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SJEZDOVÉ ZAMYŠLENÍ
V sobotu 21. dubna se v Nymburce uskutečnil X. sjezd Komunistické
strany Čech a Moravy, samozřejmě i za účasti delegátů z okresu Jindřichův Hradec. Náš okres zde zastupovali delegáti Čečka Pavel, Nejezchleb Radek, Nohavová Alena a Vytiska Tomeš. Celkově se sjezdu
zúčastnilo 313 delegátů (100%), z toho 255 mužů a 58 žen. Věkový průměr delegátů byl 56,42 roku. Akreditováno bylo 54 zástupců médií. Staronovým předsedou strany se stal Vojtěch Filip, když ve druhém kole uspěl
před s. Skálou poměrem hlasů 165:143. Post 1. místopředsedy pak obhájil Petr Šimůnek, a to již v 1. kole volby, se ziskem 158 hlasů. Místopředsedy se staly Kateřina Konečná (evropské záležitosti a občanský sektor),
Stanislav Grospič (odborné zázemí a teoreticko-ideová práce) a Václav
Ort (ekonomika a hospodářská činnost). Předsedkyní Ústřední revizní
komise byla zvolena Marie Pěnčíková a předsedkyní Ústřední rozhodčí
komise Helena Vrzalová.
Po zahájení a úvodním vystoupení předsedy Filipa navštívil sjezd
prezident republiky Miloš Zeman. Jeho vystoupení bylo hodně kritické
k minulosti strany, ale svou přítomností udělal velký krok k legitimizaci
naší strany v politickém spektru. V dalším průběhu sjezdu, už bez přítomnosti médií v sále, bylo cítit v sále velké napětí, vždy než byly oznámeny
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výsledky voleb. Diskuse byla velmi vzrušující a několikrát zaznělo, že musí dojít ke změnám ve vedení strany a omlazení. Tak se také stalo, i když
ne zcela úplně. Z předešlého vedení nedostali důvěru delegátů dva místopředsedové s. Skála a s.Dolejš. Jedním z těch co mi chybí v novém vedení je například Filip Zachariáš.
Každý z nás, delegátů, jsme měli svoji představu o tom, kdo by měl
být v čele KSČM. Někteří z nás se tak mohou pochopitelně cítit zklamáni,
že třeba můj kandidát zůstal v poli poražených. Také my z okresu Jindřichův Hradec jsme, coby delegáti, měli rozdílné názory na některé kandidáty a máme i rozdílné názory na některá témata. Přesto spolu věcně
komunikujeme a táhneme za jeden provaz. Je to vše o dialogu. Přes
drobné rozpory (které jsou v každém kolektivu) jsme jednotní a věřím, že
vždy budeme a bude tomu tak i s naší stranou na krajské či celostátní
úrovni. Tak už to bývá, že ani v KSČM se nenajde ten, „jenž by se zalíbil
lidem všem.“ Domnívám se, že je třeba respektovat výsledek sjezdu a
jeho většiny. Samozřejmě i já jsem očekával trošku jiný výsledek sjezdového jednání. Pozitiva ale například vidím v tom, že KSČM vyslyšela hlasy
o jejím omlazení. Místopředsedkyní strany pro evropské záležitosti se
stala europoslankyně Kateřina Konečná, předsedkyní Ústřední revizní
komise pak Marie Pěnčíková, jež je rovněž předsedkyní komise mládeže.
Zaznamenal jsem pár hlasů o tom, že pokud bude zvoleno vedení s
předsedou Filipem, odejdou z KSČM tisíce členů. Považuji takovýto názor
za výplod některých médií, který prezentovali někteří delegáti sjezdu. Mě
osobně by nikdy nenapadlo odejít ze strany z důvodu, že bude zvoleno
jiné vedení strany, ne to, které si představuji já sám. Jsme přece demokratickou stranou, a ať chci, nebo ne, respektuji rozhodnutí demokratické
většiny. Bylo by navýsost zbabělé, abych zahazoval svoji stranickou legitimaci v době, kdy to KSČM potřebuje. Jsem přece komunista, a ten se
nevzdává ve chvíli, kdy se nedaří. To, co naše strana potřebuje nyní, je
semknout se a zapomenout na to, zda jsem volil Vojtu, Pepíka či Katku.
Po neúspěšných volbách jsme si už vše podstatné a důležité vyříkali. Je
nesmyslné a sebezničující pokračovat v jitření ran a v útoku do vlastních
řad. Voliče nezajímají naše vnitřní spory, ale to jak budou žít, a co jim můžeme nabídnout. Takže zanechme vnitřních sporů a ukažme konečně
lidem realizaci programu KSČM! Co třeba podpora mladých v bytové
otázce? Kdo má dnes dva miliony na to, aby si pořídil byt? Pojďme dál.
Nabídněme lidem svoji sociální politiku, jež umožní sociální jistoty a důstojný život proměnit v praxi. Vždyť po listopadu 1989 nedostatečně řešená důchodová politika způsobila mizernou životní úroveň mnohých penzistů.
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Proto je nezbytně nutné po sjezdu udělat velkou tlustou čáru za neúspěchy a spory. Staňme se opět jednotnou a silnou levicovou stranou,
která osloví voliče. Z četných diskusí mezi lidmi vím, že lidé nás potřebují,
přece je nezklameme! Ať se náš program zase pro voliče stane jasným a
srozumitelným. Prosazujme náš program a naše body razantněji. Buďme
zase vidět mezi lidmi tak, jak dříve. Z poslaneckých lavic či sekretariátů
nikoho neoslovíme. Jestli toto nedokážeme, nemusí v blízké budoucnosti
KSČM existovat. To není úkol jen pro vedení strany, ale pro všechny naše
členy. Věřím, že společně to dokážeme.
Radek Nejezchleb, předseda OV KSČM Jindřichův Hradec
X. SJEZD KSČM A MILOŠ ZEMAN
Nemíním se zabývat obsahem vystoupení Miloše Zemana na našem
stranickém sjezdu. Mně jde o jinou a to podstatnou záležitost související
s účastí Miloše Zemana na sjedu KSČM. Jak jste mohli zaznamenat, několik dní před X. sjezdem KSČM byly do České republiky s náležitou
pompou převezeny ostatky kardinála Josefa Berana, na kterém se podíleli
i vojáci ČR, včetně letecké přepravy ostatků, jako by šlo o státní akt. Zajímavé by bylo také vědět, kdo to asi všechno financoval, protože šlo zásadně o církevní záležitost. To se zřejmě nikdy nedovíme. Katolická církev, to jistě z jejich nemravných restitucí nefinancovala a tak se domnívám, že to šlo s kapes českých daňových poplatníků, včetně nevěřících a
ateistů, kterých je v ČR naprostá většina. Bylo by jistě zajímavé, zeptat se
na to ministra kultury, pod jehož pravomoc církve spadají, kdo to tedy financoval.
Nyní se vrátíme k samotnému datu 17. dubna 2017, v den konání
X. sjezdu KSČM a pietního aktu kardinála Josefa Berana ve Svatovítském
chrámu v Praze, kam byl pozván zřejmě i Miloš Zeman. Možná, že ani
pozván oficiálně nebyl, protože Hradní protokol o pozvání nehovoří. Zdá
se, že kardinál Duka tento datum zvolil záměrně, protože věděl i sjezdu
KSČM kam byl Miloš Zeman pozván, ovšem daleko dříve, než byly do ČR
převezeny Beranovi ostatky, aniž by se o termínu převozu ostatků vědělo.
Miloš Zeman v té době pozvání na sjezd KSČM přijal a sjezdu se zúčastnil. Kardinál Duka tímto podrazem otevřel znovu stavidla zlostné nenávisti
proti prezidentu republiky od české „demo-žumpy“ a katolické církve. Miloš Zeman se pro sjezd KSČM rozhodl proto, aby požádal komunisty o
podporu nově vznikající vládě, koalice ANO a ČSSD. Tedy dal přednost
státním záležitostem před čistě církevním obřadem. Sám Duka se o prezidenta otřel hned při samotném pietním aktu a samozřejmě se okamžitě
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přidala již zmíněná pravicová demo-žumpa, včetně ČT a dalších sdělovacích prostředků. Z Ústavy ČR ale nijak nevyplývá, že by měl prezident
republiky povinnost účastnit se církevních obřadů. Tak ten řev ideologických hlupáků byl tedy zcela zbytečný.
Mě jenom vrtalo hlavou, proč je kolem kardinála Berana tolik cavyků.
Tak jsem si otevřel internetovou stránku na Wikipedii o kardinálu Beranovi. Tam jsem nalezl celý jeho životopis, ovšem zpracovaný zřejmě ÚSTR
/Ústav pro studium totalitních režimů/ a katolickou církví, a pak mi to celé
došlo. Pokusím se vytáhnout některé momenty, tedy v kostce z jeho životopisu, zpracovaného ÚSTR a katolickou církví. Pominu data narození a
další nepodstatné informace a zaměřím se pouze na podstatné věci.
V roce 1942 po atentátu na Heydricha byl zatčen a umístěn
v koncentračním táboře v Terezíně a později v Dachau. Za co byl zatčen,
se neuvádí. Po osvobození koncentračního tábora Dachau Američany, se
vrací zpět do Prahy, kde působí jako arcibiskup, pražského arcibiskupství.
Po 25. únoru 1948 z moci svého úřadu přísně zakazuje duchovním přímo
se podílet na vládních funkcích v Gottwaldově vládě i v dalších státních
institucích. Ještě v roce 1948 byl na základě tohoto zákazu exkomunikován z církve a suspendován duchovní Josef Plojhar, který v Gottwaldově
vládě zastával funkci ministra zdravotnictví, tedy humanitárního odvětví,
kde v té době v nemocnicích působilo i mnoho řádových sester a dá se
říci, že velmi obětavě. Spolu s Josefem Plojharem byla exkomunikována a
suspendována ještě další řada duchovních, kteří Beranův zákaz neuposlechli. Samozřejmě to neuniklo českým bezpečnostním úřadům a začali
se o katolickou církev zajímat blíže. Samotný arcibiskup Beran uvězněn
nebyl, ovšem byl mu zakázán výkon arcibiskupského úřadu, takže se v té
době zdržoval mimo Prahu na různých farnostech. Po několika létech byl
zákaz odvolán. Žádný stát na světě by nenechal na svém území působit
subjekt s protistátní činností, takže v té době ani Československo nebylo
výjimkou. K tomu musíme připočíst, že se již naplno rozhořela studená
válka.
25. února 1965 jej papež Pavel VI. jmenoval kardinálem. /Ta shoda
25. únor!?/ Byl tu však problém, protože „slavnostní“ akt, předání kardinálského klobouku a prstenu, se odehrává v Římě, takže bylo nutné tento
problém vyřešit. České úřady mu odjezd do Říma nakonec povolily, kde
posléze trvale zůstal. Je tu ovšem kolem jeho trvalého pobytu v Římě,
řada nejasností. V jeho životopisu pravicoví zpracovatelé uvádí, že jako
kardinál se chtěl do vlasti vrátit, ale že mu to Československé orgány prý
nepovolily. V jeho životopisných materiálech se dále hovoří i o tom, že prý
byl „uveden v omyl“ a že prý československé úřady nemluvily dost jasně,
že se nesmí do ČSSR vrátit, takže nakonec musel (?) zůstat v Římě. Můj
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dojem je takový, že by mu československé orgány jasně sdělily své stanovisko o nežádoucím návratu hned při vydání pasu. Ovšem Čs. orgány
takové zákazy neuplatňovaly. Kde se skrývá pravda, můžeme jenom tušit,
protože celý životopis Josefa Berana zpracovávala katolická církev a
zřejmě i ÚSTR, takže emigrace v tomto případě nepřipadala v úvahu, protože by to degradovalo, podle zpracovatelů Beranova životopisu, jeho
„zásluhy“ na protikomunistickém „odboji“.
František Hadač
PROTIMAFIÁNSKÉ OCENĚNÍ
Prezident republiky Miloš Zeman je osobností svéráznou, jež pro ostřejší slovo nejde daleko. Přesto jsem již několikrát psal (a stále si na tom
trvám), že Zeman je pro mě, jakožto levicového voliče, daleko přijatelnější,
než kupříkladu Jiří Drahoš, či – nedejbože – Karel Schwarzenberg.
V mnohém s prezidentem Zemanem mohu nesouhlasit, ale opět mě
potěšilo jeho rozhodnutí. Prezident sdělil, že udělí letos 28. října státní
vyznamenání bývalé šéfce Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Aleně
Vitáskové. Soudím, že tato volba není vůbec špatná, dokonce z toho mám
radost. Zeman své sympatie k Vitáskové vyjádřil už letos v lednové prezidentské debatě v České televizi, kde uvedl, že není vyloučeno, že její stíhání mohli iniciovat solární baroni. „Paní Vitásková bojovala proti solárním
baronům, není vyloučeno, že oni sami mohli inspirovat její trestní stíhání,“
pravil tehdy Zeman. Ostře se proti tomu tehdy ohradila Unie státních zástupců.
Alena Vitásková byla po dobu šesti let až do 31. července 2017 prakticky nejmocnější ženou v České republice. Jako předsedkyně nezávislého Energetického regulačního úřadu disponovala velkou mocí. Od svého
jmenování čelila nejrůznějším pokusům o vypuzení z funkce, což byl důsledek její snahy zpochybnit stovky solárních investic, u nichž podle ní
existovalo podezření, že čerpají neoprávněně vysoké dotace. „Zelené
elektrárny" totiž mají na podporu nárok po 15 až 20 let po spuštění. Kritizovala zejména státní podporu pro tento typ elektráren, která podle ní
vede ke zdražování elektřiny. O provozovatelích pak často mluvila jako o
solárních baronech, někdy jako o mafii. Kvůli solárním elektrárnám nakonec sama stanula před soudem. Krajský soud ji nejprve potrestal 8,5 lety
vězení v kauze neoprávněně udělených licencí solárním elektrárnám na
Chomutovsku. Vrchní soud v Olomouci ji ovšem letos obžaloby zprostil.
Alena Vitásková mělo tu smůlu, že se postavila všemocné mafii, v tomto
případě „energetické“, za což přilétl záhy trest. „Tuneláři do veřejných
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financí proti mně jeli, solárníků je zlomek. Podle stejného scénáře jako
přes kopírák byl biometan. Když to řeknu ošklivě, mohlo tam zahučet 500
až 700 miliard. Podílela jsem se na tom, že se to zastavilo,“ řekla.
Od začátku mě obvinění paní Vitáskové přišlo postavené na hlavu.
Troufám si tvrdit, že v její kauze můžeme vidět mnohé z případu bývalého
hejtmana MUDr. Davida Ratha. Ten již také při svém zatčení v květnu
2012 dostal stigma viníka, který se stejně trestu nevyhne. A jeho kauza se
tak táhne do dnes, neboť se proti Rathovi musí vyrobit další důkazy, aby
„zakázka jeho likvidace byla splněna“, Obdobně bylo zacházeno i
s Alenou Vitáskovou. Byli zde (a stále jsou) „vyšší zájmy“ těch, kteří se ji
snaží zcela umlčet. Děsí mě, kterak v naší zemi může být zlikvidován vysoce postavený člověk, jenž nepřistoupí na hru mafie.
Radek Nejezchleb, předseda OV KSČM Jindřichův Hradec
F. R. ČECH – VZKAZ STUDENTŮM GYMNASIA V NYMBURKU
Takhle se v této republice mění dějiny. Potom se nemůžeme divit
chování studentů v Č. Budějovicích a jinde. Neznají naše dějiny, naši literaturu a všechno minulé zavrhují. Ale dobře nám tak – za pár let se bude
o ČR psát – Byl jeden krásný stát, ale je, byl a už není. Myslím, že to není
vzkaz jen studentům z Nymburka. Divím se, že vůbec udělají maturitu –
asi tak jako v Plzni právníci.
TAK TAKOVOU "INTELIGENCI" NÁM VYCHOVALI
POLISTOPADOVÍ PEDAGOGOVÉ !!!

Tak teď nevím, jestli se mám smát, nebo plakat... Nemusím ho milovat, ale snad aspoň vím, kdo to je nebo byl a když ho nechci, tak proč.
BĚŽTE DO PRDELE MLADÍ LIDÉ!!!
No a na závěr, ještě otřesnou věc! Doufám, že jste byli zhnuseni
stejně jako já, když jsem si přečetl na internetu:
„Gymnazisté odmítají Hrabala v názvu školy, část ho nezná a část
odsuzuje. Vedení gymnázia v Nymburku se snaží prosadit, aby škola nesla jméno jejího absolventa a slavného spisovatele Bohumila Hrabala, ale
narazilo. 90 % studentů nymburského gymnázia změnu odmítá. Proti návrhu vedení školy je i předseda studentského parlamentu Tomáš Formánek. ( čert ho vem! Vzdělance!)
Řekl, čtěte: „Studuji na této škole 6 let, dosud jsem o Bohumilu Hrabalovi nic neslyšel," řekl Deníku.cz.
To je tak strašný! Já jsem myslel, že se mi to zdá, to jsou gymnazisti? Kdyby to bylo v pomocný škole nebo někde na gymnáziu v Zimbabwe
tak neřeknu, taky bych se zlobil, ale tohle! Studuji na této škole 6 let,
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dosud jsem o Bohumilu Hrabalovi nic neslyšel! To je neuvěřitelný, to je
zkáza, to je budoucí generace. Budoucí generace!
Volal jsem řediteli, dovolal jsem se na něj, propracoval jsem se k
němu a říkám: „Pane řediteli, jestli chcete, já tam přijedu a řeknu jim, že
jsou idioti, pomůžu vám." On říkal: „Ne, pane Čech, je to zbytečný. Oni už
se zasekli a myslí si, že jsou zásadoví, že brání své." Oni prý nechtějí
přijít o název Gymnázium v Nymburce. Říkám: „Do prdele, vždyť nepřijdou, bude to Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce, do prdele!"
To je perspektiva, to jsou budoucí voliči, to je příšerný! Nejpřekládanější český autor 20. století, jeden z nejvýznamnějších spisovatelů 2. Poloviny 20. století, nejslavnější prozaik! Hlupáci všech hlupáků, futrálové!
Byl populární v zahraničí, byl slavný. Představte si, vy blbí studenti, že do
hospody za ním na pivo vážil cestu prezident Clinton, aby ho viděl! A vám
není dobrý pro vaše gymnázium? Pěkný gymnázium vám řeknu, hanba
vám, hanba vám! Nevím, proč jsem si na závěr vybral takový hnus, protože teď vám chci poděkovat všem za to, že mě čtete. Včera vás bylo skoro
600, každý den mám slušnou návštěvnost, mám z toho radost.
Sleduji to, čtu to, co mi píšete, čtu vaše vzkazy.
Z internetu vybral -St-

DOKUMENTÁRNÍ FILM O JINDŘICHOVĚ HRADCI Z ROKU 1947
Někdy na přelomu května a června 1947 přijel do Jindřichova Hradce
štáb Krátkého filmu s režisérem Bohumilem Vošahlíkem, aby tu natočil
dokument o městě a okolí. Vše museli zvládnout během poměrně krátké
doby a tak hledali místní pomocníky. Stali se jimi nakonec členové Klubu
českých turistů.
I když je město velice fotogenické, bylo třeba vybrat ty nejhezčí záběry a zákoutí a v tom jim napomáhalo samo roční období na přelomu jara
a léta, kdy vše kvetlo a bylo zelené sytou a přitom jasnou barvou. Film,
jehož název se kryl s názvem města, byl natočen pro Československou
filmovou kroniku, která měla za úkol mapovat turisticky atraktivní místa
republiky. Filmovalo se především na zámku a v uličkách kolem náměstí
Míru, pozornost věnovali filmaři pochopitelně zákoutím u Nežárky a to
hlavně pod zámeckým rondelem. Také Vajgar se stal předmětem zájmu
kamer, natáčelo se z nábřeží přes hladinu rybníka, na druhé straně byla
vidět jen pole, louky a hájky, protože sídliště, které později převzalo jméno
rybníka, se začalo stavět až o více než 20 let později. Filmaři také sjezdili
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blízké okolí města – kopce a lesy směrem k Vysočině, i roviny s rybníky,
směrem k Třeboni.
1. července 1947 zaslal vedoucí výroby Jan Paul do Jindřichova
Hradce dopis, adresovaný Karlu Zvěřinovi, předsedovi místního Klubu
českých turistů, v němž mu oznamoval, že film je už hotový a připravený
do distribuce. Děkoval všem členům Klubu za pomoc a ochotu, kterou při
natáčení projevili: „Náš dík patří všem, kteří nabídli pomocnou ruku a
všem, kteří naši práci usnadnili. Ujišťujeme vás, že vždy rádi vzpomeneme na hezké chvíle, které jste nám svým přijetím a laskavostí připravili.
Obdivujeme váš Klub, jehož členové dovedou tak obětavě pracovat pro
celek…… K vlastnímu používání vám zašleme jednu kompletní kopii
35mm filmu.“ Bohužel není nic známo o tom, jak Klub s filmem naložil.
O rok později, v červnu 1948 zaslali ze Správy státních kin jindřichohradeckému Klubu českých turistů další dopis, týkající se filmu o Jindřichově Hradci. Tentokrát v něm oznamovali, že dokument o městě režiséra
B. Vošahlíka „Jindřichův Hradec“ byl zařazen do hlavního programu a
bude uváděn současně s celovečerním britským filmem Uloupený život,
který byl natočen podle románu českého spisovatele K. J. Beneše.
18. června 1948 se konala pražská premiéra a potom měly být oba filmy
nasazeny jako celovečerní program do všech kin naší republiky. A protože
román Uloupený život byl v té době velice oblíbená četba, jistě měl film,
natočený podle něj, mnoho diváků. A ti všichni zároveň shlédli i krátký film
o Jindřichově Hradci, jak jej zachytili pražští dokumentaristé v několika
červnových dnech roku 1947.
-sv-

Z JEDNÁNÍ KRAJSKÉHO VÝBORU KSČM
Po krajské konferenci KSČM se podruhé na jednání sešel v pondělí
16. dubna Jihočeský krajský výbor KSČM /90,3 % účast/.
Po schválení programu a kontrole usnesení z prvního jednání jsme
dostali informaci z jednání vyšších stranických orgánů a z krajského zastupitelstva.
V následující volbě členů výkonného výboru KV /předsedkyně Alena
Nohavová byla zvolena delegáty krajské konference a na prvním jednání
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Jč KV byli zvoleni dva místopředsedové Jč KV/ byli zvoleni do VV KV zástupci ostatních okresů kraje.
Bouřlivá diskuse proběhla kolem návrhu Organizačního řádu Jč KV.
Závěr byl, že VV Jč KV připraví na příští jednání /21. 6./ upravený OŘ o
připomínky z diskuse.
Následovala informace o akcích k 1. Máji a o pietních aktech v kraji a
delegování zástupců krajského výboru na tyto akce.
Upřesněn byl postup při zajištění krajského setkání starostů, místostarostů a členů rad zvolených za KSČM, které se uskuteční v sobotu
9. června v Českých Budějovicích.
Zevrubně byl projednán plán akcí na II. pololetí roku s tím, že bude
vycházet z plánů okresích organizací KSČM.
V bodě „Různé“ byla diskuse kolem internetových stránek kraje i
okresů; ke komunálním volbám; řešeny byly také finanční otázky a záležitost bude řešena na příštím jednání.
Stanislav Míka, místopředseda OV KSČM

PRVOMÁJOVÉ AKCE V OKRESE
V okrese se v posledních letech konají komunistické oslavy 1. máje
ve dvou místech – v Jindřichově Hradci a v Třeboni.
V Jindřichově Hradci se v podvečer sešla stovka účastníků u restaurace U Šenkýře na sídl. Vajgar, kterým hrál pěkně střídavě na klávesy a
harmoniku František Dědina. Krátce po zahájení, kterého se zhostil předseda OV KSČM Radek Nejezchleb, vystoupila předsedkyně Ústřední rozhodčí komise KSČM a předsedkyně OV KSČM Jihlava Helena Vrzalová.
Ta zmínila význam 1. máje, pohovořila o vnitropolitické situaci, informovala o průběhu X. sjezdu KSČM a také o jednání kolem ustavení vlády ČR.
Poté si mohli účastníci osobně opéci špekáček a užívat si nádherný
májový večer,
Stanislav Míka, místopředseda OV KSČM
Také v Třeboni již tradičně komunisté spolu s členy MO Klubu českého pohraničí uspořádali oslavu 1. máje – Svátku práce. Oslava se konala v prostorách koupaliště, v krásném přírodním prostředí na břehu rybníka Svět. Oslavy se zúčastnili komunisté, hraničáři, sympatizanti z řad občanů města a okolí. Mezi hosty byla přítomna předsedkyně Jč KV KSČM
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Alena Nohavová a s ní přijela také delegace komunistů z Českých Budějovic, kteří nepřijeli s prázdnou a věnovali pořadatelům soudek piva
Budvar a krabici výborných koláčků. Obojí ochutnali i další účastníci oslavy.
Program oslavy byl zahájen v 18 hodin zapálením májové vatry.
Předseda MěV KSČM Ing. František Korda přivítal přítomné účastníky a
hosty, popřál všem příjemné prožití setkání a seznámil s připraveným programem.
V krátkém projevu vystoupila předsedkyně Jč KV KSČM s. Alena
Nohavová, která připomněla vznik, historii a význam Svátku práce a to i
z hlediska mezinárodního významu. Hovořila také o současné politické a
hospodářské situaci u nás i ve světě. V závěru vystoupení popřála všem
příjemný svátek práce, lásky, boje za mír a solidaritu.
Následoval zábavný program s opékáním špekáčků na hořící vatře a
hudební vystoupení. K poslechu hrála živá hudba, na klávesy hrál a zpíval
Mirek Kukosa. Hrály se a zpívaly nejen lidové, taneční, vojenské a hraničářské písničky, ale i moderní skladby.
Poděkování za uspořádání akce a přípravu programu patří organizátorům – KSČM a KČP.
Pro všechny účastníky oslavy to byl příjemný společný večer.
Miroslav Král, KČP Třeboň

ÚSPĚŠNÝ 18. ROČNÍK MARIÁŠE
Již 18. ročník turnaje milovníků čertových obrázků /to už v životě
dávno neplatí, přijít o chalupu se dá rychleji v mnoha a mnoha hrách či
situacích/ se uskutečnil v sobotu 28. dubna v Jindřichově Hradci v restauraci U poutníka.
Na 27 hráčů se v 5 šedesátiminutových kolech utkalo o celkové vítězství v turnaji „O třešničkový pohár“. Po vyrovnaném průběhu se stal
vítězem Jan Kocna z Dolní Sytové před Jiřím Pfaifrem z Tábora a Františkem Musilem z Pelhřimova.
Každý hráč obdržel podle umístění věcnou cenu a vítěz navíc krásný
malovaný pohár, který ale upustil…
Dáme mu tedy šanci v roce příštím – vyhrát a pohár si ponechat…
-St-
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UPŘESNĚNÍ A OMLUVA K DIVADLU V TÝNĚ NAD VLTAVOU
V minulém vydání Naděje jsem omylem uvedl špatný termín zájezd
do divadla v Týně nad Vltavou.
Došlo k tomu tím, že jsem mylně uvedený termín chtěl, jenže o vstupenky byl tak velký zájem, že bychom jich požadovaných 50 nedostali,
Proto jsem poprvé za tu dobu, co do divadla jezdíme, zvolit jiný den než
pátek či sobotu…
Takže tentokrát přesně:
• jedeme na představení REBELOVÉ
• termín = úterý 24. července od 21:00 hodin
• vstupenky – bez dopravy = 210,- Kč
- s dopravou z J. Hradce = 360,- Kč
- s dopravou z Kard. Řečice = 350,- Kč
• vstupenky lze koupit na OV KSČM do 29. 6. 2018.
Stanislav Míka, místopředseda OV KSČM
POCHOD NA TROJMEZÍ
V sobotu 19. května zveme všechny milovníky procházky krásnou
přírodou do Slavonic na 9. ročník turistického pochodu na Trojmezí.
Start je v 10:00 od vlakového nádraží a ukončení je v 15:00 tamtéž.
Asi 13 km dlouhá vycházka vede opravdu nádhernou přírodou, na trase
jsou 4 zastávky na případné občerstvení a na Trojmezí či v Maříži je možnost využít k návratu zdarma autobusu.
Z Telčska a Dačicka lze k cestě do Slavonic i zpět využít vlakového
spojení /z Telče v 9:03, z Dačic v 9:24/. Z Jindřichova Hradce tentokrát
autobus nepojede a doprava je individuální.
Stanislav Míka, místopředseda OV KSČM
BEZPLATNÁ ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ RADA
OV KSČM opět dává zájemcům z řad občanů možnost získat zdarma bezplatnou právní radu pro potřebné. Konkrétně jde o ZÁKLADNÍ
ORIENTAČNÍ PORADU O PRÁVNÍCH PROBLÉMECH.
Rady budou poskytovány jednou měsíčně – nejbližší z nich bude ve
čtvrtek 24. května 2018 od 16:00 hodin na OV KSČM. Rady bude poskytovat 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
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s ním v předstihu čas schůzky!!! Upozorňujeme, že poradna funguje pouze (!!!) na základě domluvy.
Následující termín právní poradny se uskuteční ve čtvrtek 21. června 2018 od 16:00 hodin.
-St-

POBYT U BALATONU V BALATONFÜREDU
Máte zájem o týdenní pobyt v Maďarsku u Balatonu? Pokud ano,
okresní výbor vám poskytne kontakty, kde dostanete bližší informace.
Ty základní ale uvádíme:
- týdenní pobyt – červen – září – pro minimálně 6 osob;
- ubytování – 4 dvoulůžkové pokoje + možnost přistýlky;
- cena za dospělou osobu = 3 000,- Kč, děti do 15 let 1 500,- Kč;
- rezervovaná placená pláž = 75,- Kč /den.
-St-

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. 5/2018 (9. května 2018) a Naděje
č. 6/2018 (12. června 2018) dožili či dožijí životních výročí a to 70, 75, 80
a více let. Jsou to:
26. 5.
Uhrin Ladislav
z Oldřiše
29. 5.
Hanzalová Marie
z Jindřichova Hradce
Pokorná Helena
z Jindřichova Hradce
Rosová Marie
z Nové Bystřice
2. 6.
Maxová Marie
z Chlumu u Třeboně
5. 6.
Bednaříková Jiřina
z Nové Včelnice
6. 6.
Bohuslavová Zdeňka
ze Slavonic
7. 6.
JUDr. Klíma Jaroslav,
z Jindřichova Hradce
9. 6.
Korbel Ondřej
ze Slavonic
10. 6.
Vondrášková Anna
z Potočné
11. 6.
Kalvoda Alois
z Dačic
12. 6.
RSDr. Dolák Pavel,
z Kardašovy Řečice
Ihnatišín Michal
z Nové Bystřice
OV KSČM Jindřichův Hradec
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NEJBLIŽŠÍ AKCE, NABÍZÍME, INFORMUJEME, PŘIPRAVUJEME

 V sobotu 23. června od 14:00 hodin se ve Slavonicích uskuteční
SETKÁNÍ S HELIGONKOU u hasičské klubovny, nebo v ní – podle
počasí.
 JEDEME S PÁROU – v sobotu 4. srpna se mohou zájemci svézt
zdarma parním vlakem ze Slavonic do Dačic a zpět. Podrobnosti
přineseme v příštím vydání 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.

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. Uzávěrka tohoto čísla – 7. 5. 2018, vydáno v Jindřichově Hradci 9. 5. 2018;
XXVIII. ročník – číslo 5/2018. Šéfredaktor – František Hadač.
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