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NĚMCOVÁ,  STRAŠIDLA  A  DEMOKRACIE 
 

Tak už se nám zase plní náměstí. Lidé na nich křičí, pískají, rozbalují 
rozličné transparenty, a jejich protesty jsou namířeny proti dvěma mužům: 
Miloši Zemanovi a Andreji Babišovi. A také proti KSČM, jež by měla men-
šinovou vládu hnutí ANO a sociální demokracie podpořit. Naposledy tomu 
bylo v úterý pátého června, den před tím, než prezident Miloš Zeman po-
druhé jmenoval Andreje Babiše (ANO) premiérem České republiky.  

Úterní protest na pražském Václavském náměstí jsem sledoval pou-
ze zprostředkovaně přes média a vysílání České televize. Jednak žiji na 
jihu Čech, a za druhé by mě nikdy nenapadlo chodit mezi lidi, kteří se ne-
vybíravě navážejí do řádně zvolených politiků. Takže se v úterý zaplnilo 
Václavské náměstí až po ulici Ve smečkách. Celou tu taškařici, kde se 
pískalo, křičelo a nevím co ještě dělo, uspořádala iniciativa Milión chvilek 
pro demokracii. Vadí jim, že se Andrej Babiš drží premiérského křesla, ač 
čelí trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. Zároveň jim vadí vliv, který v 
současnosti získává KSČM. Účastníkům také nevoněl prezident Zeman. 
Zlatým bodem demonstrace bylo vystoupení někdejší místopředsedkyně i 
předsedkyně Poslanecké Sněmovny Miroslavy Němcové (ODS), jež sklidi-
la ovace největší. Podle Němcové nemá prezident Zeman účastníkům 
demonstrací vzkazovat, aby byli zticha, protože jemu by se to hodilo. „Ne-
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necháme se ohlupovat. Nenecháme si vzkazovat prezidentem Zemanem, 
že máme mlčet,“ hřímala poslankyně Němcová. „Prezident koná v zájmu 
Kremlu,“ opřela se dále rozechvělým hlasem do Zemana. Mezi řečníky se 
například ještě objevili europoslanec a někdejší ministr Jiří Pospíšil (TOP 
09), či neúspěšní prezidentští kandidáti Marek Hilšer a Pavel Fischer. 

Rád bych k oné přehlídce „demokracie“ uvedl několik vět. Zaprvé 
nejsem velkým příznivcem Andreje Babiše, ale domnívám se, že by se u 
něj – jako u kohokoliv jiného – měla ctít presumpce neviny, tzn., že by se 
na něj mělo do řádného soudu pohlížet jako na nevinného. Sice je Babiš 
osobnost kontroverzní, leč mu nelze upřít sociální program v hnutí ANO. 
Navíc je prvním polistopadovým politikem, jenž se nebojí svoji vládu opírat 
o hlasy komunistů. Pominu-li tedy Miroslava Kalouska, který v létě 2006 
ještě coby šéf lidovců chtěl jít do vlády se soc. dem. v čele s Jiřím Pa-
roubkem za podpory KSČM. Tehdy byl za tento krok lidovci sesazen, a div 
ne pálen na hranici. Ale vraťme se ještě k účastníkům demonstrace. 
Vzpomínám si, kterak Miroslava Němcová ještě sedící na sesli předsed-
kyně sněmovny v květnu 2012 div ne o půlnoci (a s hlubokým a oddaným 
předklonem) podepisovala souhlas s dalším zadržováním tehdejšího soc. 
dem. hejtmana Davida Ratha. Konečně jsme se ho zbavili, dala se v té 
době paní Němcová slyšet, aniž by znala okolnosti, jak to vše kolem Ra-
tha bylo. A sami víme, že v Rathově kauze se vyskytla řada nejasností.  

Takže na místě paní Němcové bych zprvu lehce přemýšlel, a pak 
mluvil. Co je na tom, že v řádných sněmovních volbách zvítězivší Andrej 
Babiš chce spolu se sociální demokracií vytvořit středovou vládu, kterou 
podpoří KSČM? Paní Němcová – a jí podobní – by měla této koalici dát 
prostor a čas se ukázat. Nebo si snad ještě myslí, že strašákem komunis-
tů někoho vyděsí? 

Radek Nejezchleb 
 
 

UČITELÉ  ŽÁDAJÍ:  UŽ  ŽÁDNÉ  SLIBY,  ALE  ČINY ! 
ROZHOVOR HALÓ NOVIN S ALENOU NOHAVOVOU, PŘEDSEDKYNÍ 

JIHOČESKÉHO KRAJSKÉHO VÝBORU KSČM 
 

„Nedávno jste se zúčastnila veřejného slyšení ke vzdělávání v Sená-
tu. Oč přesně šlo?“ 

„Senátní výbor pro vzdělávání projednával na veřejném slyšení od-
borářskou petici za kvalitní podmínky ve vzdělávání, kterou podpořilo 23 
tisíc lidí. Cílem této petice je upozornit politiky, že úroveň školství na 
všech stupních nelze zvyšovat bez lepších materiálních platových podmí-
nek. Jde tedy o zvýšení učitelských mezd a také výdajů na vzdělávání.“ 
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„Nejste žádný pozorovatel zvenčí, ve školství jste léta pracova-
la. Jaké chyby se v posledních letech udělaly podle vás především?“ 

„Ve školství pracuji od roku 1981 s malou přestávkou čtyř let, kdy 
jsem byla zvolena poslankyní Poslanecké sněmovny Parlamentu CR. A za 
těch 37 let již opravdu mohu srovnávat. Především bylo rozbito jednotné 
školství. Dnes každá škola má svůj vlastní vzdělávací plán, z předních 
míst v hodnocení v celosvětovém měřítku jsme se propadli na spodní mís-
ta, stát je rozebraný - a co mu zbylo? Jen zdravotnictví a školství! Takže 
musí oslabit i tyto dvě zmíněné oblasti. Ve školství je jeden z prostředků 
oslabování tzv. inkluze, kdy se nesmyslně v hlavním vzdělávacím proudu 
snažíme integrovat a vzdělávat děti podpůrnými opatřeními, což má ne-
blahé následky.“  

„Můžete být konkrétnější?“ 
„Pokud se sníží počet dětí ve třídě, je škola »potrestána« snížením 

limitu zaměstnanců a zároveň také snížením finančních prostředku. V 
minulém volebním období byl dán slib, že na inkluzi je dostatek peněz! 
Bývalá paní ministryně školství Kateřina Valachová z CSSD nám poslan-
cům ve Sněmovně tehdy tvrdila, že je to vyjednané s ministrem financí 
Andrejem Babitem (ANO). Peníze na tolik proklamovanou inkluzi však 
školy bohužel v dostatečné míře neobdržely. Každá vláda po listopadu 
1989 tvrdila a tvrdí, že školství je její prioritou. Pokud by ovšem své priori-
ty jednotlivé polistopadové vlády opravdu plnily, jsme už dávno na té sli-
bované částce 130 procent průměrného celorepublikového platu pro pe-
dagogické pracovníky. Ale zatím zůstává jen u slibu z předvolebních ob-
dobí. Po volbách se na ně obvykle zapomene, neplní se, a vyspělým ze-
mím Evropské unie, které vydávají na školství šest procent HDP, se již 
více než dvacet let stále nepřibližujeme.“ 

„Copak se učitelům postupně nezvyšují platy? Loni činil prů-
měrný plat pedagogů v ČR 31 632 Kč, přičemž průměrná mzda v ČR 
byla 29 504 Kč hrubého měsíčně. Za tři roky by se podle plánu minis-
terstva měl plat učitelů zvednout v průměru k 46 tisícům korun mě-
síčně…“ 

„Média veřejnost informují o tom, jak se pedagogickým pracovníkům 
zvyšují platy - a svým způsobem jsou na učitele naštvaní, protože se jim 
»zase přidává«. A jak je to v praxi? Je pravda, že se jim přidá, ale do tari-
fu, a na druhé straně se sníží osobní ohodnocení a konečné navýšení je 
tak opravdu minimální!“ 

„Opravdu učitelé ze školství odcházejí jen kvůli platům?“ 
„Slíbené navýšení učitelských platů je například podle předsedkyně 

Asociace ředitelů gymnázií Renaty Schejbalové minimem, ale nezaručí 
nutnou generační obměnu učitelů, z nichž většině je už přes 55 let. 
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Polovina absolventů pedagogických fakult dává mimo jiné i kvůli nízkým pla-
tům ve školství přednost soukromému sektoru. Nejde však jen o platové 
podmínky, problémem jsou také počty žáku ve třídách. Pokud bych měla ho-
vořit za svůj obor mateřských škol, který pochopitelně znám nejlépe, v nich je 
nejen podle mého názoru neúnosný počet 28 dětí ve třídě - a to včetně dětí 
mladších tří let. Pokud třídy nejsou takto naplněné, musí být sníženy úvazky, 
jak už jsem o tom hovořila. Také toto měla mimo jiné řešit odložená reforma 
financování regionálního školství.“ 

„Kdo s veřejného slyšení v Senátu zúčastnil a jaké zajímavé názory 
byste chtěla našim čtenářům přiblížit?“ 

„Otázku bych spíš položila opačně: Kdo se veřejného slyšení v Senátu 
neúčastnil?“ 

„Zeptám se tedy znovu – koho byste ráda na slyšení ráda viděla a 
slyšela vy a zřejmě i další účastníci, ale dotyčný tam nebyl?“ 

“Odpověď je jednoduchá a zároveň alespoň pro mě osobně trochu 
smutná: Nezúčastnili se ministři školství a financí. Chápu, že menšinová vlá-
da ANO právě mela výjezdní zasedání na Vysočině, ale veřejné slyšení v 
horní parlamentní komoře bylo dlouhodobě plánované. Jak ministryně financí 
Alena Schillerová, tak ministr školství Robert Plaza za sebe sice poslali své 
náměstkyně, ale na slyšení byla přítomna řada lidí z praxe a zajímal je názor 
člen současné vlády. Bývalá paní ministryně školství Kateřina Valachová sice 
přítomným vysvětlila, jak se tvoří státní rozpočet, ale to učitele až tak moc 
nezajímá - oni požadují naplnění slibu!“ 

„Co by nejvíce našemu školství prospělo?“ 
“Řeknu to velmi stručně. Určitě by celé naše školství mělo být jednotné, 

měly by být jednotné osnovy, které se KSCM snaží dlouhodobě prosazovat.“ 
“Říká se, že kritizovat je snadné, najít řešení je už složitější. Takže 

co byste ještě navrhovala vy osobně?“ 
„Je evidentní, že současný způsob financování nevyhovuje a vytváří de 

facto rozdílné podmínky pro stejné typy škol. A tak v podstatě máme 14 způ-
sobů financování dle priorit krajů. A – což je podstatné – s různou výší kraj-
ských normativ! Nápravou tohoto stavu měla být podle KSČM reforma finan-
cování regionálního školství, která se opět odložila. Učiněný slib zůstal opět 
nesplněn. Nedivím se proto učitelům, že jim dochází trpělivost a odcházejí 
pracovat mimo obor. Je mi líto, že mnoho bývalých i současných politiku – a 
netýká se to zdaleka jen různých vlád – nevnímá, že peníze vložené do vzdě-
lávání se mnohonásobně společnosti vrátí, pokud samozřejmě vlády mají 
před sebou jednoznačný cíl, vzdělané občany České republiky. Nebo je snad 
cílem současné kapitalistické společnosti mít nevzdělané občany?“ 

Marie Kudrnovská 
Z Haló novin z 1. 6. 2018 vybral -St- 
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VLÁDA S DŮVĚROU V ČESKÉ REPUBLICE? NEKONEČNÝ PŘÍBĚH... 
 

Jak se zdá, sestavování vlády ČR s důvěrou je nekonečným příbě-
hem a také i s nejistým koncem. Co však je nejhorší, je to, že občan po-
malu ztrácí trpělivost a nekonečné hašteření nám všem pěkně brnká na 
nervy. Voliči přece poslali své zástupce do Poslanecké sněmovny České 
republiky /PS PČR/ proto, aby hájili jejich zájmy. Jak to ale vypadá, zájmy 
většiny voličů, kromě KSČM a nebojím se říci i SPD, se ztrácí v různých 
neplodných třenicích a nálepkování které nikam nevede. Hnutí ANO musí 
alespoň částečně kladně reagovat v přístupu k levicovým voličům, protože 
si uvědomuje, že hnutí ANO volilo mnoho levicových voličů, bohužel, také 
z KSČM. Pokud by alespoň částečně na levicové požadavky hnutí ANO 
nepřistoupilo, mohlo by v dalších volbách o tyto voliče přijít.  

Jak je všeobecné známo, v ČSSD probíhá členské referendum o 
účasti ve vládě, jehož výsledek však nelze odhadnout. Jak jistě víte, vítěz 
voleb hnutí ANO v současné době vyjednává o podpoře vlády s ČSSD a 
KSČM. Ovšem obě strany si kladou určité podmínky. ČSSD bojuje zejmé-
na o ministerské posty, na rozdíl od KSČM, která se na vládnutí podílet 
nebude, ale do programového prohlášení budoucí vlády se jí podařilo pro-
sadit některé stěžejní body ze svého programu. Protože KSČM není koa-
ličním partnerem, zachovala si svobodu v hlasování, takže není povinna 
hlasovat ve prospěch koalice. To ale „nechápe“ tak zvaný „Demokratický 
blok“ pravicových stran a Pirátů, kterému řada vtipálků přisoudila název 
„Demo-žumpa“, který s občany manipuluje lživými výmysly. Příkladem je 
poslední případ svolání takzvané mimořádné schůze PS, k výrokům pre-
zidenta republiky o výskytu Novičoku na území ČR. Miloš Zeman se k této 
problematice vyjádřil v pořadu Jaromíra Soukupa „Týden s prezidentem“ 
na základě šetření pověřených státních tajných služeb. Protože výsledek 
šetření neprobíhal v režimu utajení, takže ani zpráva, která byla předlože-
na prezidentu republiky, nebyla klasifikována jako tajná, mohl tedy Miloš 
Zeman s jejími výsledky veřejnost seznámit a tak i vyvrátit nařčení, že 
Novičok k otrávení Skripalových mohl pocházet i z ČR. I když se 
s podobnými jedy v nepatrném množství v ČR v laboratorních podmín-
kách pracovalo, byly ihned likvidovány, má občan právo to vědět. Česká 
armáda disponuje špičkovou chemickou jednotkou, která by v případě 
ohrožení obyvatel teroristickým chemickým útokem, dokázala obyvatel-
stvo ochránit. Proto také musí znát i složení tohoto jedu, aby mohla nalézt 
i protilátky. Celá ta taškařice nedemokratického „Demobloku“ byla namí-
řena proti Miloši Zemanovi, takže oprávněně zásluhou ANO, KSČM a 
SPD byla smetena ze stolu. Pak začal ten správný kvikot pravicové žumpy 
a ČSSD, že si stejně ANO za podpory komunistů a SPD schválí, co bude 
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chtít. Ovšem zapomínají na to, že KSČM, a SPD nejsou vázáné na žád-
nou koaliční smlouvu a hlasují svobodně, což si musí uvědomit ČSSD i 
pravicové strany, protože zdaleka nejde ani o takzvanou „tichou podporu“ 
hnutí ANO.  

Samostatnou kapitolou je Senát. To je spolek nepoužitelných politi-
ků, ohrožující demokracii. Ovšem to neplatí o poctivých senátorech, kte-
rých je tam ale minimum, jako je například senátor zvolený za KSČM Vác-
lav Homolka a několik dalších nezávislých senátorů. Nejvíce pověsti Se-
nátu škodí Milan Štěch a Jiří Diestbier za ČSSD, včetně senátorů 
z pravicových stran, kteří by chtěli prezidenta republiky ČR hnát před soud 
za „velezradu“, pro zveřejnění skutečnosti kolem Novičoku. Je to až 
směšné počínání. Zaznívají stále silněji hlasy o zrušení tohoto zcela zby-
tečného Havlova pozůstatku, jenže problém je v tom, že si kapři svůj ryb-
ník sami nevypustí už proto, že by bylo nutné pozměnit i Ústavu ČR, na 
které by se musely podílet obě komory. Karty mají v ruce voliči, kteří by 
v senátních volbách měli dát hlasy těm kandidátům na senátory, kteří by 
usilovali o zrušení tohoto nepotřebného a drahého molocha. Pojistkou 
demokracie by měl pak být Ústavní soud, který by řešil nápravu některých 
ne zcela povedených zákonů PS, jako doposud.  

Krátce se ještě zmíním o vyjednávání KSČM s hnutím ANO o pod-
mínkách podpory KSČM v získání důvěry. Zatím se vyjednávání zastavilo 
u nového požadavku KSČM k účasti armády ČR na zahraničních misích. 
KSČM požaduje, aby účast českého kontingentu na zahraničních misích 
byla v souladu se souhlasem Rady bezpečnosti OSN. KSČM, vadí zejmé-
na mise v Pobaltí a Afghánistánu. Mise České armády v Pobaltí plní ne-
blahou úlohu USA a NATO k vybudování vojenských základen kolem 
Ruska, včetně budoucího nástupiště k vojenské agresi do Ruska. Je to 
nebezpečná hra a už vůbec nejde o posílení východního křídla NATO, ale 
o jasnou provokaci vůči Rusku, která může vyústit ve válečný konflikt. Co 
se týče Afghánistánu, tam se situace od začátku agrese USA a spojenců 
dosud nezměnila, protože Taliban ovládá kromě hlavního města Kábulu 
téměř celé afghánské území. Ze základen USA a „spojenců“ vojáci raději 
nevystrčí ani nos, protože si nejsou jisti, odkud náhlý útok Talibanu přijde. 
USA své vojáky podle prezidenta USA D.Trampa z Afghánistánu stáhnou. 
Když to tam celé podělali, tak nyní se z toho snaží USA potichu vycouvat. 
Proto ČR jako správný slouha a loutka „Velkého bratra“, v PS PČR ne-
dávno poslanci ANO, ČSSD, ODS, TOP 09, Pirátů a KDU ČSL schválili 
navýšení počtů vojáků na mise v Afghánistánu i do Pobaltí. Proti byli pou-
ze poslanci KSČM a SPD. Jak se nyní k vyjednávání o důvěře nové vlády 
ANO a ČSSD postaví vedení KSČM, se za krátko dozvíme. Podle mého 
názoru zatím není v silách KSČM na misích něco změnit, ať je vláda 
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jakákoliv. A abychom se nepodíleli na dalším růstu nervozity občanů, bylo 
by vhodné přistoupit k dohodě o vládní důvěře pragmaticky. Ještě bohužel 
nedozrál čas k tomu, aby ČR opustila zločinecké NATO a tím pádem i 
mise, které nejsou v souladu s usnesením Rady bezpečnost OSN. K tomu 
by KSČM ovšem potřebovala daleko větší počet poslanců v obou komo-
rách, aby tím získala i větší vliv na schválení odchodu ze zločineckého 
paktu NATO, i ze zahraničních misí. To mohou ovlivnit pouze voliči, ke 
kterým je třeba zvolit nové přístupy. Bude také záležet na tom, jak po pří-
padném získání důvěry tato vláda bude reagovat na potřeby většiny ob-
čanů v ČR. Pokud by vláda hnutí ANO a ČSSD s podporou KSČM neu-
spěla, můžeme počítat s dalším úbytkem voličů, což si jistě nepřejeme.  

František Hadač 
 
 

KRÁLOVSTVÍ  ZA  BYDLENÍ 
 

Kabinet, jenž nezískal v Poslanecké sněmovně požehnání většiny 
poslanců k vládnutí, by se měl zaměřit na udržování stavu věcí veřejných. 
Rozhodně by se neměl pouštět do kategorických řešení. Babišova vláda v 
demisi nicméně plánuje radikálně omezit výplatu příspěvku i doplatku na 
bydlení.  

Ministryně práce a sociálních věcí (MPSV) Jaroslava Němcová 
(ANO) návrhy předložila do zkráceného mezirezortního připomínkového 
řízení. Babišův kabinet očekává, že změny omezí obchod s chudobou. 
Jenže vždy takovéto záměry nemusejí dosíci kýžených řešení. Oč jde? 
Předkládaná novela zákona o pomoci v hmotné nouzi snižuje maximální 
výši doplatku na bydlení o 30 %. „Jedná se o opatření, které zajistí, aby 
pronajímatelé substandardního bydlení neměli neúměrné zisky a neobo-
hacovali se tak na chudobě druhých. Jelikož se jedná o bydlení v sub-
standardních typech, není důvod do těchto typů bydlení poskytovat vyšší 
částky,“ zdůvodnilo krok MPSV. Pokud bude zákon schválen, tak se člo-
věku na ubytovně v menším městě sníží doplatek na bydlení o téměř 
1 500 korun měsíčně a tříčlenná rodina přijde o asi 3 000. V Praze budou 
změny ještě výraznější. Jednotlivec si pohorší o více než 2 300 Kč a rodi-
na s jedním dítětem o 4 500 korun. 

Platforma pro sociální bydlení upozorňuje, že účinnou odpovědí na 
nedostupnost a přemrštěné ceny bydlení je soustavná výstavba sociálních 
bytů. Matěj Hon z Platformy pro sociální bydlení pravil, že již v minulosti 
se ukázalo, že snižování doplatku na bydlení nepřispělo ke zlevňování 
cen bytů na ubytovnách. Podle něj by stát měl naopak obcím pomoci bu-
dovat sociální bydlení. Teprve poté může přistupovat k represivním 
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opatřením a snižování dávek. Norma o sociálním bydlení měla podle plá-
nů bývalého kabinetu Bohuslava Sobotky (ČSSD) platit už od loňska. Leč 
nestalo se tak, poněvadž k dohodě v koalici nedošlo. Platforma pro soci-
ální bydlení již v minulém volebním období, kdy se ke snížení doplatku na 
bydlení rozhodla ministryně Michaela Marksová (ČSSD), upozorňovala, že 
takové opatření povede k prohlubování sociálního vyloučení. Podle Plat-
formy budou lidé navíc nuceni hradit náklady na bydlení z jiných zdrojů, 
zejména z dávek na živobytí, neboť bydlení nijak nezlevní. Platforma 
uvedla, že 90 procent obyvatel ubytoven hledá jiné bydlení, ale celých 
78 % je nuceno na ubytovně zůstat z ekonomických důvodů. Hlavním 
problémem je tedy nedostupnost vhodných bytů, do nichž by si lidé v so-
ciální nouzi nastěhovali. 

Je třeba uvést, že KSČM dlouhodobě požaduje kvalitní návrh zákona 
o sociálním bydlení, který by pomohl řešit eskalující situaci v bytové oblas-
ti u občanů, kteří jsou ohroženi chudobou a sociálním vyloučením. Před 
rokem 1989 existovaly byty státní, podnikové a družstevní. Ty státní a 
podnikové lidé dostávali zdarma. Družstevní byty si pořizovali budoucí 
uživatelé koupí družstevního podílu, jehož cena byla velice příznivá. Stát 
bytovým družstvům nadto poskytoval na výstavbu dlouhodobé bezúročné 
půjčky a náklady na bydlení byly i v družstevních bytech pouhým zlomkem 
dnešních nákladů. Jenže pak přišel listopad 1989. Václav Havel se začal 
vysmívat lidem, kteří žili v panelácích (bydlel jsem tak i já a mnoho z nás), 
že jde o králíkárny. Holt, každý nemohl vlastnit veliký byt na nábřeží jako 
občan Havel!  

Dnes už máme, co jsme (ne)chtěli, a tak se pořízení vlastního bytu 
někdy rovná většímu zázraku. Věřím, že KSČM dostane vbrzku šanci pro-
sadit přijatelný zákon o sociálním bydlení. Vždyť ty desetitisíce potřebných 
si to zaslouží. 

Radek Nejezchleb, předseda OV KSČM Jindřichův Hradec 
 
 

KULTURNÍ  NEVZDĚLANOST  POSLANCE  PIRÁTŮ  VOJTĚCHA 
PIKALA 

 
Před nedávnem Poslanecká sněmovna ČR navrhovala významné 

osobnosti na státní vyznamenání a mezi jinými návrhy byl i básník levico-
vého zaměření, ing. Karel Sýs. Návrh na vyznamenání Karla Sýse prošel 
sněmovnou hladce, takže byl poslanci i schválen. Co se však nestalo. 
Současnému pravicovému establishmentu se však „nelíbilo“ že Karel Sýs 
byl oceněn za minulého režimu titulem Zasloužilého umělce, který mu měl 
předat tehdejší prezident Gustáv Husák. Je to však výmysl a lež ideol 
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gických pitomců pravicové mediální žumpy. Karel Sýs byl opravdu jmeno-
ván Zasloužilým umělcem, ovšem ocenění převzal od Milana Kymličky 
tehdejšího ministra kultury. Prezidenti v této době udělovali pouze tituly 
národním umělcům. Nižší tituly umělcům udělovali ministři kultury. Pocho-
pitelně po mediálních útocích se probudil zřejmě z rauše, i poslanec Pirátů 
Vojtěch Pikal a následně se „omluvil“ za to, že hlasoval pro udělení vy-
znamenání a prý nevěděl, že Karel Sýs je komunista. Dalo by se říci, že 
se vzdělaností mají Piráti problém, protože za tu krátkou dobu jejich půso-
bení v PS PČR vymysleli několik pitomostí, kterým se musí člověk i za-
smát. Jako příklad může posloužit další pirátská perla, “že si T. G. Masa-
ryk mohl ledacos najít na internetu.“ Skupina voličů, zejména mladých, 
Piráty do Poslanecké sněmovny poslala, takže to musíme respektovat, ale 
už nyní mají z ostudy pytel. Doufám, že si to snad jejich voliči příště uvě-
domí. Několik poslanců po mediální masáži si Karla Sýse dokonce spletlo 
s Klementem Gottwaldem a nyní se dožadují nového hlasování. Je to ne-
chutný hon na umělce, kterého si cenil po umělecké stránce i básník Jaro-
slav Seifert, nositel Nobelovi ceny. Co k tomu dodat. Karel Sýs je levicový 
básník, spisovatel, který svou prózou zůstává věrný levici, i když ani za 
minulého režimu to neměl nijak lehké. Není z těch, „umělců“ kteří po pře-
vratu házeli diplomy psané na pergamenu do Vltavy, jako by se styděli, že 
odváděli kvalitní práci. Není z těch, kdo by se nechal koupit. Věřím, že 
Miloš Zeman nepodlehne řevu mediálních hyen a Karel Sýs bude za kva-
litní literární činnost vyznamenán. 

 František Hadač 
 
 

PŘEČETLI  JSME  PRO  VÁS : 
      
MIROSLAV  MACEK, 
PONDĚLNÍ  GLOSY  14. 5. 2018:  
…..Čeština je jazyk vtipný: „V rámci stoprocentní korektnosti klienti na 
patologii už nebudou nazýváni mrtvými, ale klienty v současnosti nevyuží-
vajícími životní funkce.“  
PONDĚLNÍ GLOSY 28. 5. 2018:  
…..“Naštěstí u nás lidi neztrácejí smysl pro humor – viz přímý přenos 
ČT24 ze záchranné stanice veverek manželů Svobodových: „Veverky u 
nás kupodivu nejvíce neohrožuje Putin, ale kuny….“ 

                                                                    Z internetu vybrala –sv-     
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VOLBY  DO ZASTUPITESTEV  OBCÍ  A  MĚST  A  NA  TŘEBOŇSKU 
I DO  SENÁTU 

 
Za necelé 4 měsíce  /5. a 6. října/ se po čtyřech letech opět uskuteční 

volby do zastupitelstev obcí a měst. Jde o nejtěžší volby, protože je více než 
potřebné postavit kandidáty v co největším množství obcí a měst a poté i de-
legovat naše zástupce do okreskových volebních komisí. K tomu delegování 
je ale podmínkou právě ta kandidátka a ten kdo kandiduje, nesmí být ve vo-
lební komisi tam, kde kandiduje. 

V současné době dokončujeme sestavování kandidátek KSČM nebo 
KSČM nezávislých kandidátů. A není to jednoduchá záležitost. Slýcháme 
„budu vás volit, ale na kandidátku nejdu“. Lidé se bojí….. 

Nevzdáváme se, a pokud by se našel někdo, koho jsme neoslovili a byl 
by ochoten za naši stranu kandidovat, uvítáme to. Jen je třeba brát v úvahu, 
že nejpozději 15. července potřebujeme mít na OV KSČM všechny potřebné 
podklady. 

Poté bude následovat zpracování všeho potřebného /zmocněncem 
KSČM pro volby byl stanoven Stanislav Míka/ a předat to pověřeným obec-
ním či městským úřadům a to nejpozději 31. 7. 2018 do 16:00 hodin. 

Domů dostaneme kandidátní listiny nejpozději 2. 10. – zodpovídá sta-
rosta obce.  

Co se týče samotných voleb, pak jsou v podstatě tři možné způsoby jak 
volit: 

1/ křížkem označit volební stranu před jejím názvem /v té chvíli dáváme 
volební straně tolik hlasů, kolik má na kandidátní listině lidí/. To je pro naše 
kandidátky nejlepší řešení ! 

2/ označit křížkem volební stranu před jejím názvem a z jiných kandidá-
tek si lze vybrat jednotlivce a ty označit křížkem před jejich jménem /v tomto 
případě dávám nejprve hlasy těm jednotlivým kandidátům a jejich počet se 
odpočítává z označené celé kandidátky; 

3 /mohu si vybrat jednotlivce z různých kandidátek a křížkem před jejich 
jménem mohu zvolit od jednoho do tolika kandidátů, kolik se v obci nebo měs-
tě volí zastupitelů. 

Samozřejmě, že nejvýhodnější je volba celé kandidátní listiny. 
Volby – i ty komunální by měly být podle reálných volebních programů a 

ty budou zpracovávány a distribuovány podle zvážení. 
 
K volbám do Senátu PČR…. 
Část našeho okresu – Třeboňsko /14 obcí a měst, v nichž je 25 voleb-

ních okrsků/ bude v uvedený termín volit i do Senátu PČR. Svého kandidáta 
samozřejmě postaví i KSČM. V těchto volbách se dá očekávat, že se usku-
teční i druhé kolo voleb, protože asi žádný z kandidujících nedostane v kole 
prvním více než 50 % hlasů. 
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Zde je nová věc kolem delegování zástupců do okrskových volebních 
komisí – můžeme je delegovat i my, což samozřejmě uděláme. To dřív nebylo 
možné, přednost měly komunální volby. 

Ještě nás čeká mnoho práce, abychom získali u voličů jejich podporu a 
dali našim kandidátům svůj hlas. Jen tudy vede cesta k tomu, mít vliv na to, 
co se děje v obci nebo městě, kde bydlíme. 

Proto, volte kandidáty KSČM, ti vás nezklamou! 
Stanislav Míka, místopředseda OV KSČM 

 
Z  JEDNÁNÍ  OV  KSČM  –  21. 5. 2018 

 
V pondělí se v Jindřichově Hradci uskutečnilo za účasti 78,9 % členů 

jednání pléna OV KSČM, jehož cílem bylo:  
− projednat plnění usnesen z lednové okresní konference; 
− získat informace z jednání KV a ÚV a především X. sjezdu KSČM; 
− příprava na komunální volby a volby do senátu v okrese; 
− projednat ekonomické záležitosti. 

Poměrně obsáhlá diskuse se vedla kolem toho, jak by se KSČM měla 
postavit k vzniku vlády s důvěrou, tzn. k její toleranci. Nakonec bylo rozhod-
nuto vyžádat si od VV ÚV KSČM podklad se závěry dohody ANO s ČSSD o 
toleranci vlády. K tomu nás vedla skutečnost, že 30. 6. se v Praze uskuteční 
jednání ÚV KSČM, které o této otázce bude rozhodovat. A kvůli tomu jsme se 
shodli na nutnosti svolat mimořádné jednání pléna OV, abychom našeho zá-
stupce v ÚV KSČM s. Vytisku vybavili jasným stanoviskem pro hlasování. 

Ke všem bodům byly v usnesení přijaty určité závěry, které budou po-
stupně realizovány a o kterých bude podána informace na střediskových po-
radách KSČM v červnu. 

Stanislav Míka, místopředseda OV KSČM 
 

JINDŘICHOHRADECKÝ  TURNAJ  VE  STOLNÍ  KÁČE 
 

Dne 26. 5. 2018 ve vinárně v restauraci Perla se uskutečnil tento rok již 
druhý turnaj ve stolní káče. O pěkné ceny bojovalo celkem 17 hráčů z toho 3 
děti a ať byli vítězi či ne, tak každý si nějakou tu cenu odnesl s sebou. Turnaje 
se také zúčastnila krajská předsedkyně Alena Nohavová, předsedkyně mlá-
deže při ÚV Maruška Pěnčíková, předseda krajské komise mládeže Martin 
Rataj a koho také nemohu opomenout Stanislava Míku, okresního místopřed-
sedu, který byl velkým pomocníkem nejen při připravování akce, ale také do-
dal jedny z pěkných cen, o které se soutěžilo a mezi významnými hosty byl i 
první místopředseda krajského výboru Ivan Nadberežný. 

Někteří z hráčů si byli z počátku nejistí, zda káču vůbec roztočí, nakonec 
si každý nějaký ten bod vybojoval a dle vybojovaných bodů se vyhlašoval 
nejlepší hráč či hráčka. Ti, co to hráli poprvé, byli po hře velmi překvapeni 
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nejen z míst, na kterých se umístili, ale také z toho, že je to hra plná zábavy a 
legrace. 

Výherci se stali: Na prvním místě Lída Růžková, Hana Ondřejová na 
druhém místě a krásné třetí místo si vybojoval Jiří Fiedler. 

Závěrem bych ještě jednou velmi ráda poděkovala všem zúčastněným a 
také krajskému místopředsedovi Ivanu Nadberežnému za velmi pěkné foto-
grafie pořízené v průběhu hry. 

Anna Vaculíková 
 

DEN  DĚTÍ  V JINDŘICHOVĚ  HRADCI 
 

Pro děti připravily na úterní odpoledne 29. května společně OV KSČM a 
Levicový klub žen Jindř. Hradec zábavné odpoledne na sídlišti Vajgar 
v prostoru mezi pobočkou knihovny a V. ZŠ. 

Připraveno bylo celkem 5 nabídek soutěží a zábavných stanovišť a děti 
si mohly za jejich absolvování vybrat jakoukoliv z nabízených drobných od-
měn. Dál si mohly zkusit svou šikovnost u dobrovolných hasičů a „vybláznit“ 
se ve skákacím hradu. 

Poděkování patří organizátorům, těm, kteří byli u jednotlivých stanovišť, 
dobrovolným hasičům a za zapůjčení skákacího hradu i kolegům – komunis-
tům z Jihlavy. 

Akce vyšla parádně, počasí nám zase přálo. Jedinou slabší záležitostí 
byla účast pouhé stovky dětí… 

-St- 
 

TURISTICKÝ POCHOD NA TROJMEZÍ VE SLAVONICÍCH SE KONAL 
JIŽ PODEVÁTÉ. 

 

V sobotu 19. května 2018 se ve Slavonicích uskutečnil již 9. ročník turis-
tického pochodu na Trojmezí. Na slavonickém vlakovém nádraží se sešlo na 
50 účastníků, kteří v 10 hodin vyrazili na pohodovou dvanáctikilometrovou 
procházku. Pochod vedl překrásnou, emisemi neposkvrněnou přírodou, větši-
nou lesem, okolo „Pohádkového lesa“, Muzea pohraničního opevnění a sla-
vonických rybníků Protržený a Starý. Počasí nám, jako obvykle přálo. Sluneč-
no, příjemný jarní vánek.  

Pravidelná zastávka byla samozřejmě na Trojmezí a poté v Maříži, kde. 
všichni účastníci obdrželi Osvědčení o absolvování pochodu a vydali se z 
Maříže pěšky, nebo přistaveným autobusem do Slavonic. 

Nižší počet účastníků, než v minulých letech byl zapříčiněn skutečností, 
že se organizátorům nepodařilo zajistit příspěvek města Slavonice na autobu-
sovou dopravu z Jindřichova Hradce do Slavonic a zpět. 

Miloš Fiala, místopředseda MěV KSČM Slavonice 
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MáMe páru… 

Zájemci se o tom mohou osobně přesvědčit v sobotu 4. srpna 2018 
na železniční trati ze Slavonic do Dačic a zpět. 

I v letošním roce organizujeme pro zájemce krásný zážitek pro starší 
i mladé - výlet parním vlakem.  

Před odjezdem vlaku se mohou děti od 11 hodin vyřádit u vlakového 
nádraží ve Slavonicích nejen ve skákacím hradu, ale i při několika zábav-
ných disciplínách.  

Trasa a čas jízdy vlaku je: 
 odjezd vlaku je plánován ve 12:10 z vlakového nádraží ze Slavonic 
 Mutišov     12:22 
 Dolní Bolíkov   12:28 
 Peč     12:35 
 Urbaneč    12:42 
 Dačice – město   12:54 
 Dačice – vlakové nádraží  12:56  

Zpátky vlak vyjede ve 13:31 z Dačic a ve Slavonicích bude ve 14:15. 
Kde kdy bude, si lze lehce spočítat. 

Srdečně vás zveme, výlet je pro účastníky zdarma. Platit si budeme 
jen párek, kávu, pivo, limo – pokud si ho dopřejeme v jídelním voze. 
A párky a kávu mají vždy moc dobré… 

Jednáme ještě o účast harmonikáře v jednom z osobních vozů. 
Dopřejete svým dětem či vnoučatům prožít to, co si mnozí z nás pa-

matují – jízdu parním vlakem se vším všudy?  
Kdo přijde, jede – zdarma…  

Stanislav Míka, místopředseda OV KSČM 
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BEZPLATNÁ  ZÁKLADNÍ  PRÁVNÍ  RADA 
 

OV KSČM opět dává zájemcům z řad občanů možnost získat zdarma 
bezplatnou právní radu pro potřebné. Konkrétně jde o ZÁKLADNÍ ORIEN-
TAČNÍ PORADU O PRÁVNÍCH PROBLÉMECH. 

Rady budou poskytovány jednou měsíčně – nejbližší z nich bude ve 
čtvrtek 21. června 2018 od 16:00 hodin na OV KSČM. Rady bude poskyto-
vat JUDr. Tomeš Vytiska.  

Máte-li tedy zájem o tuto základní pomoc, kontaktujte místopředsedu 
OV KSČM Stanislava Míku /tel. 602 159 388; 725 646 025/ a dohodněte si 
s ním v předstihu čas schůzky!!! Upozorňujeme, že poradna funguje pouze 
(!!!) na základě domluvy.  

Následující termín právní poradny se uskuteční až ve čtvrtek 20. září 
2018 od 16:00 hodin.                                                                                   -St- 

 

NEJBLIŽŠÍ  AKCE,   NABÍZÍME,   INFORMUJEME,   PŘIPRAVUJEME 
 

o v sobotu 23. června od 14:00 se ve Slavonicích uskuteční SETKÁNÍ 
S HELIGONKOU u hasičské klubovny, nebo v ní - podle počasí; 

o KALENDÁŘE NA ROK 2019 má pro zájemce k dispozici opět OV KSČM 
a jejich seznam, mají předsedové ZO KSČM. Upozorňujeme, že jejich 
počet je omezen. 

o 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. 

 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 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 najdete 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 2018 zůstává i nadále nezměněno a to ve výši 50,- 
Kč na rok.  
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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. 6/2018 (13. června 2018) a Naděje 
č. 7/2018 (19. srpna 2018) dožili či dožijí životních výročí a to 70, 75, 80 a 
více let. Jsou to: 
18. 6.  Prokešová Marie  z Chlumu u Třeboně 
  Švepešová Jaroslava  z Otína 
20. 6.  Felix Miroslav   ze Studené 
24. 6.  Hubingerová  Ludmila z Nové Bystřice 
27. 6.  Miller Pavel, Ing.  z Jindřichova Hradce 
28. 6.  Cirhan František  z Nové Bystřice 
30. 6.  Měkuta Josef   z Jindřichova Hradce 
  2. 7.  Čížková Marie   ze Soběslavi 
  3. 7.  Dvořáková Eva  z Jindřichova Hradce 

Sobotka Josef   z Dačic 
10. 7.  Smrčka František  z Jindřichova Hradce 
14. 7.  Prokýšková Libuše  z Nové Včelnice 
  Kučera Karel, RSDr.  ze Stráže  nad Nežárkou       
15. 7.  Kalina Stanislav  z Jindřichova Hradce 
18. 7.  Kutinová Marie  ze Slavonic 

Šídová Bohuslava  z Nové Včelnice 
19. 7.  Pivcová Helena  z Plavska 
20. 7.  Jinochová Marta  ze Studené 

Vormová Marie  z Kunžaku 
23. 7.  Brouček Jindřich  ze Slavonic 
26. 7.  Picka Jiří   z Pluhova Žďáru 
28. 7.  Havlík František  z Jindřichova Hradce 
30. 7.  Šídová Jarmila  z Nové Včelnice  

Johne Václav   z Otína 
  4. 8.  Fornůsková Hana  ze Suchdola nad Lužnicí 
  6. 8.  Píšová Jarmila  ze Slavonic 
12. 8.  Doležalová Eva  z Jindřichova Hradce 
  Cigler Miroslav  ze Suchdola nad Lužnicí 
19. 8.  Havlíčková Eva  z Kunžaku 
  Macek Josef   z Třeboně. 

OV KSČM Jindřichův Hradec 
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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. Uzá-
věrka tohoto čísla – 9. 6. 2018, vydáno v Jindřichově Hradci 13. 5. 2018; 
XXVIII. ročník – číslo 6/2018. Šéfredaktor – František Hadač. 
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