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VLÁDA  ZNEUŽÍVÁ  SVÉHO  POSTAVENÍ

Komunistická strana Čech a
Moravy důrazně odmítá návrh
novely zákona o důchodovém
pojištění, který v pondělí 20. úno-
ra schválila Vláda ČR a jehož
cílem je snížení mimořádné valo-
rizace penzí. Svým rozhodnutím
dala vláda najevo, že chce řešit
dlouhodobý problém s veřejnými
financemi zbabělým okradením
nejzranitelnější cílové skupiny.

Právě senioři totiž rekordní in-
flaci zvládají nejhůře, protože se
musí vyrovnávat nejen s cenami
energií a základních potravin, ale
i prudkým růstem cen některých
léků a služeb, zdůrazňuje stano-
visko KSČM zaslané naší redak-
ce mediálním zástupcem strany
Romanem Rounem.

Změnou valorizačního sché-
matu, kdy namísto červnového
zvýšení starobních důchodů
průměrně o 1770 Kč měsíčně
půjde v průměru pouze o 760 Kč
měsíčně, hází vláda seniory přes
palubu a svou neschopností ko-
čírovat státní rozpočet přenáší
problémy na ty nejbezbrannější
občany!

Poslanecká sněmovna by ny-
ní měla novelu schvalovat na
mimořádné schůzi 28. února, a
to ve stavu legislativní nouze,
který zásadně mění strukturu
zákonodárného procesu a lze jej
využívat pouze za zcela mimo-
řádných podmínek. Vláda se tak
jednoznačně snaží obejít zákon
a silou naplnit proces schvalová-
ní s vynecháním řádné diskuse
s opozicí a sociálními partnery.

KSČM navrhuje a dlouhodobě
prosazuje pravidelnou a dosta-
tečnou valorizaci důchodů a za-
vedení institutu tzv. minimálního
důchodu nad úrovní životního
minima (40 % průměrné mzdy) a
dle toho zvýšení základního vý-
měru důchodu. Zároveň vyzývá
vládu, »pro kterou je programové
prohlášení zjevně kusem papíru,
aby oživení veřejných financí
řešila zdaněním těch, kteří na
krizi nejvíce vydělávají. Tedy
například zavedením sektorové
daně pro banky a nadnárodní
korporace,« končí stanovisko
KSČM.

-St-
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BEZ  OBALU  KATEŘINY  KONEČNÉ

…..pro česká média byl na-
prostým šokem fakt, že už i slav-
ný americký novinář prohlásil, že
Nord Stream 1 a 2 si Američané
vyhodili do povětří sami. Já jsem
vás přitom už na podzim loňské-
ho roku seznámila se spekula-
cemi švédských a dánských
bezpečnostních služeb, že pod-
mořské plynovody Nord Stream
1 a 2 nesabotovalo Rusko, ale
západní země. Nyní slavný ame-
rický novinář Seymour Hersh,
nositel Pullitzerovy i Orwellovy
ceny, který v roce 1969 odhalil
americký masakr ve vietnam-
ském My Lai, později zveřejnil
detaily z Nixonova Watergate
skandálu nebo tajné bombardo-
vání Kambodži či mučení irác-
kých vězňů, zveřejnil
v rozsáhlém, téměř dvacetistrán-
kovém článku detaily, jak
k sabotáži plynovodů došlo.
Podle Hershe bylo vše napláno-
váno v centru amerického ná-
mořnictva v Panama City, kde
jsou trénováni potápěči
v hloubkových vodách. Podle
Hershe se pod vedením prezi-
denta Bidena o této sabotáži
diskutovalo více než devět měsí-

ců. Utajení měl na starosti Bide-
nův tým: bezpečnostní poradce
Sullivan, ministr zahraničí Blin-
ken a státní tajemnice Nulando-
vá, známá z ukrajinského
Majdanu.

Farizejství Norska
Mnozí Němci uvítali Nord

Stream 1 jako způsob, jak využít
levného ruského plynu pro pod-
poru svého západoevropského
trhu a ke snížení závislosti na
USA. Nord Stream 2, jehož kon-
strukce byla dokončena v září
2021, by množství levného plynu
ještě zdvojnásobil a pokryl by
více než 50 % spolkové roční
spotřeby.

V pondělí 7. února 2022 se
Biden sešel v Bílém domě s ně-
meckým kancléřem Olafem
Scholzem. Na následné tiskovce
Biden prohlásil, že »pokud dojde
k ruské invazi, tak žádný Nord
Stream 2 nebude. My ho ukon-
číme. « Biden tehdy evidentně
prozradil něco, co neměl. A pře-
ce se jim to nějak podařilo…

Američané při realizaci požá-
dali o pomoc Norsko a norské
námořnictvo našlo vhodné místo
pro sabotáž. Šlo o mělkou vodu
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Baltského moře, kde potrubí
obou plynovodů vede asi kilome-
tr od sebe v hloubce 80 metrů.
Norové rovněž navrhli, aby se
operace uskutečnila v průběhu
vojenského cvičení BALTOPS,
které pravidelně organizuje ame-
rická šestá flotila v rámci cvičení
NATO. V červnu 2022 toto cvi-
čení posloužilo jako skvělá zá-
stěrka pro nastražení výbušnin.
Hersh připomíná, že úspěšná
sabotáž ruského plynovodu
umožnila Norsku prodávat velké
množství svého vlastního plynu
do Evropy. A rovněž do sebe
zapadá i fakt, že generální ta-
jemník NATO a »fanatický anti-
komunista« Jens Stoltenberg je
bývalý norský premiér. Krátce
poté, co potrubí skutečně explo-
dovala, americký ministr zahrani-
čí Blinken tuto událost uvítal slo-
vy: »Je to obrovská příležitost,
jak jednou provždy odstranit zá-
vislost na ruské energii…«

Vybráno ze 7.čísla Naší pravdy -St-

…..A teď jeden naprosto ab-
surdní příběh. Náměstek bývalé-
ho ministra obrany Metnara, Lu-
bomír Koudelka, který byl právě
za minulé vlády podepsán pod
nákupem pětkrát předražených
kulometů MINIMI za miliardu

(samozřejmě bez výběrového
řízení), se nyní stal vrchním ředi-
telem sekce vyzbrojování a stra-
tegie na resortu, jemuž nyní
šéfuje ministryně Černochová!
Koudelka ještě před Vánoci 2021
podepsal smlouvu, která Minis-
terstvo obrany zavázala k náku-
pu 949 belgických kulometů skr-
ze prostředníka, českou firmu CB
SERVIS CENTRUM z Borku,
ačkoliv Norsko ji přímo od bel-
gického výrobce kupuje pětkrát
levněji než Česká republika přes
zprostředkovatele. Být povýšen
za takový obchod je skutečně
možné asi jen v české vládě...

Latinská Amerika obvykle ne-
bývá středobodem zájmu našich
médií, ale pojďme se podívat na
to, co se tam aktuálně děje
v souvislosti s dodávkami zbraní
Ukrajině. Poté, co Spojené státy
úspěšně přesvědčily státy střední
a východní Evropy (s jednou vý-
jimkou), aby poslaly své zbraně
sovětské provenience Ukrajině,
tak se o totéž pokusily v Latinské
Americe. Nyní přicházejí odpo-
vědi na její nabídku poskytnout
těmto státům moderní americké
zbraně výměnou za zaslání star-
ší ruské výzbroje na Ukrajinu.
Prezident Kolumbie Gustavo
Petro nabídku odmítl s tím, že
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poskytnutí ruských zbraní Ukraji-
ně by jen prodloužilo válku a „my
nepodporujeme žádnou stranu.
My jsme pro mír“, prohlásil. A co
Brazílie? Nedávno zvolený levi-
cový prezident Brazílie Lula da
Silva jednoznačně upřesnil, že
Brazílie nemá zájem poskytnout
munici pro válku mezi Ruskem a
Ukrajinou. „Brazílie je země míru.
V této chvíli potřebujeme ty, kteří
chtějí mír, což je termín, který
zatím je používán jen vzácně“,
řekl Lula.

Podobný názor zazněl také ze
sousední Argentiny. „Argentina
se nenechá zatáhnout do války“,
sdělil mluvčí ministerstva obrany.
„Není správné posílat zbraně do
evropského konfliktu“. Chilský
prezident Gabriel Boric, v jehož
koaliční vládě zasedají i komu-

nisté, pouze nabídl Kyjevu po-
moc při odstraňování min. Me-
xický ministr zahraničí Marcelo
Ebrard řekl Financial Timesům,
že zbraně, které prodlouží válku,
nemají podporu obyvatel Latin-
ské Ameriky. Mexický prezident
Andrés Manuel López Obrador
zkritizoval kancléře Olafa Schol-
ze za souhlas s poskytnutím tan-
ků Leopard Ukrajině s tím, že
Berlín to prosadil proti vůli větši-
ny německých občanů pod „tla-
kem německých médií“. Mimo-
chodem protiválečná petice, po-
dobná jako je v ČR iniciativa Mír
a spravedlnost, poslankyně a
místopředsedkyně strany Die
Linke Sahry Wagenknecht má již
více než 660 000 signatářů.

Vybráno z 8. čísla Naší pravdy -St-

…..Závěrem tohoto bloku na
pobavení – kdyby tedy celá situ-
ace nebyla spíše k pláči – oko-
mentuji ještě výrok ekonoma
České spořitelny, Davida Navráti-
la, který přišel s geniálním řeše-
ním inflační krize. Potraviny jsou
podle Navrátila drahé, protože si
je lidé stále kupují.  Navrátil tedy
radí jídlo nekupovat, aby byly
velké řetězce nucené jej zlevnit.
Pojďme tedy všichni hromadně

přestat jíst a protestní hladovkou
donuťme nadnárodní řetězce k
hromadnému zlevňování. Jak
prosté. Tohle je tak geniální ře-
šení, až se divím, že s ním místo
Navrátila nepřišel sám ministr
financí Stanjura. Ten ale jistě
brzy přijde s něčím podobným,
pokud tedy letos najde ještě ně-
jaký milion pro sedmého osobní-
ho poradce.
Vybráno z 9. čísla Naší pravdy -St-
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JE  SKUTEČNĚ  RUSKO  AGRESOR ?

Abychom pochopili účel spe-
ciální operace ruské armády na
Ukrajině, musíme se vrátit až do
roku 1989 – 1991 a chronologic-
ky seřadit všechny události, které
předcházely vyprovokované vál-
ce Rusko – Spojené státy na
ukrajinském území. Tato válka
není v zájmu ukrajinského lidu,
který se stal obětí panovačné
politiky Spojených států a ukra-
jinských fašistů. Nyní tedy k sa-
motné chronologii událostí.

Rok 1989 – 1991. Sovětský
svaz připustil zrušení demarkač-
ní linie mezi východním a západ-
ním Německem, aby se mohlo
Německo sjednotit. Rozpouští
Varšavskou smlouvu, stahuje svá
vojska z východní Evropy a spo-
léhá na ústní sliby Hanse Dietri-
cha Genschera, bývalého vice-
kancléře Spolkové republiky
Německo a Jamese Bakera, bý-
valého ministra zahraničí Spoje-
ných států z února 1990, že bý-
valí členové Varšavské smlouvy,
nevstoupí do NATO a že NATO
nebude rozšířené na východ.
Američtí vojáci přesto zůstávají
umístěni v Německu.

Do roku 2004 však do NATO
vstoupí téměř všichni členové
Varšavské smlouvy a Rusko ne-
reaguje.

Rok 2001. Vladimír Putin v
německém Bundestagu plynulou
němčinou nabízí Západu úzké
partnerství, které by překonalo
rozpory z minulosti. Všichni po-
slanci Spolkového sněmu nad-
šeně tleskají. Spojené státy Ně-
mecku partnerství však zakázaly.
Německo poslechlo.

Mezi NATO a Ruskem bylo
tehdy nárazníkové pásmo Bělo-
rusko, Ukrajina a tři pobaltské
státy.

Rok 2004 Pobaltské státy
vstupují do NATO. Je to první
porušení nárazníkové zóny. Rus-
ko je opět v klidu

Rok 2014 Západ, v čele
s USA, násilím svrhne demokra-
ticky zvolenou ukrajinskou vládu,
více nakloněnou k Rusku a do-
sadí vládu proamerickou, prozá-
padní. Nyní to přiznali i Američa-
né. Ve stejnou chvíli vysílají na
Ukrajinu americké vojenské po-
radce a nabízejí nové vládě per-
spektivu členství v NATO. Bidem
jr. se v té době pouští do nekalé-
ho obchodu s ukrajinským ply-
nem a některé jeho „aktivity“ se
staly předmětem vyšetřování
amerických úřadů. Došlo tedy k
druhému porušení nárazníkové
zóny a Rusko stále v klidu.
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Ve světle událostí na kyjev-
ském Majdanu a hrozícího fašis-
tického řádění na Krymu, kde žije
většinou rusky mluvící obyvatel-
stvo, rozhodla tamější vláda této
krymské autonomie uspořádat
referendum o připojení Krymu
k Ruské federaci. 90% krym-
ských občanů se vyslovilo pro
připojení k Rusku. Proti byli pou-
ze krymští Tataři. Protože zde
měli Rusové námořní základnu
s platnou smlouvou od minulých
ukrajinských vlád, došlo též
k mírovému obsazení Krymu
ruskou armádou, k ochraně ná-
mořních základen, při němž ne-
byl nikdo zabit, protože se při
obsazování Krymu nestřílelo.
Krym tedy se stal součástí Ruské
federace.

Rok 2014 – 2022. Ukrajinská
armáda v čele s fašistickými bri-
gádami AZOV, uctívači hákového
kříže, ostřeluje a bombarduje
Luhansk a Doněck, ničí celou
infrastrukturu, domy, školy, ne-
mocnice, přičemž umírá i mnoho
ukrajinských Rusů a jejich dětí.
Navíc Ukrajina přestala vyplácet
v těchto oblastech důchody a
zastavila další peněžní transak-
ce. Zásobování těchto oblastí
potravinami a financování v ru-
blech, výhradně přebralo Rusko.
O tom se západní média ani ta
naše nezmiňují.

Rok 2020: Po vzoru Ukrajiny
se Západ snažil svrhnout vládu
v Bělorusku, včetně plánované
vraždy prezidenta Lukašenka a
jeho rodiny. To se sice nepodařilo
díky odhalení příprav puče, ale
byl to již třetí pokus útoku na
nárazníkovou zónu. Rusko zů-
stalo opět v klidu.

Rok 2022: Vladimír Putin po-
žaduje poslední záruku, že se
Ukrajina nestane členem NATO
a že neuznané republiky Doněck
a Luhansk si do značné míry
budou moci v rámci autonomie
vládnout samy, na území Ukraji-
ny. Přijetí obou republik k Ruské
federaci nepřicházelo v úvahu.
Také tuto nabídku Spojené státy
a Zelenskyj odmítají.

Únor 2022: Rusko uznává obě
republiky, které Rusko obratem
požádaly i o pomoc z důvodů, že
se ukrajinská armáda chystala
k velké ofenzivě k dobití území
obou republik a Krymu.

V předvečer možného zahá-
jení operace ukrajinskou armá-
dou Rusko spustilo speciální
operaci, aby útoku na Doněcko a
Luhansko předešlo. Pro zasta-
vení války Vladimír Putin předlo-
žil Spojeným státům a ukrajinské
vládě návrh, obsahující poža-
davky, které by zajistily bezpeč-
nost Ruska, po jejichž schválení
by Rusko operaci zastavilo.
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Podmínky pro zastavení války
předložené Ruskem, jsou násle-
dující:
Ø Záruka neutrality a demili-

tarizaci Ukrajiny,
Ø Uznání Doněcké a Lu-

hanské lidové republiky,
Ø Uznání Krymu jako rus-

kého území a denacifikace Ukra-
jiny.

Spojené státy a Zelenskyj ná-
vrh smetli ze stolu, takže válka
na ukrajinském území pokračuje
a mír je v nedohlednu. Zbývá
zodpovědět otázku, proč Rusko
na expanzi NATO na východ, k
ruským hranicím, reagovalo příliš
vlažně. Odpovědí může být to,
že Rusko předpokládalo zrůd-
nost politiky Spojených států a
začalo potichu modernizovat a
přezbrojovat ruskou armádu,

vyvíjet nezachytitelné rakety
s možností zasáhnout ničivou
silou jakýkoliv cíl na Zemi, tedy i
v USA. Tak účinné moderní
zbraně NATO ani USA nemá a
dlouho mít nebude. Můžeme
jenom doufat, že se lokální válka
nepřelije ve velkou válku v Evro-
pě, protože podle Spojených
států by se příští válka měla
odehrát mimo území USA. Rus-
ko chápe, že nemá tak silnou
armádu jako NATO, bylo by nu-
ceno použít své moderní jaderné
zbraně. Varování Vladimíra Puti-
na o použití Ruských jaderných
zbraní je třeba respektovat. Dou-
fejme, že se nakonec obě strany
domluví a že k velké válce nedo-
jde. K jednání musíme obě stra-
ny donutit všemi prostředky.

Pro Naději František Hadač

PETICE  PROTI  ZVYŠOVÁNÍ  VĚKU  ODCHODU  DO  DŮCHODU

„My níže podepsaní občané, rozhodně nesouhlasíme se zvyšo-
váním věku odchodu do důchodu nad současnou hranici 65 let. Vy-
zýváme vládu, aby dopřála občanům této země důstojné stáří ve
zdraví a dostatek času na odpočinek po celoživotní práci a zachovala
stávající pravidla pro odchod do penze.“

Takové je znění petice, jejímž iniciátorem je KSČM. Není potřeba ně-
jakého dlouhého komentáře. Jde o snahu přinutit poslance a senátory
vnímat odpor proti snaze vlády v této záležitosti.

Pokud chcete připojit svůj podpis k uvedené petici, můžete ji pode-
psat na akcích organizovaných OV KSČM, ale i v každé ZO v okrese.

Druhou možností je i využít elektronického podpisu a to na :
https://portal.gov.cz/e-petice/280-petice-proti-zvysovani-veku-

odchodu-do-duchodu-v-cr
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PTÁTE  SE…

„Jak to je s možností jednání na OV KSČM?“
Vrátím se trochu zpět. Od 1. října loňského roku je kancelář OV

KSČM přestěhována do budovy VD Oděva v Nádražní ulici čp. 97/II.
Změnila se situace kolem přítomnosti někoho na OV KSČM. Proto

znovu opakuji – pokud chcete kontaktovat místopředsedu OV KSČM, pak
si vyberte z těchto možností:
o spojení přes internet a to na adrese: ovkscm.jindr.hradec@kscm.cz
o mobil 725 646 025
o některou ze střediskových porad – viz vždy Naději, kde jsou uvedeny

termíny porad v následujícím měsíci /termíny na pololetí jsou na
webových stránkách OV KSČM/

o osobní návštěva OV, ale upozorňuji na to, že můžete „narazit“ na za-
mčené dveře.

Stanislav Míka, místopředseda OV KSČM

STŘEDISKOVÉ  PORADY  KSČM  V  OKRESE

V okresní organizaci organizuje OV KSČM pravidelně střediskové
porady v sedmi střediscích. Předpokládám, že další budou:
Ø ve středu 12. dubna 2023 = Suchdol nad Lužnicí /15.00/

= Třeboň /16.30/
Ø ve čtvrtek 13. dubna 2023 = Studená /13.30/

= Dačice /15.00/
= Slavonice /16.30/

Ø v pondělí 17. dubna 2023  = Jindřichův Hradec /14.00/
= Nová Bystřice /16.00/.
Stanislav Míka, místopředseda OV KSČM

JAK  MOC  AKTUÁLNÍ…

Venkovan se přijede po mnoha letech do Prahy podívat ke známým.
Popletl si cestu a místo na Vinohrady došel k Národnímu divadlu. Vidí, že
zabloudil, tak se zeptá strážníka, jak se dostane na Koněvovu třídu.

„Ta se teď jmenuje Ukrajinská a ne Koněvova“, poučuje strážník.
„A jak se dostanu na třídu Rudé armády?“ vyptává se venkovan dál.
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„Třída Rudé armády se nyní jmenuje třída Vlasovců“ opravuje stráž-
ník.

Venkovan se ještě zeptá, kudy se dostane na náměstí Osvoboditelů.
Strážník vysvětluje, že náměstí Osvoboditelů se dnes jmenuje náměstí
Ukrajinských hrdinů.

Venkovan poděkuje, ale místo aby odešel, opře se o zábradlí a
upřeně hledí na Vltavu.

„Poslyšte, copak vám moje vysvětlení nebylo dost jasné?“ ptá se
strážník.

„Ale jo, bylo. Chtěl jsem se jen podívat, kolik je vody v Dněpru“.

*****************
V salonu se kovbojové hádají, kdo je lepší střelec. Jeden mladý ho-

nák povídá sebevědomě: „Teď se koukejte!“ Vytáhne pětačtyřicítku a
prásk – žárovka se rozprskla.

Starý kovboj mu poklepe na rameno. “Teď se koukej.“ Vytáhne bou-
chačku, zamíří na další žárovku – prásk. Žárovka zhasne, zamíří znovu –
„prásk“ a žárovka se rozsvítí. „Vy mladí, proč hned všechno ničit? Stačí
povolit a zase utáhnout!“

-St-

BLAHOPŘEJEME

Přejeme vše nejlepší, především však zdraví, štěstí a spokojenost
soudružkám a soudruhům, kteří se v období od 8. března do 11. dubna
2023 dožívají či dožijí významného životního výroční, konkrétně 70, 75, 80
a více let.

Děkujeme za práci pro komunistickou stranu a srdečně blahopřeje-
me:
15. 3. Stejskalová Jaroslava z Hříšic

Novotný Jaroslav z Maršova
17. 3. Růžička Milan z Kunějova
18. 3. Zázvorková Hana z Chlumu u Třeboně
21. 3. Jílek Jaroslav z Třeboně
27. 3. Koranda Ján z Třeboně
28. 3. Kaulkus Rudolf z Jindřichova Hradce
31. 3. Lojka Karel z Velké Lhoty
10. 4. Zázvorka Jaroslav z Chlumu u Třeboně

OV KSČM Jindřichův Hradec.
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NEJBLIŽŠÍ AKCE,  NABÍZÍME,  INFORMUJEME,  PŘIPRAVUJEME

Ø řešíme organizaci TURNAJE VE STOLNÍ KÁČE na druhou polovinu
dubna a to v restauraci JIKRA – víc informací v příštím vydání Naděje,
která bude vydána 14. dubna;

Ø na 1. května připravujeme v Jindř. Hradci a v Třeboni setkání k 1.MÁJI;
více také v dubnové Naději;

Ø zájemcům jsme schopni stále ještě zajistit RUM VĚRNÝCH BOLŠEVI-
KŮ (0,2 l už za 65,- Kč);

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.

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, Nádražní 97/II, tel. číslo 725 646 025;
E-mail: ovkscm.jindr.hradec@kscm.cz. Registrační značka MK ČR E 11670. Uzá-
věrka tohoto čísla – 6. 3. 2023, vydáno v Jindřichově Hradci 7. 3. 2023, XXXIV.
ročník – číslo 3/2023. Šéfredaktor – František Hadač.
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