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AMERIČANÉ  MOHOU  ZA  DNEŠN Í UKRAJINU  VÍC  NEŽ  RUSOVÉ.
EVROPA  BUDE  PLATIT.

Polemika: Bohumil Pečinka /BP/s Karlem Křížem /KK/ redakce REFLEX.

BP: K čemu vlastně des na Ukrajině dochází?
KK. Jde v podstatě o hospodářský střet USA a Německa o prostor

střední a západní Evropy a o severoatlantickou hegemonii v němž Ukraji-
na hraje neblahou roli šachovnice, po níž se šlape a tahá figurkami. Rusko
pak naskočilo do role vzteklého velkého psa, který na svém dvorku ne-
snese odpor a dá se vydráždit. Amerika soudcuje a Evropa bude platit.

BP: Vysvětlete to.
Odpověď KK: Ke střetu na Ukrajině se schyluje již nějakých 20let.

Američanům a Britům nejde primárně o Rusko, nýbrž o jeho vztahy s EU a
speciálně s Německem. Americkému angažmá jde především o to, zabrá-
nit Němcům ve spojení jejich technického a průmyslového potencionálu s
nedozírnými průmyslovými a surovinovými zdroji Ruska. Do EU z Ruska
proudí nejvíce plynu a ropy v historii Ruska. Přitom je teď Německo znovu
hlavní hráč ve 450 milionové EU. Bez energie není průmysl. Na své ně-
kdejší představy a plány může EU nyní zapomenout.

BP: Mohla Ukrajina za těch dvacet let uhrát víc?
KK: Určitě. Je to velká lidnatá země. Nepovedla se jí ekonomická ani

politická transformace. V roce 2004 přišla prozápadní Oranžová revoluce
a následovaly další její vlny až po Majdan. Ale Evropa ani Amerika ve sku-
tečnosti pro Ukrajince v ekonomickém smyslu nic neudělala. Obchod se
Západem je téměř nulový. Západ po Ukrajině nechce nic, ani železnou
rudu, ani uhlí, ani elektřinu, už vůbec ne obilí, a další potraviny. Nové
průmyslové obory se nerozvíjely, Západ do nich nic neinvestoval a jsou
úplně v rozvalu. Ukrajinští inženýři pracují doma na tržnicích nebo pracují
po Evropě na stavbách. To málo co se z Ukrajiny na Západ vyváží, je za
„hladové“ ceny.

BP: Jaká je podle Vás pozice Německa?
KK: Německo v takto nastavené situaci bude kapitulovat a Evrop-

skou unii to bude stát šílené politické problémy a ještě větší peníze. Pokud
by Ukrajina a její špičky zvládali emoce, byly jednotné, Ukrajina mohla stát
jednou nohou na každé straně a být neutrální, nemuselo ke konfliktu dojít.
Západ nikdy neměl v úmyslu Kyjev významně ekonomicky podpořit, ani
bránit. Evropa se obávala nákladů s nejistými výnosy. A Amerika chtěla
Kyjev pro své cíle jen využít a pak zahodit. Spojené státy de facto Rusko
na Ukrajinu pozvali. Evidentně Zelenskému neposkytly ani všechny důleži-
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té informace. Největšími vítězi v konfliktu jsou Američané a Britové, ovšem
největším poraženým bude Evropská unie. Američané tím dosáhnou vel-
kého benefitu v podobě rozpadu ekonomické osy EU – Rusko,
s minimálními výdaji.

BP: Platí stále rovnice, čím slabší je Západ, tím je silnější Rusko a
naopak? Pokud ano, kdy Západ oslabil?

KK: Západ nepodceňuji. Zase tolik absolutně neoslabuje, ale vyrostla
mu obrovská konkurence v Číně. Rusko je však ekonomicky slabší, ale ne
tak slabé, abychom se nad ním pošklebovali, což se často děje. Rusové
mají špičkové zbraně, chemii a jadernou energetiku, vcelku dobrý průmy-
sl, hlavně strojírenství, dále zmiňované suroviny a energie, v často bez-
konkurenčních objemech a jsou středem jejich světa, který se velikostí a
počtem obyvatel fakticky moc neliší od toho z  dob SSSR. V Moskvě nebo
v Petrohradu je to vidět. Teď se jim vrátí i zubožená Ukrajina, kterou Zá-
pad ekonomicky a vojensky hodil přes palubu. Západ se teď střílí do
vlastní nohy. Green Deal je technicky vzdělaným lidem k smíchu, ekono-
mům však k pláči. Do rozvratu směřuje i ekonomický kalkul, že při rozho-
dování o investicích se začalo konat na základě ideologických pravidel.
Takže dražší je lepší, nebo dokonce jedině možné.

BP: Co říkáte vaporizaci /cenzuře/ osmi proruských serverů?
KK: Cenzura a zničení nepohodlných médií a proruské servery? Má

to nějakou definici? Lze se někam odvolat? Soudně úřední verdikt pře-
zkoumat? Kdy budou zakázány i opoziční servery? Přece v samotné
Ústavě ČR je v základním zákonu garantovaná svoboda slova. Blbostmi,
a lhaním jsme zavalováni od rána do večera ze všech stran. Lžou ministři,
lžou experti, lžou novináři, což se ukázalo již při covidové pandemii. Na-
konec je jedno, jestli se na televizi dívá člověk nebo kocour. Výsledek pro
oba mozky je v závěru stejný. Já považuji cenzuru a likvidaci byť i skuteč-
ných lhářů, za další ránu pro českou společnost. Vláda je nechce slyšet.
Jde o hloupou pohodlnou zvůli. V případě premiéra Petra Fialy pravděpo-
dobně i o konkrétní nával přímo do habsburské „péče“ o blaho českého
národa. Je to obrovská a nebezpečná vládní ostuda, která likvidované
weby pravděpodobně jenom zpopularizuje a v nějaké jiné podobě stejně
vrátí na mediální trh. Velmi jsem přivítal, že jsme mohli i v hlavních médi-
ích vidět nedávné projevy Vladimíra Putina nebo Joe Bidena. Každý, kdo
o to stál, si mohl udělat svůj názor. Češi nejsou blbci, aby nevěděli, co
čtou, od koho to čtou a co je pro ně dobré. Omezením konkurence vždy
dochází ke zdražení a ochuzení a ke zhoršení všeho.

Zkrácenou verzi zpracoval František Hadač.
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„ BEZ  OBALU“  KATEŘINY  KONEČNÉ  (21. 2. 2022 – 27. 2. 2022)

Všude okolo nás se valí zprávy
z rusko-ukrajinského konfliktu. Já
si k tomu dovolím čtyři poznámky:

Za prvé – KSČM, stejně jako
celá řada komunistických stran na
celém světě, odsoudila vojenské
řešení konfliktu. Stejně jako jsme
odsuzovali to, co se na Ukrajině
od roku 2014 dělo; stejně jako
jsme odsuzovali vojenské ataky
v Jugoslávii, Iráku, Afghánistánu,
Libyi, Sýrii i jinde.

Za druhé – při každém mém vy-
jádření jsem konfrontována s tím,
že nejdu ruku v ruce s mainstrea-
mem a nehoruji pro dodávky zbra-
ní za stovky milionů z ČR a miliar-
dy z EU. Skutečně jsem toho ná-
zoru, že více zbraní nerovná se
cesta k míru. I malé dítě přece ví,
že požár nesmí hasit benzínem. A
to přesně podle mě dodávky zbra-
ní do místa konfliktu dělají. Bohu-
žel KSČM toto prosazuje jako je-
diná. Všechny ostatní strany jsou
pro masivní zbrojení a přidávání
desítek miliard na vojenský rozpo-
čet.

Třetí poznámka – velmi mne
překvapilo prohlášení nejvyššího
státního zástupce Igora Stříže
(dostupné zde:

htt-
ps://verejnazaloba.cz/nsz/informac
e-k-moznym-trestnepravnim-
limitum-svobody-projevu-ve-
vztahu-k-situaci-na-ukrajine/), aby

si Češi dávali pozor na to, co říkají
a píšou. A ptám se, proč podobný
text nevydalo nejvyšší státní za-
stupitelství i v jiných případech?
Už jsem jmenovala – například při
napadení Libye, Sýrie, nebo třeba
při útoku USA na íránského gene-
rála před dvěma lety. A naprosto
souhlasím s textem otevřeného
dopisu advokáta Jindřicha Rajchla,
v němž mj. stojí: „Coby občan této
země jsem hluboce znepokojen a
coby advokát s více než dvacetile-
tou praxí jsem zcela šokován Va-
ším veřejným prohlášením, či spí-
še výhrůžkou, že orgány činné v
trestním řízení jsou připraveny
monitorovat a následně trestně
stíhat veřejné projevy podpory či
souhlasu s útokem Ruské federa-
ce na Ukrajinu ze strany občanů
České republiky. Všechna státní
zastupitelství totiž ze zákona musí
vždy a za všech okolností zůstat
zcela apolitickými a měřit všem
stejným metrem, bez ohledu na to,
jaká je oficiální politika aktuálně
zvolené vlády. Nejvyšší státní za-
stupitelství by se tímto imperati-
vem mělo řídit ještě důsledněji. Ač
nejsem naivní a jsem si vědom, že
ne vždy tomu tak po roce 1989
bylo, nezaregistroval jsem jediný
případ, kdy by se hlava prokuratu-
ry naší země takto otevřeně pro-
půjčila oficiální vládní a stranické
linii a veřejně pohrozila občanům
naší země kriminalizací veřejného
projevu jejich svobodného názoru.

https://verejnazaloba.cz/nsz/informace-k-moznym-trestnepravnim-limitum-svobody-projevu-ve-vztahu-k-situaci-na-ukrajine/
https://verejnazaloba.cz/nsz/informace-k-moznym-trestnepravnim-limitum-svobody-projevu-ve-vztahu-k-situaci-na-ukrajine/
https://verejnazaloba.cz/nsz/informace-k-moznym-trestnepravnim-limitum-svobody-projevu-ve-vztahu-k-situaci-na-ukrajine/
https://verejnazaloba.cz/nsz/informace-k-moznym-trestnepravnim-limitum-svobody-projevu-ve-vztahu-k-situaci-na-ukrajine/
https://verejnazaloba.cz/nsz/informace-k-moznym-trestnepravnim-limitum-svobody-projevu-ve-vztahu-k-situaci-na-ukrajine/
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Váš krok považuji za flagrantní
porušení Vaší povinnosti jednat
vždy a za všech okolností ne-
stranně a bez ovlivnění ze strany
vrcholných politických představite-
lů této země.  Současný vojenský
konflikt na Ukrajině představuje
bezesporu nesmírnou tragédii pro
místní obyvatele a v konečném
důsledku i pro Evropu a celý svět.
Nicméně názory na příčiny jeho
vzniku a míry zavinění jednotlivých
stran, jež se jej účastní, se mohou
naprosto zásadně lišit dle úhlu po-
hledu každého jednoho člověka,
dle jeho vlastních zkušeností a
osobních, často vysoce emocio-
nálních prožitků. Jistě si všichni,
včetně Vás, dokážeme představit,
že pro ty osoby, jejichž známí, přá-
telé, či dokonce členové rodiny z
řad ukrajinské národnosti byli po
vstupu vojsk Ruské federace zra-
něni či usmrceni, budou považovat
tento akt za vojenskou agresi a
prezidenta Vladimira Putina za
válečného zločince. Avšak stejně
tak jistě existují lidé, jejichž známí,
přátelé či příbuzní z řad ruské ná-
rodnosti byli zraněni či usmrceni
při ukrajinsko-ruských konfliktech v
období před zahájením této váleč-
né operace, kteří budou krok ruské
strany vnímat jako zcela důvodný
a budou jej veřejně obhajovat.
Skutečně jste přesvědčen, že tito
lidé představují společenské ne-
bezpečí pro naše spoluobčany a
že je Vaším úkolem tyto lidi vyhle-
dávat a trestně stíhat? Jsem by-
tostně zvědav, zda budete s ohle-

dem na požadavek rovnosti obča-
nů před zákonem podobně trestně
stíhat osoby schvalující invazi
vojsk USA do Iráku v roce 2003
pod dnes prokazatelně vědomě
falešnou záminkou o existenci
zbraní hromadného ničení na
území tohoto státu. Nebo snad
není válka jako válka a jeden ukra-
jinský život má jinou cenu než ži-
vot irácký?“

Poslední poznámka směřuje
k děsivé rusofobii, která se vzed-
mula. Rozumím planoucím emo-
cím, které nyní řada lidí v Česku
pociťuje. Právě těmito emocemi
bychom si ale neměli bez ohledu
na vyhrocenost situace nechat za-
temňovat úsudek a pokaždé by-
chom měli jednat tak, jak nám mo-
rální kompas radí bez ohledu na
vášně, které stávající tragická si-
tuace na Ukrajině budí. Některé
projevy rusofobie, v reakci na
Rusko-Ukrajinský konflikt v po-
sledních dnech, jsou totiž už
značně přes čáru a na mysl při-
chází několik děsivých paralel, kte-
ré by měly raději zůstat spát v mi-
nulosti. Ani současná ruská agrese
by neměla vést k přepisování his-
torie a k cíleným útokům vůči ce-
lému ruskému národu, obzvlášť v
případech, jsou-li adresáty těchto
útoků ruští občané, kteří na nasta-
lé situaci nenesou žádný díl viny a
nijak se na ní nepřičinili.

Za jeden z takových projevů
považuji například facebookový
status pražského zastupitele za
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TOP09 a profesora z Vysoké školy
ekonomické, Martina Dlouhého,
který vyzval k bojkotu ruských stu-
dentů na českých školách. Pan
Dlouhý ve svém statusu označil
výuku studentů nepřátelského stá-
tu za morálně nepřijatelnou, pro
mě je to naopak snaha o nastolení
narativu kolektivní viny, která je
morálním dnem a něčím, co podle
mne ve vysokoškolském prostředí
v roce 2022 opravdu nemá co dě-
lat.

Bohužel však nešlo o ojedinělý
přestřel a podobných projevů se
ve veřejném prostoru v uplynulém
týdnu objevilo nepočítaně. A to
nejen v podání konkrétních jednot-
livců, ale bohužel i v případě ofici-
álních stanovisek institucí, u kte-
rých bych v dané situaci obzvlášť
čekala, že svými kroky budou na-
bádat především k míru – nikoliv
podněcovat posilování pocitu ko-
lektivní viny. Například přerušení
spolupráce Masarykovy univerzity
s ruskými univerzitami je pro mě
zcela nepochopitelným krokem,
který se ve svém důsledku dotkne
především lidí, kteří se situací na
Ukrajině nemají vůbec nic společ-
ného. Kromě akademické obce lze
najít podobné projevy společenské
hysterie dokonce ve zdravotnictví,
kde některá zdravotnická zařízení
odmítají ošetřovat pacienty s rus-
kým občanstvím v případě, odmít-
nou-li podepsat nesouhlas s rus-
kou invazí na Ukrajinu. Takovéto
projevy diskriminace by na aka-
demické ani lékařské půdě neměly

mít v civilizovaném světě svoje
místo a je potřeba je odsoudit za
každé situace, ať už jsou namíře-
né proti komukoliv.

Projevem nesmyslné celospo-
lečenské hysterie jsou také návrhy
na přejmenovávání hotelů, ničení
památníků rudoarmějců, nebo do-
konce ničení majetku a vandalství
na organizačních jednotkách
KSČM, ačkoliv se sama dlouho-
době veřejně vyslovuji pro mírové
řešení celého konfliktu. Ze srdce
vás všechny žádám a prosím,
zkusme se i nyní ve vypjatých
chvílích chovat za každé situace
tak, abychom se jednou, až se bu-
deme ohlížet zpět, nemuseli za
své jednání stydět.

Mezi všemi prohlášeními před-
stavitelů české vlády, které místo
snahy o tlumení emocí spíše přilé-
vají olej do ohně, by se ale neměly
zcela ztratit další skutečnosti, kte-
ré se u nás na politické scéně
odehrály.

Pravicová asociální vláda Petra
Fialy totiž i v uplynulém týdnu pro-
kázala svou bezbřehou aroganci a
znovu jasně demonstrovala, že po
volbách a při korytech již necítí
potřebu se komukoliv s čímkoliv
zpovídat. Přes výzvy KSČM, opo-
zice, ale i spousty zástupců veřej-
nosti, odmítla vláda schválit pro-
gram schůze Sněmovny, dle kte-
rého by musela veřejně vysvětlit
okolnosti a načasování podepsání
pro Českou republiku zcela nevý-
hodné smlouvy o dole Turów.
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Smlouvy, kterou i ekologické orga-
nizace, dlouhodobě se tématem
Turówa zabývající, označují za
skandální. Českým občanům tak
nezbývá nic jiného než nyní věřit
Markétě Pekarové Adamové, která
ještě před nedávnem označovala
finanční kompenzace za důl Turów
za směšné, aby ty stejné kompen-
zace, tajně a rychle schválené,
před veřejností utajované, nyní ve
svých facebookových statusech
vyzdvihovala. Chápu, že takové
názorové veletoče se vysvětlují
dost těžko, a proto je prostě snaz-
ší se jakékoliv obhajobě před lidmi
ve Sněmovně vyhnout.

Na povrch vyplavala také další
ukázka kmotrovství u ODS, která
znovu dokazuje, že i s novými tvá-
řemi v čele jde o stranu se stejný-
mi praktikami, jako v dobách její
největší slávy za Topolánka a Ne-
čase. Nová kauza se týká oblíbe-
ného přírodního areálu s vodní
nádrží Džbán, kterou Pražané
dlouhodobě hojně využívají v let-
ních měsících ke koupání a rekre-
aci. Navzdory memorandu o bez-
úplatném převodu státního majet-
ku na město, pod kterým byli po-

depsáni současní pražští politici
ODS, totiž v roce 2012 došlo k je-
ho dražbě. Dále už se dá pokračo-
vání příběhu v režii ODS snadno
domyslet. Dražba pozemku o 180
tisících metrů čtverečních nebyla
zveřejněna na úřední desce, pro-
běhla zcela náhodou těsně před
Vánoci a pozemky koupila firma
Molepo, registrovaná v daňovém
ráji bez dohledatelného záznamu
o jejích majitelích, u kterých se
později investigativním novinářům
podařilo prokázat jasnou vazbu na
další představitele ODS. Letos tak
Džbán podle všeho už nebude
sloužit veřejnosti ke koupání z dů-
vodů plánované developerské vý-
stavby bytů, které si stejně zase
nikdo z běžných občanů nebude
moct dovolit a skončí tak v rukou
spekulantů s nemovitostmi. Nic na
tom zjevně nezmění ani devět tisíc
podpisů pod peticí, která žádá za-
chování rekreačního charakteru
místa a zpětné vykoupení pozem-
ků do veřejného vlastnictví. Krás-
ná ukázka praxe zacházení s ve-
řejným majetkem v podání vlád-
noucí ODS.

Odkaz na aktuální video naleznete zde: htt-
ps://www.youtube.com/watch?v=5w_fn3-ZkCQ

Přikládám rovněž sestřih mého vystoupení na Českém rozhlase: htt-
ps://www.youtube.com/watch?v=bWfbylyFoXU

Dále vystoupení v CNN Prima News s poslancem TOP09 Kolářem: htt-
ps://fb.watch/brAHhuitxm/

-St-

https://www.youtube.com/watch?v=5w_fn3-ZkCQ
https://www.youtube.com/watch?v=5w_fn3-ZkCQ
https://www.youtube.com/watch?v=bWfbylyFoXU
https://www.youtube.com/watch?v=bWfbylyFoXU
https://fb.watch/brAHhuitxm/
https://fb.watch/brAHhuitxm/
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„BEZ OBALU“ KATEŘINY KONEČNÉ  (28. 2. 2022 – 6. 3. 2022)

Ještě, než se podíváme na
události minulého týdne, tak dovol-
te, abych při příležitosti dnešního
Mezinárodního dne žen poděkova-
la všem ženám. Maminkám, ba-
bičkám, tetám, dcerám, uklízeč-
kám, prodavačkám, doktorkám,
sestřičkám, zkrátka všem ženám,
které dělají náš svět hezčím. Je to
už 165 let, kdy vstoupily dělnice
v newyorských textilkách do stáv-
ky za desetihodinovou pracovní
dobu, lepší pracovní podmínky a
důstojnější odměny za práci. A je
velmi smutné, že tyto požadavky
jsou aktuální i po tak dlouhé době,
kdy ženy stále nemají stejné vý-
dělky jako muži a kdy poctivá prá-
ce bohužel nezajistí důstojné žití…

Již v minulém díle Bez obalu
jsem se snažila varovat proti ex-
trémní radikalizaci protiruských
nálad, směřované v mnoha přípa-
dech proti občanům Ruské fede-
race, včetně těch, kteří s aktuální
situací na Ukrajině nemají vůbec
nic společného. Nyní po týdnu
musím s politováním konstatovat,
že právě k tomuto jevu v mnoha
případech dochází a ze slovníku
některých bojovníků za jednu jedi-
nou pravdu mnohdy až mrazí. To,
odkud tato slova pochází, je pak
sice paradoxní, ale bohužel ne
tolik překvapivé. Například Jakub
Janda, ředitel politické neziskovky
Evropské hodnoty, opět dokazuje
svou absenci jakéhokoliv studu,
když prohlašuje každého mrtvého

ruského vojáka výhrou a se slovy
"Není radostnějších chvil než sle-
dovat sestřelování ruských letadel
ukrajinskou protileteckou obranou
nad ukrajinskými městy" je pyšný
na to, že i české zbraně napomá-
hají krveprolití a vyhasnutí mnoha
mladých životů. Říkám si, jak
zvrácené hodnoty musí mít někdo,
kdo označuje sestřelování letadel
a s ním spojená úmrtí jako nejra-
dostnější chvíle v životě, každo-
pádně právě na takových hodno-
tách Evropa rozhodně nestojí. A
panu Jandovi moc přeji, aby jeho
život přestal být jednou tak moc
smutný, že mu největší potěšení v
životě bude způsobovat zpráva o
smrti jiné lidské bytosti. Bohužel v
tomto případě jde jen o jednu z
mnoha úchylek Jakuba Jandy, kte-
rý se slovníkem, na který je zřejmě
zvyklý ze své předchozí branže,
otevřeně vyhrožuje i všem evrop-
ským politikům, kteří se kdy s
Ruskem pokoušeli jednat jinak než
formou otevřeného násilí, a do-
konce se nebojí zajít ani tak dale-
ko, že již nyní vytváří seznamy
těch, kteří dle jeho názoru nesou
za nynější situaci vinu. Absolutně
nerozumím tomu, z jaké pozice se
nikým nevolený pan Janda, jež
v minulosti mj. natáčel porno pro
gaye, a který se raduje ze smrti
lidí, staví nově i do role soudce. Z
této rétoriky mě bez legrace mrazí.
Děsím se toho, aby se jednou ně-
kdo s morálním kreditem pana
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Jandy ocitl ve funkci cenzora, tedy
pardon, pověřeného úředníka pro
dezinformace, kterou nově chystá
Fialova vláda. S personální politi-
kou této vlády bych se bohužel
nedivila už vůbec ničemu, každo-
pádně bych se nerada dočkala
toho, aby nám tu lidé s hodnotami
pana Jandy rozhodovali o tom,
která pravda je pro občany České
republiky tou jedinou správnou a
před kterými informacemi musí být
naopak Češi chránění. Proti zříze-
ní takové funkce jsem už jen z
principu svobody slova a svobody
přístupu k informacím a osobně se
domnívám, že si tímto krokem za-
děláváme na velmi nebezpečný
precedens.

Nositel Nobelovy ceny za litera-
turu G. B. Shaw říkával, že „inteli-
gentní lidé vědí, že lze věřit jen
polovině toho, co slyší – velice in-
teligentní vědí, které polovině.“
Vláda i česká média se nám – a to
je dlouhodobá záležitost – snaží
vnutit narativ, že dezinformace
jsou záležitostí pouze Ruska, Čí-
ny, zkrátka těch, kteří zrovna stá-
vajícímu režimu nejsou úplně po
chuti. Faktem ale je, že dezinfor-
mace jsou záležitostí všech. Spo-
jených států, sledujících své eko-
nomické a politické zájmy, nevyjí-
maje. Jako příklad krásné dezin-
formace uvedu údajnou bezpeč-
nostní hrozbu společnosti Huawei.
Britský exministr průmyslu a ob-
chodu Vince Cable se nedávno
nechal slyšet, jak to bylo ve sku-
tečnosti. Cituji: „Nemělo to nic spo-

lečného s britskou bezpečností.
Důvod, proč jsme se oprostili od
Číny a společnosti Huawei, tkvěl v
tom, že nám Američané řekli, že to
musíme udělat,“ prohlásil Cable a
dodal: „Němci u 5G od Huawei
zůstali, protože řešili akorát své
národní zájmy. “

Chtěla bych Vám všem podě-
kovat za množství podnětů či do-
tazů na pravdivost zpráv, které mi
v souvislosti s ukrajinským konflik-
tem zasíláte. Mnohdy však bohu-
žel nelze ověřit, zda se jedná o
skutečnost. Já – na rozdíl od
mnoha komentátorů pracuji jen
s informacemi, které mám ověřeny
z několika zdrojů, což bych dopo-
ručovala i občanům. Podle všeho
totiž zejména v otázce informací o
napadení Záporožské jaderné
elektrárny použila média minimál-
ně zkreslenou zkratku, spíše však
neověřenou dezinformaci. Médii
hojně reportovaný požár se týkal
pouze výcvikového střediska, při-
čemž pět ze šesti bloků elektrárny
bylo již několik dní před útokem
odstaveno. Česká mainstreamová
média však bohužel již během tr-
vání koronavirové pandemie uká-
zala, že pro klik jsou schopna
téměř čehokoli a zdá se, že v na-
stoleném trendu strašení obyvatel
se neštítí pokračovat i za součas-
né válečné krize. Již zablokováním
tří desítek webů se Fialova vláda
dopouští cenzury, která v naší no-
vodobé historii zatím nemá obdo-
by a která je nepřípustná také
podle Ústavy České republiky. Ale
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už i na to, že vyhlášením nouzo-
vého stavu se dá obejít téměř vše,
si zřejmě podle vlády Češi zvykli.
Jsem vážně zvědavá, kam až celá
tahle situace zajde.

Celá protiruská hysterie, kdy se
přejmenovává ruská zmrzlina, rus-
ké vejce a brzy možná i ruské ko-
lo, mi připomíná tzv. mccarthis-
mus. Jméno mu propůjčil fanatický
americký senátor Joseph McCar-
thy, který za každým levicověji
smýšlejícím občanem viděl sovět-
ského agenta. Mimochodem
v souvislosti s politickými procesy
v rámci mccarthismu se USA pro-
věřovalo podle různých pramenů
děsivých 14 milionů osob. Termín
jako takový vznikl v padesátých
letech v souvislosti s vysokou mí-
rou politických represí proti tamní
levici a cílenou snahou o šíření
strachu mezi obyvatelstvem. Tedy
definicí, která dokonale popisuje i
současné dění v Evropě.

Na závěr dovolte, abych znovu
zopakovala, že nesouhlasím
s vojenským řešením ukrajinského
konfliktu. KSČM je principiálně
protiválečná strana usilující o mír.
Stejně tak chápu nutnost pomoci
lidem postiženým válkou. Nerada
bych ale, aby se v návalu solidarity
s prchajícími Ukrajinci zapomínalo
na České občany, před jejichž
problémy vláda často zavírá oči.

Ten stejný ministr a předseda
KDU-ČSL Jurečka, který za něko-
lik měsíců, co občany drtí neho-
rázné ceny energií, nebyl lidem
schopen účinně pomoct – respek-

tive se jim vysmál tím, že je odká-
zal na žebračenky v podobě pří-
spěvku na bydlení – ze dne na
den navrhl jednoduché řešení, jak
pomáhat uprchlíkům. Nejinak je
tomu i s řešením drahoty. Zatímco
ostatní státy dávno přistoupily
k zastropování cen či snížení DPH
jak na energie, tak na potraviny
nebo pohonné hmoty, tak naše
vláda mlčela. Na totemech čerpa-
cích stanic se začaly koncem mi-
nulého týdne objevovat cifry žáda-
jící i 50 korun za litr paliva, ale
vládu to moc nezajímalo a raději
posílala stovky tisíc litrů pohon-
ných hmot na Ukrajinu.

Ještě déle řeší Česká republika
obrovský problém s bydlením –
respektive jeho nedostupnosti pro
běžné občany. Je obdivuhodné,
jak zvládla města, kraje i minister-
stvo zareagovat na bytové potřeby
utečenců, ale dle statistik žije 62
tisíc českých rodin v bytové nouzi
a ztrátou bydlení je ohroženo 400
tisíc (!) našich občanů a z toho
dokonce 100 tisíc dětí. Dočkají se i
oni pomoci?

Právě pocit možnosti spolehnu-
tí na vlastní stát by měl být pri-
márním cílem vlády, kterou si lid
volí. Veškerá pomoc na naše
území přicházejícím Ukrajincům je
sice hezká věc, já ale rozumím
rovněž frustraci lidí, kteří mají čas-
to problém se na úřadech domoci
svých práv a vyřízení takového
invalidního důchodu nebo příspěv-
ku na péči o osobu blízkou se pro
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ně mnohdy stává několikaměsíč-
ním maratonem, aby pak tito lidé
viděli, jak ty samé české úřady bez
problémů zvládají registrovat k
pobytu tisíce lidí z Ukrajiny za den.
Ráda bych se dočkala toho, že
česká byrokracie bude fungovat
stejně pružně a efektně i běžně,
pro naše lidi, a nikoliv pouze v si-
tuaci, kdy je třeba zachraňovat
někoho jiného. Rozhodně nechci
zpochybňovat význam pomoci pro

válečné uprchlíky, jen by mě zají-
malo, odkud vláda najednou zá-
zračně čerpá pro tuto pomoc pro-
středky a dodávky zbraní za více
než půl miliardy korun, když od ní
zároveň poslední měsíce poslou-
cháme, že si naši občané musí
utahovat opasky. Ráda bych vlád-
ní koalici ODS, KDU-ČSL, TOP09,
Pirátů a STANu připomněla, že
občané mají opasky často utažené
už na doraz.

Odkaz na aktuální video naleznete zde: htt-
ps://www.youtube.com/watch?v=bbv-lXxaiNw

A ještě výzva vládě ke zlevnění PHM: htt-
ps://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Predsedkyne-KSCM-vola-po-
snizene-dani-na-naftu-a-benzin-
694811?fbclid=IwAR3TqAwn7IHOTwj7XFh8YoA948g9-
xOKvZwuycQFjWtSkweid1OXWN7wHuU

-St-

JOSEF  SKÁLA  NÁŠ  KANDIDÁT  PRO  PREZIDENTSKÉ  VOLBY

V lednu 2023 budeme volit pre-
zidenta ČR. KSČM se rozhodla
postavit poprvé vlastního kandidá-
ta pro volbu prezidenta. Jedním
z důvodů je i skutečnost, že se tím
trochu zviditelní KSČM, protože je
zřejmé, že se naši zástupci budou
v médiích objevovat jen výjimečně.

Vzhledem k tomu, že nemáme
20 poslanců ani 10 senátorů, kteří
by jeho kandidaturu navrhli, mu-
síme posbírat v ČR 50 000 podpi-
sů.

Zvláštní petiční archy musí být
na bílém papíře jen na jedné stra-
ně, údaje na nich lze vypisovat jen
modrou nebo černou barvou
/propisovačkou/. Petice je zvláštní
tím, že se na ní uvádí mimo jméno
a příjmení, data narození, trvalého
bydliště a podpisu i číslo občan-
ského průkazu nebo cestovního
pasu.
Podpisy lze sbírat do poloviny října
2022.

https://www.youtube.com/watch?v=bbv-lXxaiNw
https://www.youtube.com/watch?v=bbv-lXxaiNw
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Predsedkyne-KSCM-vola-po-snizene-dani-na-naftu-a-benzin-694811?fbclid=IwAR3TqAwn7IHOTwj7XFh8YoA948g9-xOKvZwuycQFjWtSkweid1OXWN7wHuU
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Predsedkyne-KSCM-vola-po-snizene-dani-na-naftu-a-benzin-694811?fbclid=IwAR3TqAwn7IHOTwj7XFh8YoA948g9-xOKvZwuycQFjWtSkweid1OXWN7wHuU
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Predsedkyne-KSCM-vola-po-snizene-dani-na-naftu-a-benzin-694811?fbclid=IwAR3TqAwn7IHOTwj7XFh8YoA948g9-xOKvZwuycQFjWtSkweid1OXWN7wHuU
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Predsedkyne-KSCM-vola-po-snizene-dani-na-naftu-a-benzin-694811?fbclid=IwAR3TqAwn7IHOTwj7XFh8YoA948g9-xOKvZwuycQFjWtSkweid1OXWN7wHuU
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Predsedkyne-KSCM-vola-po-snizene-dani-na-naftu-a-benzin-694811?fbclid=IwAR3TqAwn7IHOTwj7XFh8YoA948g9-xOKvZwuycQFjWtSkweid1OXWN7wHuU
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Petici mohou podepsat jen lidé
žijící trvale v ČR starší 18 let.

Občan může podepsat petici
pro jednoho kandidáta jen jed-
nou!!! Může ale svůj podpis „věno-
vat“ více kandidátům.

Svým podpisem vyjadřujeme
svůj souhlas s tím, že se dotyčný
kandidát může zúčastnit voleb na
prezidenta ČR. Volit pak však mů-
žeme i kohokoliv jiného.

Petice je k dispozici k pode-
psání ve všech základních organi-
zacích a samozřejmě i na okres-
ním výboru. A pokud chcete
opravdu významně pomoci, rádi
vám petici pro další občany po-
skytneme.

Pomozte, prosím.
Stanislav Míka,

místopředseda OV KSČM

Z  OKRESNÍ  KONFERENCE  KSČM  /22.2.2022/

V zajímavém termínu se konala
v Jindřichově Hradci okresní kon-
ference KSČM. Cílem jednání bylo
zhodnotit činnost v okrese od kon-
ference v prosinci 2019, zvolit ve-
dení OV KSČM a další zástupce
v orgánech KSČM, delegáty na
stranická jednání v kraji a při celo-
státním jednání. A samozřejmě
stanovit si úkoly na další dvouleté
období.

Účastníci /35 z 36 pozvaných
delegátů/, dva další přizvaní čle-
nové KSČM z okresu a dva hosté
z okresu Jihlava, vyslechli zprávu
o činnosti za uplynulé období, kte-
ré nebylo pro stranu, jako takovou,
úspěšné. Pravda, okresní výsledky
byly celostátně nadprůměrné.

Po diskusi, v níž vystoupilo 17
zúčastněných - někteří i opakova-
ně, byl zvolen předsedou OV Ra-
dek Nejezchleb, místopředsedou
Stanislav Míka. Byli zvoleni 3 čle-
nové okresní revizní a 3 členové

rozhodčí komise, potvrzeno 17
členů pléna OV KSČM. Zvolili
jsme 3 zástupce do Jihočeského
KV a členem ÚV za okresní orga-
nizaci Tomeše Vytisku. Při jednání
krajské konference nás bude za-
stupovat 5 zástupců a na XI. sjez-
du pak 4 zástupci.

Projednali jsme i další návrhy
do stranických orgánů, které ale
ještě budou projednány vyššími
orgány KSČM. Mezi nimi byl i ná-
vrh na kandidáta do Senátu ve
volebním obvodu se sídlem
v Jihlavě /volí zde 18 obcí našeho
okresu na Dačicku a Slavonicku/
pan Josef Pavlík.

V přijatém usnesení bylo
schváleno poměrně hodně úkolů
vesměs zaměřených na volby a
možnosti, jak dosáhnout co nej-
lepších výsledků v nich.

Bylo také rozhodnuto o zvýšení
částky odváděné z členských
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příspěvků okresnímu výboru – o
tom ale informujeme jinde.

Od 1. dubna také dojde k zá-
sadní změně v činnosti OV
KSČM. Nebudeme mít uvolně-
ného pracovníka, ale funkcioná-
ře, pověřeného řízením adminis-
trativy  OV  KSČM,  který  bude
působit v rámci dohody o pro-
vedení práce. Jasně řečeno –
nebude denně na OV KSČM, ale

25 hodin měsíčně v různých ho-
dinách a dnech. Konkrétně -
bude potřebné si jednání do-
hodnout telefonicky, nebo vyu-
žívat střediskové porady, které
by měly pokračovat i nadále
podle plánu a o kterých vždy
budeme v Naději informovat.

Stanislav Míka,
místopředseda OV KSČM

K ČLENSKÝM  PŘÍSPĚVKŮM

Okresní konference KSČM se 22. 2. mimo jiné (informujeme o konfe-
renci jinde) zabývala i změnou ve výši členských příspěvků. V posledních
letech se v okrese odvádělo 20,- Kč za člena a měsíc okresnímu výboru.
Všechny příspěvky zůstávaly v okrese.

Po opakovaně prohrávaných volbách jsme se dostali do situace, že
strana nemá téměř žádné peníze od státu za poslanecké či senátorské
mandáty a i finance za mandáty krajských zastupitelů jsou velmi nízké.
Není tedy jiná cesta, než se obrátit na členy, aby nenechali stranu pad-
nout.

Uvádím tady přehled, jak se situace má a co konference schválila
s platností od 1. března 2022:

Stávající stav dle Stanov KSČM
Článek 47:
Členská schůze zejména: písmeno f) ze závažných důvodů může indi-

viduálně u svých členů rozhodnout o zproštění plnění některých povinnos-
tí.

Článek 28:
Hmotně podporovat stranu, platit členské příspěvky podle ustanovení

článku 88 stanov.
Článek 88:
Člen KSČM platí v ZO KSČM, ve které je organizován, základní člen-

ský příspěvek ve výši odpovídající 0,5 % jeho čistého měsíčního příjmu.
OV KSČM stanoví časový rozvrh placení a odvodu členských příspěvků
ze ZO na účet OV KSČM.

Dosavadní praxe v okresní organizaci
 Základní organizace odvádí okresnímu výboru minimálně 20,- Kč

za člena a měsíc, tzn. nejméně 240,- Kč za rok.
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Úprava schválená okresní konferencí /22. 2. 2022/ platná od 1. 3. 2022
Platit 50,- Kč měsíčně.
Okresnímu výboru odvádět minimálně 30,- Kč za člena a měsíc, tzn.
360,- Kč za člena ročně.
Platnost od 1. 3. 2022. To znamená, že v roce 2022 se bude okresnímu
výboru odvádět 340,- Kč za člena.

Stanislav Míka, místopředseda OV KSČM

NEJBLIŽŠÍ AKCE, NABÍZÍME, INFORMUJEME, PŘIPRAVUJEME

Ø 1. MÁJ – v současné době řešíme, zda akce v Jindř. Hradci a
v Třeboni budeme organizovat – podobnosti přineseme v dalším vydání
Naděje;

Ø zájemcům jsme schopni zajistit RUM VĚRNÝCH BOLŠEVIKŮ (0,2 l za
60,- Kč);

Ø NABÍDKA ZASÍLÁNÍ HALÓ NOVIN ZDARMA –  OV KSČM již  nějaký
čas rozesílá zájemcům prostřednictvím elektronické pošty /e-mailem/
čerstvé Haló noviny. Nabízíme tuto možnost i dalším zájemcům, stačí
jen napsat a sdělit nám svou internetovou adresu. Adresa OV KSČM je
v tiráži Naděje;

Ø chcete číst WEBOVÉ STRÁNKY OV KSČM Jindř. Hradec? Pak máte
minimálně dvě možnosti jak to učinit. Jednou z nich je zadat do vyhle-
dávače „KSČM“, poté „NAŠI LIDÉ“, pak „KSČM 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 poté si
kliknete na odkaz na nové webové stránky OV KSČM;

Ø FACEBOOKOVÉ STRÁNKY OV KSČM najdete na adrese:
http://www.facebook.com/ovkscm.jhradec

Ø 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;

Ø máte-li zájem o PRAVIDELNOU ČETBU NADĚJE, obraťte se na OV
KSČM a jistě se dohodneme na způsobu distribuce našeho listu pro
Vás. Samozřejmě, že pro letošní rok uvítáme příspěvek na náklady
spojené s jejím vydáváním, což je cca 5,- Kč za každou Naději, tj. při
předpokládanému počtu 10 vydání 50,- Kč.

http://www.facebook.com/ovkscm.jhradec
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STŘEDISKOVÉ  PORADY  KSČM  V  OKRESE

V okresní organizaci organizuje OV KSČM pravidelně střediskové
porady v sedmi střediscích. Považuji za vhodné o jejich termínech pravi-
delně informovat.

Další se snad uskuteční:
ve středu 13. dubna 2022 = Suchdol nad Lužnicí /15:45/

= Třeboň /17:00/
ve čtvrtek 14. dubna 2022  = Studená /13:30/

= Dačice /15:30/
= Slavonice /17:00/

v úterý 19. dubna 2022 = Jindřichův Hradec /15:30/
= Nová Bystřice /17:00/.

Stanislav Míka, místopředseda OV KSČM

BLAHOPŘEJEME

Přejeme vše nejlepší, především však zdraví, štěstí a spokojenost
soudružkám a soudruhům, kteří se v období od 9. března do 12. dubna
2022 dožívají či dožijí významného životního výroční, konkrétně 70, 75, 80
a více let.

Děkujeme za práci pro komunistickou stranu a srdečně blahopře-
jeme:
15. 3. Stejskalová Jaroslava z Hříšice

Novotný Jaroslav z Maršova
21. 3. Jílek Jaroslav z Třeboně
23. 3. Povová Zdeňka ze Slavonic
27. 3. Koranda Ján z Třeboně

Kovář Jiří, Ing. z Nové Bystřice
28. 3. Kalkus Rudolf z Jindřichova Hradce
30. 3. Šmol Bohuslav z Nové Včelnice
31. 3. Lojka Karel z Velké Lhoty
  4. 4. Picka Milan z Chlumu u Třeboně
  5. 4. Sterzlová Jarmila ze Slavonic
12. 4. Blecha Antonín ze Slavonic

Pejchal Miloslav ze Studené
OV KSČM Jindřichův Hradec.

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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