základna pro 
NATO a přímo vojska USA.« 

A to chápalo i ruské vedení. Vladimir Putin otevřeně prohlásil: »Vstup 
Ukrajiny do NATO by znamenal nebezpečí pro celý ruský jih, pokud by si 
byli krymští nevybrali... Nechceme, aby válečná aliance hospodařila kolem 
našeho plotu... Je lepší, když budou přijíždět na návštěvu do Simferopolu 
oni k nám, než my tam k nim.« 

Z území poloostrova lze totiž kontrolovat teritoria všech zemí kolem 
Černého moře. Dnes jej kontroluje Rusko. Pokud by se však před dvěma 
lety nerozhodlo referendem, vlály by dnes na Krymu prapory s pruhy a 
hvězdami! 

Již před majdanem Američané na Krymu začali budovat 
infrastrukturu pro své letectvo. Začalo se s rekonstrukcí jedné ze 
sevastopolských škol. Měla z ní být základna námořnictva USA. Na Krym 
se chystali velmi důkladně. Rok před majdanem sestavili rozpočet na 
rekonstrukci řady budov v Sevastopolu a Simferopolu. Měly tam být štábní 
a výzvědné útvary. Ukrajinská letiště a posádky považovali za své a 
připravovali se na jejich přebudování podle standardů NATO, píše 
Sokirko. 

Američtí vojáci se měli už v dubnu 2014 začít na Krymu zařizovat. 
Předpokládali, že je všechno vyřešeno. Situaci ale zamotalo referendum a 
18. března se Krym stal opět ruským. Američané přiznali, že je Rusové 
převezli. A tak se aspoň pomstili sankcemi. 

V roce 2017 měla končit dohoda Ruska s Ukrajinou ve věci pronájmu 
Sevastopolu pro vojenskou námořní základnu, takže to bylo opravdu o 
prsa... Rusové věděli, co dělají - z Krymu je snadné vojensky ovládat 
prostor do Voroněže a Moskvy a v případě potřeby až do Turecka. 

Kdyby získali Krym Američané, plánovali tam umístit 
mezikontinentální balistické rakety Minuteman III. na letiště bombardéry, 
stíhačky a bitevníky. Mohla tam být uložena evropská nestrategická 
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jaderná munice, která je dnes v Turecku. Protiraketový systém Aegis by 
mohl sloužit proti Rusku mnohem efektivněji. 

Plány USA zkrátka s Krymem počítaly jako s nepotopitelnou 
letadlovou lodí přímo v boku Ruska a s jeho prošpikováním zbraněmi. Měli 
už vyhlédnuté pláže pro rekreaci svých vojáků. Plánům NATO zatím 
naštěstí nebylo souzeno vyplnit se...                                                       (zr) 

Z Haló novin 8. 9. 2016 vybral  -St- 
 
 

BLAHOPŘEJEME 
 

 Vše nejlepší, především však zdraví, štěstí a spokojenost přeje 
Okresní výbor KSČM Jindřichův Hradec soudružkám a soudruhům, kteří 
se v období mezi vydáním Naděje č. 8/2016 (12. září 2016) a Naděje č. 
9/2016 (11. října 2016) dožili či dožijí životních výročí a to 70, 75, 80 a 
více let. Jsou to: 
14.9.  Zuzák Jaroslav, Ing.  ze Slavonic 
15.9.  Horáková Alena ze Slavonic 
16.9.  Vávra Jan, Ing.  z Klece 
17.9.  Dušák Václav  z Chlumu u Třeboně 
22.9.  Mandátová Jarmila z Dolních Němčic 
23.9.   Knotková Zdeňka z Dačic 
26.9.  Moravová Milena z Nové Včelnice 

Aldorf Lubomír z Jindřichova Hradce 
28.9.  Štěrbová Jindřiška ze Slavonic 

Kálal Karel, Mgr. z Jindřichova Hradce 
29.9.  Malá Marie  z Nové Bystřice 
30.9.  Sokolík Miloslav z Jindřichova Hradce  
3.10.  Vacula Antonín ze Studené  
4.10.  Rezek František z Třeboně 

Záruba Stanislav ze Soběslavi 
9.10.  Dimová Věra  z Nové Včelnice 
10.10.  Kubíček Karel  z Oldřiše. 

OV KSČM Jindřichův Hradec 
 
 

NEJBLIŽŠÍ  AKCE,   NABÍZÍME,   INFORMUJEME,   PŘIPRAVUJEME 
 
 „fajnšmekrům“ ještě můžeme za určitý příspěvek poskytnout 
 lahodný nápoj „RUM VĚRNÝCH BOLŠEVIKŮ“; 
 chcete-li navštívit WEBOVÉ STRÁNKY OV KSČM Jindř. Hradec, 

pak máte minimálně dvě možnosti jak to učinit. Jednou z nich je 
zadat do vyhledávače „KSČM“, poté „NAŠI LIDÉ“, pak „KSČM 
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V KRAJÍCH“, pod částí „JIHOČESKÝ KRAJSKÝ VÝBOR“ si 
otevřete „OV KSČM JINDŘICHŮV HRADEC“ a pak už si můžete 
prohlížet, co chcete. 
Druhou cestou je zadání „KSČM JINDŘICHŮV HRADEC“ a pak si 
kliknete na odkaz na nové webové stránky OV KSČM. 

 FACEBOOKOVÉ STRÁNKY OV KSČM  nejdete na 
adrese: 

 http://www.facebook.com/ovkscm.jhradec; 
 PŘIHLÁŠKA DO KSČM – zájemci o členství v KSČM se mohou 
 nově přihlásit, mimo již tradičních cest /prostřednictvím ZO KSČM, 
 OV KSČM/, také přes webové stránky KSČM (ve vyhledávači 
 zadáte „kscm“ a nahoře na stránce kliknete na část „PŘIPOJTE 
 SE“ a pak si každý zájemce může vybrat postup; 
 máte-li zájem o PRAVIDELNOU ČETBU NADĚJE, obraťte se na 
 OV KSČM a jistě se dohodneme na způsobu distribuce našeho 
 listu pro Vás. „Předplatné“ pro rok 2016 zůstává i nadále 
 nezměněno a to ve výši 50,-Kč na rok.  

 
PIŠTE,  ROZŠIŘUJTE  NÁS,  DÁVEJTE  NÁS  ČÍST  OSTATNÍM ! 

 
 

ČEKÁME NA VAŠE OHLASY !       ČEKÁME NA VAŠE OHLASY ! 
 
 
NECHTE NÁS KOLOVAT !             NECHTE NÁS KOLOVAT ! 

 
 
 Vydává zdarma nepravidelně OV KSČM Jindř. Hradec, IČO 
00496936. Adresa redakce - OV KSČM Jindřichův Hradec, Bezručova 
514/II, tel. číslo 384 361626, 602 159 388, 725 646 025; E-mail: 
ovkscm.jindr.hradec@kscm.cz. Registrační značka MK ČR E 11670. 
Uzávěrka tohoto čísla – 8. 9. 2016, vydáno 12. 9. 2016; XXVI. ročník – 
číslo 8/2016. Šéfredaktor - Josef Bílek. 
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