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1. M Á J  - SVÁTEK  PRÁCE

JE  SKUTEČNĚ  ČESKÁ  REPUBLIKA  VE  VÁLEČNÉM  STAVU ?

Podle premiéra vlády Petra Fia-
ly prý taková situace nastala.
Nicméně normální občané ČR
považují toto Fialovo prohlášení za
šíření poplašné zprávy, a kdyby
nenásledovala protiústavní vládní
nařízení o cenzuře a postizích za
jiné názory na Ukrajinské události,
které také nejsou v souladu s in-

formacemi hlavních sdělovacích
mainstreamových medií a nejsou
ani v souladu s vyšinutými neú-
stavními opatřeními vlády ČR,
s možnostmi stíhání osob za jiný
názor, které může skončit i věze-
ním, tak by se zřejmě nic zásadní-
ho nedělo. Vláda si k tomuto účelu
vytvořila skupinu práskačů, tedy



„informátorů“, kteří bdí nad „čisto-
tou“ informací. Mě již bylo také
vyhrožováno, ovšem zastrašit se
nenechám. Vzniká nepříjemný
dojem, že česká vláda je pod tla-
kem samotného Zelenského a
vlády Spojených států, takže plní
úlohu užitečného idiota, pro smích
ostatních západních evropských
států. Nikde v okolních státech se
tak neblbne jako v České republi-
ce. Ukrajinské vlajky jsou vyvěše-
né téměř na všem i na českých
památkách, které nemají s Ukraji-
nou co do činění. Ministryně války,
pardon obrany, Jana Černochová
poslala na Ukrajinu zbraně za mi-
liardu korun a další dodávky ještě
chystá. Vůbec jí nevadí, že čím
více je zbraní, tím více je mrtvých
jak vojáků, tak i civilistů. Prý žádná
jednání s Ruskem nepřicházejí
v úvahu. Z prázdné české státní
kasy chce ještě zvýšit odvody na
2% pro NATO. Mimo to také ža-
doní u vlády Spojených států vy-
budovat na území ČR americkou
leteckou základnu, čemuž musíme
všemožně zabránit.

Musíme každopádně také pod-
pořit úsilí táborského aktivisty Jiří-
ho Machače, který začal organizo-
vat pravidelné protesty na Leten-
ské pláni v Praze proti loutkové
vládě Petra Fialy /ODS/, která se o
české občany nestará, také proti
cenzuře a proti postihům za jiné
názory například o Ukrajině.
Účastníci manifestace též podpi-
sují příslušné petice. Tyto protesty
budou pokračovat i nadále a jak
Jiří Machač upozornil, že zde je

území samostatné České republi-
ky a nikoliv přílepek Ukrajiny.
Ústava se stala cárem papíru a
tato vláda po nás chce, abychom
lhali a udávali. Dále Jiří Machač
uvedl, že bude i na dalších mani-
festacích neúnavně bránit svobo-
du slova, protože kde končí svo-
boda slova, tam začíná fašistická
diktatura. Přestože účast občanů
na těchto manifestacích je slibná,
je to ovšem stále málo na to, aby
byla vláda přinucena dělat ústup-
ky. Stálo by za úvahu vypravit na
tuto manifestaci autobusy i z dal-
ších okresů a krajů, protože těch
nepokojených občanů je daleko
více, než těch spokojených. Důle-
žité je také spojení se všemi levi-
covými organizacemi, odbory a
vlasteneckými spolky, k jednotné-
mu vystupování proti škodlivému
vládnímu slepenci z pěti samo-
statně nevolitelných stran.

Každá válka nejvíce postihuje
civilní obyvatelstvo a přináší mu
nesmírné utrpení. Pokud budeme
pátrat po příčinách rusko - ukrajin-
ské války, nutně dojdeme k závě-
ru, že tato válka není válkou vlas-
teneckou, ale je to válka USA proti
Rusku, s využitím ukrajinské ar-
mády s americkými instruktory a
prý i velením. Ukrajinská armáda
tedy nebojuje za vlast, ale za neu-
držitelný ukrajinský režim a za
ekonomické zájmy Spojených stá-
tů.

Nicméně, ukrajinskému lidu
přeji, aby válka na Ukrajině co
nejdříve skončila a zavládl mír.

František Hadač



VŠEM  KOMUNISTŮM  PŘED  PREZIDENTSKÝMI  VOLBAMI

Soudružky a soudruzi,
strana jde jinak, než minule, i do

prezidentských voleb. Tentokrát kan-
didujeme sami. ÚV KSČM tím pověřil
mne. S návrhem přišla Kateřina Ko-
nečná. Opřela ho o silné argumenty.
Sdílí je většina strany. Takovou důvě-
ru nelze zklamat. Vykonám pro to
maximum.

Podpora sílí i za hranicemi naší
členské základny. Cestu k voličům mi
klestí i aktivisté jiných stran a hnutí.
Slibně se vyvíjí spolupráce
s desítkami osobností, oponujících lži
a nenávistí. Bereme si slovo ze stej-
ných tribun i společnými výzvami. Ve
sdružení za obnovu suverenity
(www.kudyzkrize.cz) pracujeme i na
východisku z polistopadové pasti.
Rozhovory na „TV Petr Bureš“ prošla
už skoro stovka renomovaných exper-
tů. Jednou týdně tam lidé zpovídají
mne. Pořady mívají i statisíce diváků.
S Petrem, komunistou ze Štětí, je
vysíláme na koleně. Náš „fanklub“ na
YouTube se blíží 30 tisícům. Takové
zázemí tam nemá jediný z politických
soupeřů.

Vládnou nám žalostní kazisvěti.
Okupovali všechny mocenské páky.
Ženou nás do pohrom, nevídaných po
řadu generací. Ohrozí milióny spolu-
občanů. Sami tu zkázu neodvrátíme.
Dokáže to jen podstatně širší opozice.
Pouze blok většiny kritických nálad a
vůle po civilizované alternativě. Pro-
gram, mířící k jádru věci, získá jen za
naší aktivní účasti. Jedině tak se silou,
měnící svou zemi k lepšímu, staneme
znovu my sami.

To proto se i můj mandát liší od le-
titých zvyklostí. Cílem je oslovit mno-
hem širší veřejnost, než jaká dnes volí
KSČM. Jako „kandidát českých vlas-

tenců“, a ne pod stranickou hlavičkou.
Jménem národních zájmů, jejichž
prohry už vnímá jako hrozbu spole-
čenská většina. Právě tak lze všem,
kdo nás chtějí vytlačit z politické scé-
ny, srážet hřebínek i tam, kde se ne-
právem cítí na koni. Dvojnásob pod
mračny cenzury i kriminalizaci všeho,
co kazisvěty usvědčuje ze lhaní i ha-
zardů s našimi osudy.

Většina komunistů zvolený postup
plně podporuje. Rád bych jim za to
upřímně poděkoval. Čelem se obra-
cím i k soudruhům, neskrývajícím
určité pochybnosti. Má příslušnost ke
KSČM je notoricky známá. Před voliči
ji nezatloukám ani teď. Jako komunis-
tu mne prezentují i média. Hlas, razící
její vůli nadoraz, však postrádá celá
vlastenecká scéna. Vezme ho za svůj
tím snáz, zazní-li jejím jménem i oči-
ma. Není snad celá pravda o všem,
co bere útokem už i národní zájem,
právě „rodinným stříbrem“ nás, mar-
xistů? Proč nemá dosáhnout i tam,
kde byla dosud bez šance? A prorážet
cestu k novým spojencům i přívržen-
cům?

„Bratříčkování s nácky“ v tom hle-
dají jen zlé jazyky. Cílem je renesance
našeho vlivu, vytlačující i skutečné
nácky. Pojďme tou cestou vyrazit si-
lami celé strany! Sám k tomu
s mandátem, schváleným ÚV KSČM,
mohu přispět hlavně v televizních a
rozhlasových soubojích v předvečer
prezidentských voleb. Pozvou mne
tam, jen bude-li na peticích opravňují-
cích kandidovat, aspoň 50 tisíc podpi-
sů. Sbírá je i řada bezpartijních, ba
členů jiných stran. Výsledek však
bude záviset hlavně na nás, komunis-
tech. Desítky tisíc členů máme i dnes.

http://www.kudyzkrize.cz/


Tím snáz bychom měli obstát i v této
zkoušce akceschopnosti. Zvládneme-
li to, slibuji, že našim soupeřům nic
nedaruji i Vaším jménem.

Není to jednosměrná ulice. Jasný
závazek platí i z mé strany. Všude

tam, kde se to podaří sladit, přijedu
podpořit naše kandidáty v komunál-
ních i senátních volbách.

Všechny komunisty Čech a Mora-
vy srdečně zdraví

Josef Skála.

NOVÝ  TÝDENÍK  NAŠE  PRAVDA

V pátek 29. dubna 2022 vyšlo první číslo týdeníku Naše pravda, kte-
rý nahrazuje do čtvrtka 28. dubna vycházející deník Haló noviny.

Vycházet bude každý další pátek. Cena týdeníku pro předplatitele
bude 28 Kč, ve volném prodeji 29 Kč, v rozsahu 24 stran včetně přílohy
Literatura-Umění-Kultura a vloženého TV magazínu.

Těm z vás, kteří máte předplacený deník, přejde předplatné
automaticky na předplatné týdeníku. V tuto chvíli vám všem vznikl
přeplatek na předplatném, který bude použit na další platby, tzn., že až do
vyčerpání přeplatku vám nebude nic účtováno. To ale samozřejmě není
povinnost. Pokud budete chtít přeplatek vrátit, je třeba toto oznámit (na
email inzerce@futura.cz, poštou na adresu redakce nebo telefonicky na
čísla 222 897 320, 800 300 302).

Týdeník Naše pravda bude aktivní na sociálních sítích htt-
ps://www.facebook.com/tydeniknasepravda i na webových stránkách
www.nase pravda.cz, které doporučujeme ke sledování.

Věříme, že budete i nadále odebírat a propagovat týdeník Naše
pravda, jediné skutečně levicové periodikum nezávislé na zahraničním
kapitálu.

Děkujeme!
KSČM

PIŠTE, ROZŠIŘUJTE NÁS,   DÁVEJTE NÁS ČÍST OSTATNÍM !

ČEKÁME NA VAŠE OHLASY !    ČEKÁME NA VAŠE OHLASY !

NECHTE NÁS KOLOVAT !    NECHTE NÁS KOLOVAT !
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