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Komunistický list otevřený celé levici      XXXIII. ročník

Č. 7/2022

ČEHO  JE  MOC,  TOHO  JE  PŘÍLIŠ

V poslední době se množí nové
události jak na běžícím pásu a
mnohdy nestačíme na ně ani za-
reagovat, protože to, co se dnes
událo, může být zítra jinak, takže
je obtížné při dnešní protiústavní
cenzuře nacházet pravdu z jiných
zdrojů. Zablokované opoziční
weby a omezení svobody slova je
porušením Ústavy v oblasti lid-
ských práv. Navíc Rycheckého
Ústavní soud místo aby dohlížel
na dodržování ústavních práv,
sám tato práva ohýbá podle potře-
by vládnoucího establishmentu.
Z hlavních českých médií se doví-
dáme pouze polopravdy, nebo
vyložené lži a vše ostatní je pre-

zentováno jako „ruská propagan-
da“. Že jde o lži, či polopravdy se
usvědčují samotná média, zejmé-
na ČT nebo NOVINKY. Viditelné je
to zejména na reportážích
z Ukrajiny. Například nedávná
zpráva, že se ruská armáda chys-
tá používat na Ukrajině moderní
těžká děla, schopná střílet také
jadernou munici i na vzdálené cíle.
Přiložená fotografie s dělem
a obsluhou ovšem ukazuje, že
dělo obsluhují ukrajinští vojáci.
Horlivému redaktorskému fušerovi
zřejmě unikl detail, že na rukávech
uniforem vojáků jsou nášivky s
ukrajinskou vlajkou a se znaky
pluku AZOV. Na celkovém snímku
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je to dobře rozpoznatelné. Při
zvětšeném detailu nášivky na uni-
formě jasně ukazují, že jde o ukra-
jinské vojáky. Pan redaktor se ani
nenamáhal tuto „drobnost“ zaretu-
šovat, nebo ji prostě přehlédl.
V každém případě to svědčí o tom,
že mainstreamová média jsou
přesvědčena, že jim divák či čte-
nář cokoliv zbaští.

V minulých dnech se také uká-
zala „Nová poltická kultura“ vlády
v praxi. Veliký problém má hnutí
STAN, a tím i celá vládní koalice
kdy došlo odhalení rozsáhlé ko-
rupce náměstka pražského primá-
tora Hlubučeka. Podle dostupných
informací byl Hlubuček /STAN/
členem zločinecké organizované
skupiny, která vyžadovala od pod-
nikatelů úplatky za dohazování
veřejných zakázek na pražském
dopravním podniku. Petr Gazdík
měl pak komunikovat prostřednic-
tvím zašifrovaného telefonu s „hla-
vou“ skupiny Redlem, kdy oba
pánové také spolu podle policie
vyrazili na společnou dovolenou.
Je zajímavé, jak důležitou perso-
nou byl tento „nesvéprávný“ člověk
pro špičky Starostů a nezávislých
důležitý. Moc by mne zajímalo,
kdo mu takový posudek, který vedl
ke zbavení jeho svéprávnosti se-
psal, protože podle policie je jed-
ním ze strůjců korupčního systé-
mu. Takže o jeho nesvéprávnosti
lze úspěšně pochybovat. Právě

vazby tohoto člověka, se staly
osudnými také pro Petra Gazdíka
a nejen pro něho. Problém bude
mít zřejmě i Vít Rakušan, součas-
ný ministr vnitra, protože musel
vědět o konání policie již při sepi-
sování osmaosmdesáti stránkové-
ho spisu. Nebo chtěl Rakušan krýt
své spolustraníky a doufat, že se
celá záležitost bude držet pod po-
kličkou co nejdéle, aby to nepo-
škodilo jeho hnutí v blížících se
volbách? Na základě průběhu vy-
šetřování tohoto korupčního skan-
dálu KSČM požaduje demisi celé
vlády. A nejen proto.

Ukazuje se totiž, že vláda zcela
kašle na české občany, nic nedělá
pro to, aby zastavila rostoucí infla-
ci a tím i raketový nárůst cen vše-
ho, tedy i základních potravin. Ně-
které české rodiny se již nyní pro-
padají na úroveň chudoby a další
to čeká, protože cenový nárůst
bude dál pokračovat. Vláda s tím
nic dělat nechce a dělat nebude,
což dokázal nemastný neslaný
Fialův projev k národu. Co tedy
s takovou vládou, která se na roz-
díl od ostatních evropských zemí o
občany své země nestará. Takové
vlády, navíc prolezlou korupcí, se
musíme co nejdříve zbavit. Proto
musíme dostat lidi do ulic a orga-
nizovat masové protesty a dát
důrazně najevo svou nespokoje-
nost.

František Hadač.
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Z „BEZ OBALU K. KONEČNÉ“ – 25. TÝDEN

Kauza kolem exnáměstka za
STAN Hlubučka dostala nový roz-
měr. Chapadla mafiánské organi-
zace, na kterou byli napojeni Sta-
rostové i členové TOP09, sahaly
podle informací z minulého týdne
ještě mnohem dál, než na doprav-
ní podnik hlavního města.
V médiích se objevily informace,
že lidé a firmy spojené s Hlubuč-
kem i nesvéprávným Redlem
sponzorovaly i ODS a dokonce
hnutí ANO 2011 Andreje Babiše.
Čím více se kauza rozrůstá, tím
směšněji působí také výmluvy Víta
Rakušana o tom, jak se snažil
pozici Petra Hlubučka oslabit ale-
spoň politicky. Tak proto měl být
Hlubuček trojkou pražské kandi-
dátky do podzimních komunálních
voleb? Tak pro to byla Hana
Marvanová odejita a nyní mluví o
šikaně, když se dovolila se ozvat?
To na mě spíše jako oslabování
vlivu působí jako ukázkové krytí,
ale to si musí sáhnout do svědomí
pan vicepremiér-slušňák sám.
Krizová komunikace jde každo-
pádně Vítkovi Rakušanovi asi po-
dobně, jako řízení vlastního hnutí.
Takže vůbec.

Snaha odvléci pozornost od té-
to kauzy byla ostatně také možná
jedním z důvodu středečního pro-
jevu ministra Fialy. Jiný pádný
důvod mě totiž nenapadá, protože
jsme se nedozvěděli vůbec nic. A i

to málo, co padlo, mělo raději zů-
stat nevyřčené. Pokud Petr Fiala
chtěl, aby alespoň na den zaplnila
první stránky místo kauzy Hlubu-
ček kritika jeho projevu, tak plán
vyšel, ale to je asi tak jediný plán,
se kterým vláda v uplynulém týdnu
přišla. Fiala mimo jiné řekl "Ná-
růsty cen energií v následujících
měsících budou pro mnohé šo-
kem, stát ale nemá dostatek pe-
něz na to, aby plošně tento nárůst
kompenzoval v plné výši." Pane
premiére, tohle fakt v současné
situaci lidi neuklidní. A tím, že řek-
nete "připravte se", si nevytvoříte
žádné alibi. Za stávající situaci
může především nečinnost vaší
vlády. Národ čekal, že jasně řek-
nete, jak v následujících měsících
lidem pomůžete. Místo toho jsme
se kromě pohádek o odkupu ČE-
Zu, který v minulosti chtěly vaše
vlády, respektive vlády Vaší ODS,
privatizovat, znovu utvrdili v tom,
že vaše vláda žádný plán na boj s
drahotou nemá.

Jinak pan premiér byl minimál-
ně dvakrát během projevu proka-
zatelně přistižen při lži. Poprvé,
když říkal, že nikoho vláda nene-
chá padnout na dno. Tak k tomu
trochu statistiky. Meziročně se
počet lidí v chudobě zvýšil o ce-
lých 60 %. Sociologové navíc už
v březnu dodávali, že ohrožena
chudobou je až 1/3 domácností.
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Druhá lež, která zazněla v projevu,
je, že předchozí vláda zavinila
zrušení dodávek norského plynu,
což v deníku Právo vyvrátil analy-
tik společnosti ENA.

Obrovské množství domácností
přiznává problémy se zvyšujícími
se cenami? Proč tedy vláda ne-
pomůže plošně, jako je tomu v
Polsku s DPH a spotřební daní, na
Slovensku zastropováním cen
elektřiny, v Německu příspěvky na
daňového poplatníka, nebo v Ra-
kousku plošným příspěvkem? Jak
dlouho se, vládní představitelé,
chcete odvolávat na předchozí
vládu? Tohle už začíná připomínat

ohánění se Kalouskem, které jste
ještě z opozičních lavic tak kritizo-
vali. Stejně jako že se předchozí
premiér vyhýbá konfrontaci, než
jste si pro sebe zabrali prime-time
na všech stanicích bez jakékoliv
oponentury. Místo toho jste se
např. mohl podívat do očí lidem na
demonstracích. V této době potře-
bujeme akceschopnou vládu, která
se nebojí konat. Přečíst před ka-
merou „připravte se, bude hůř, ale
my za to nemůžem“, zvládne úpl-
ně každý, ale pro to asi lidé vládní
strany nezvolili.

Vybral -St-

JAK  BY  TO  ŘEŠIL  KAREL IV ?
(dnes by to byl „císař římský a z Boží milosti král český“)…

v především by zabavil majetek celé vládě a vládám předešlým a všem
jejich poradcům, příbuzným a posluhovačům… kteří by neprokázali
čestný původ svého zbohatnutí…

v totéž by provedl i bankéřům, generálním ředitelům a všem manaže-
rům, lobbistům, podvodným byznysmenům, pozemkovým intrikánům
a jejich příbuzným, na něž vypočítavě z části převedli své peníze a
majetky…

v hlavní viníky by nechal (bez vleklých dokazování a soudů) na Staro-
máku pro výstrahu popravit – za to, že mu rozkradli státní pokladnu!!!

v pak by nařídil lidem, aby se znovu věnovali zemědělství, aby se uživili
a aby národ nemusel kupovat jídlo z Číny, Polska a Německa…

v no a na závěr by národu doporučil, aby si lidé kromě motyky, kosy a
rýče pořídili ještě nějaké zbraně, aby mohli chránit svůj majetek proti
hordám nepřizpůsobivých barbarů a brutálních primitivů, táhnoucích
krajem a kradoucích vše, na co přijdou…

v a hned by bylo po krizi, po zvyšování cen, po „utahování opasků“ a
národ český by se měl zase dobře!!!

I tohle „běhá“ po internetu -St-
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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 uskuteční až:
ve středu 7. září 2022 = Suchdol nad Lužnicí /15.45/

= Třeboň /17:00/
ve čtvrtek 8. září 2022 = Studená /13:30/

= Dačice /15:30/
= Slavonice /17:00/

v pondělí 12. září 2022 = Jindřichův Hradec /15:.30/
= Nová Bystřice /17:00/.

Stanislav Míka, místopředseda OV KSČM

STÁLE MÁME PÁRU…
Zájemci se o tom mohou osobně přesvědčit v sobotu 13. srpna 2022

na železniční trati ze Slavonic do Dačic a zpět.

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

Před odjezdem vlaku se mohou děti od 12 hodin vyřádit u vlakového
nádraží ve Slavonicích ve skákacím hradu. Dospělí účastníci pak mohou
podepsat petici umožňující kandidaturu Josefa Skály na prezidenta ČR.

Trasa a jízdní řád vlaku je následující:
odjezd vlaku je předběžně plánován ve 12:30 z vlakového nádraží ze Sla-
vonic

Mutišov 12:41
Dolní Bolíkov 12:49
Peč 12:59
Urbaneč 13:06
Dačice – město 13:15
Dačice – vlakové nádraží  13:18
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Zpátky z Dačic do Slavonic vlak vyjede ve 14:29 a ve Slavonicích
bude v 15:21. Kde kdy bude, si lze lehce spočítat. Jde samozřejmě o
předběžný plán. Více bude na plakátech.

Srdečně vás zvu, 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…

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

BLAHOPŘEJEME

Přejeme vše nejlepší, především však zdraví, štěstí a spokojenost
soudružkám a soudruhům, kteří se v období od 7. července do 6. září
2022 dožívají či dožijí významného životního výroční, konkrétně 70, 75, 80
a více let.

Děkujeme za práci pro komunistickou stranu a srdečně blahopře-
jeme:
  9. 7. Bendová Anna ze Suchdola nad Lužnicí
12. 7. Hadač František z Jindř. Hradce
14. 7. Kučera Karel, RSDr. ze Stráže nad Nežárkou
15. 7. Němcová Marie ze Studené
18. 7. Kutinová Marie ze Slavonic
20. 7. Jinochová Marta ze Studené

Vormová Marie z Kunžaku
Vaněk Josef ze Slavonic

28. 7. Havlík František z Jindř. Hradce
30. 7. Johne Václav z Otína
  4. 8. Fornusková Hana ze Suchdola nad Lužnicí
12. 8. Doležalová Eva z Jindř. Hradce

Cigler Miroslav ze Suchdola nad Lužnicí
13. 8. Marek Josef z Dačic
19. 8. Macek Josef z Třeboně
20. 8. Šťastný Bohuslav ze Studené
21. 8. Pšenčíková Bohuslava z Dačic
24. 8. Licehamrová Růžena z Jindř. Hradce
25. 8. Rokoš Josef z Dolních Němčic
26. 8. Vaculová Julie ze Studené
  3. 9. Malá Růžena z Nové Bystřice
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  5. 9. Hrušková Jana Z Kardašovy Řečice
  6. 9. Markovická Marta ze Starého Města pod Landštejnem

Pechová Marie z Dačic
OV KSČM Jindřichův Hradec.

NEJBLIŽŠÍ AKCE,  NABÍZÍME,  INFORMUJEME,  PŘIPRAVUJEME

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

Ø chcete dostávat pravidelně vyjádření Kateřiny Konečné „BEZ OBA-
LU“? Pokud ano, sdělte to na OV KSČM a my vám budeme její ko-
mentáře posílat mailem, na facebook nebo prostřednictvím messenge-
ru…

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 klik-
nete 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.

Přejeme hezké letní měsíce, co nejméně šoků
z drahoty a z toho, co nás čeká…

Především ale přejeme ZDRAVÍ, to se nedá ničím
nahradit.

OV KSČM

http://www.facebook.com/ovkscm.jhradec
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DIVADLO S OTÁČIVÝM HLEDIŠTĚM
I v letošním roce pojedeme do divadla s otáčivým hledištěm,

které je v Městském parku v Týně nad Vltavou.
Vybrali jsme představení v podání DS Kardašova Řečice

DALSKABÁTY, HŘÍŠNÁ VES.

Konkrétně – máme 28 vstupenek, tentokrát na
PONDĚLÍ 22. SRPNA 2022.

Představení začíná ve 21:00 a ceny jsou následující:
- za samotnou vstupenku 310,- Kč
- za vstupenku s dopravou z Jindř. Hradce 530,- Kč
- z ostatních míst poté podle dohody

Pokud máte zájem o vstupenku, neváhejte, neboť počet vstupenek
je omezen a platí „kdo zaváhá, nejede“.

Přihlášky se zaplacením do vyprodání na OV KSČM !!!

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 602 159 388, 725 646 025; E-mail:
ovkscm.jindr.hradec@kscm.cz. Registrační značka MK ČR E 11670. Uzá-
věrka tohoto čísla – 5. 7. 2022, vydáno v Jindřichově Hradci 7. 7. 2022;
XXXIII. ročník – číslo 7/2022. Šéfredaktor – František Hadač.


