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Komunistický list otevřený celé levici     XXXIII. ročník

č.  5 / 2022

KSČM  POŽADUJE  DEMISI  MINISTRA  PRÁCE  A  SOCIÁLNÍCH
VĚCÍ  MARIANA  JUREČKY

Inflace, drahota a obavy
z budoucnosti dopadají na občany
ČR. Občané jsou každý den kon-
frontováni s růstem cen a neschop-
ností vlády situaci řešit. Od vlády
ČR (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Piráti
a Starostové) slyší jen sliby a zase
jen a pouze sliby!

Když se vláda konečně rozhoupe
a navrhne příspěvek 5000 Kč na
dítě pro rodiny do celkových příjmů
ve výši milion korun za rok, ani neví,
zda to bude z hrubého nebo čistého,
zda započítá jen sezdané nebo i
spolu žijící partnery. Neví, kdo
z rodičů získá podporu při rozdílné

péči a jak to bude s různě bydlícími,
živnostníky apod.  Až následně řeší
problémy se získáváním dat pro
určení nároku a stěžuje si na složi-
tost. Jako by lidé nebyli ve složité
situaci už nyní, a ne až v srpnu, kdy
plánuje výplatu této dávky – nepo-
chybně v souvislosti s volbami
v září.

Je to absolutní selhání ministra
práce a sociálních věcí Mariana
Jurečky z KDU-ČSL!
   • Neřeší ohrožení ztráty bydlení,
což je více než 500 tisíc lidí, z toho
100 tisíc dětí.
    • Neřeší úroveň růstu životního
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minima k zabezpečení důstojného
života.
    • Neřeší adresné dávky pro
opravdu potřebné.
    • Neřeší pracující chudobu.
    • Navrhovaná valorizace důchodů
je již nyní nedostatečná.

KSČM požaduje reálnou, adres-
nou a rychlou pomoc potřebným!
Nutná jsou systémová opatření proti

zdražování směřující k soběstač-
nosti, suverenitě a solidaritě.

KSČM požaduje demisi ministra
práce a sociálních věcí Mariana
Jurečky, který není schopen zabez-
pečit potřebnou pomoc pro občany!

Odmítáme, že se vláda nemá
starat o své občany.

VV ÚV KSČM 6. 5. 2022

BEZ  OBALU  S  KATEŘINOU  KONEČNOU
18. TÝDEN 2. - 8. 5. 2022.

Je za námi první, ryze květnový
týden, který opět na politické scéně
přinesl mnoho zajímavého. Než se k
tomu, ale dostaneme, tak mi dovol-
te, abych poděkovala Vám všem,
kteří jste v uplynulých dnech vzpo-
menuli na naše osvoboditele. Ob-
dobí druhé světové války je dnes
obětí přepisování dějin č. 1. Nebudu
mluvit o důvodech, proč tomu tak je
a kdo za tím stojí, o tom jsem hovo-
řila několikrát – jak v Terezíně
(https://www.youtube.com/watch?v=
9jR97EeQZZQ&t=5s ),  tak  v  Plzni
na mírové demonstraci, kterou tam
KSČM pořádala. Za všechno připo-
mínám, kdy a kým byl který z našich
okresů osvobozován a pak si to
srovnejte s tím, kdo měl jakou po-
zornost i prostor v médiích.

Uplynulý týden přinesl také další
z řady neuvěřitelných výroků našich
vládních představitelů. Tentokrát
nejde o nikoho jiného, než o lido-
veckého ministra práce a sociálních

věcí Mariana Jurečku. Ten se bě-
hem víkendu nechal slyšet s tím, že
zvýšení minimální mzdy by ohrozilo
zaměstnanost. Tento výrok je dalším
nesporným důkazem asociální poli-
tiky Fialovy vlády. Za minimální
mzdu pracuje dle loňských dat v ČR
zhruba 150 tisíc lidí a její důležitost
spočívá i v tom, že se od ní odvíjí
dalších 8 kategorií zaručených
mezd. Když zaměstnavatel vědomě
udržuje zaměstnance na minimální
mzdě, obvykle to tak dělá, protože
ví, že si to zkrátka může dovolit. Je
důležité, aby zaznělo, že tito lidé
chtějí pracovat a svou prací přispí-
vat společnosti jakožto celku. Mys-
lím, že by měli být motivováni více
než 16 200 hrubého. Podotýkám
hrubého, protože předseda KDU-
ČSL a vládní papaláši v tom nemají
vždy úplně jasno. S rekordní inflací,
proti které vláda stále odmítá před-
stavit jakékoliv kroky, musí i oni mít
z čeho platit nájem, jídlo, složenky,

https://www.youtube.com/watch?v=9jR97EeQZZQ&t=5s%20
https://www.youtube.com/watch?v=9jR97EeQZZQ&t=5s%20
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nebo i živit svoje potomky. V reakci
na inflaci bych tedy v této situaci od
vlády čekala spíše signál jasným
směrem, tedy že pracovat se musí
vyplatit. Žádný člověk, který pracuje,
by se neměl pohybovat na hranici
chudoby, a proto KSČM dlouhodobě
volá po zvýšení minimální mzdy na
20 tisíc korun místo aktuálních 16
200. Bohužel se ale zdá, že ministr
Jurečka v tomto případě bohužel
tlumočil pozici celé vlády, protože se
podobně dříve vyjádřil i sám premiér
Fiala nebo zástupci STAN. Spolu s
nedávno zveřejněnými daty, dle
kterých polovina lidí v Česku nedo-
sáhne na mzdu zaručující důstojnou
mzdu, vnímám výrok ministra práce
Jurečky jako další plivanec do tváře
všem občanům, kteří chtějí praco-
vat.

To, že levice má rozhodně co
nabídnout, potvrdil i historický
úspěch strany Sinn Fein. Irská radi-
kální republikánská strana se stala
poprvé ve své historii od roku 1921
nejsilnější politickou stranou v seve-
roirském parlamentu. Sinn Fein je
výrazně nacionalistickou stranou,
která se ovšem hlásí i k levicovým
principům demokratického socialis-
mu. Podporuje například zvýšení
veřejných výdajů na chudé a bez-
platné zdravotnictví. Sinn Fein zís-
kala 27 křesel z 90členného parla-
mentu, což straně umožňuje jmeno-
vat tzv. Prvního ministra Severního
Irska. Tento post patřil Demokratické
Unionistické straně od roku 2007,
ale v těchto volbách ztratila 4 křesla
a nyní má 25 poslanců. To jí umož-

ňuje jmenovat prvního náměstka
ministra. Podle ústavy, dohodnuté v
rámci mírové dohody v roce 1998,
která ukončila dlouhodobý konflikt
mezi katolíky a protestanty, jde o
společný post, a tak První ministr
nemůže existovat bez svého První-
ho náměstka.

Šéf unionistů Sir Jeffrey Donald-
son již prohlásil, že strana nebude
jmenovat žádné ministry, pokud
vláda Spojeného království neupraví
tzv. Severoirský Protokol. Současně
naznačil neochotu jeho strany tole-
rovat vládu vedenou Sinn Fein. Se-
veroirský Protokol byl dojednán me-
zi Spojeným královstvím a Evrop-
skou unií v rámci v jednání o situaci
po Brexitu. Podle něho nyní existují
jistá cla a hraniční kontroly mezi
Severním Irskem a zbytkem Spoje-
ného království, což umožňuje za-
chovat otevřenou hranici mezi Se-
verním Irskem a Irskou republikou,
která je členským státem EU. Tento
kontroverzní Protokol je pilířem
post-brexitové dohody, ale irští
unionisté se s ním nikdy nesmířili,
neboť podle nich vytvořil bariéru
mezi Severním Irskem a zbytkem
Spojeného království, čímž údajně
ohrozil jejich britskou identitu.

Přesvědčit unionisty, aby se stali
součástí nové regionální severoir-
ské vlády, a současně se snažit
vyjednat s EU změny v Severoir-
ském Protokolu bude nyní těžkým
oříškem pro britského premiéra Bo-
rise Johnsona, jehož Konzervativní
strana tento týden ztratila 450 křesel
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v komunálních volbách, zvláště v
Londýně.

Sinn Fein chce prosadit změny,
které postaví hráz další chudobě
obyvatel, a především zreformuje
státní zdravotnictví. Ve volební
kampani se Sinn Fein tentokrát po-
prvé věnovala především sociální
otázkám, zdražováním základních
potřeba a rostoucí chudobou obyva-
telstva.

Přikládám i celou reportáž Par-
lamentních listů, kde jsou zachyceni
i ostatní vystupující:

https://www.parlamentnilisty.cz/aren
a/rozhovory/-Buh-stvoril-valku-aby-
se-Americane-naucili-zemepis-
Zatimco-Cernochova-dekovala-
KSCM-v-Plzni-poradala-mitink-za-
mir-701478

Připomínám, že v pátek 13. 5.
vyjde další číslo nového týdeníku
Naše pravda, které bude tematicky
zaměřeno na levici v naší zemi.

Vaše Kateřina Konečná

STRUČNĚ  O  JEDNÁNÍ  KV  KSČM

Poprvé po krajské konferenci KSČM se v pondělí 25. dubna usku-
tečnilo v Písku první jednání nového krajského výboru.

Po samozřejmém zhodnocení krajské konference a informace
z jednání orgánů na úrovni ÚV byl zvolen nový výkonný výbor a dva mís-
topředsedové, když předsedkyně Alena Nohavová byla zvolena přímo
konferencí.

Pozornost byla věnována nastávajícím komunálním volbám, májo-
vým akcím a přípravě XI. sjezdu KSČM /14. a 15. 5. 2022 v Brně/.

Stanislav Míka,
místopředseda OV KSČM

NOVÝ  LEVICOVÝ  TÝDENÍK  NAŠE  PRAVDA

můžete jej sledovat také na webových
stránkách
www.nasepravda.cz

a na Faceboku
fb.me/tydeniknasepravda

kde každý den najdete nové zprávy,
články, rozhovory a informace.
Třetí tištěné číslo týdeníku vyjde již
tento pátek 13. května a zakoupíte ho

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/-Buh-stvoril-valku-aby-se-Americane-naucili-zemepis-Zatimco-Cernochova-dekovala-KSCM-v-Plzni-poradala-mitink-za-mir-701478
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/-Buh-stvoril-valku-aby-se-Americane-naucili-zemepis-Zatimco-Cernochova-dekovala-KSCM-v-Plzni-poradala-mitink-za-mir-701478
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/-Buh-stvoril-valku-aby-se-Americane-naucili-zemepis-Zatimco-Cernochova-dekovala-KSCM-v-Plzni-poradala-mitink-za-mir-701478
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/-Buh-stvoril-valku-aby-se-Americane-naucili-zemepis-Zatimco-Cernochova-dekovala-KSCM-v-Plzni-poradala-mitink-za-mir-701478
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/-Buh-stvoril-valku-aby-se-Americane-naucili-zemepis-Zatimco-Cernochova-dekovala-KSCM-v-Plzni-poradala-mitink-za-mir-701478
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/-Buh-stvoril-valku-aby-se-Americane-naucili-zemepis-Zatimco-Cernochova-dekovala-KSCM-v-Plzni-poradala-mitink-za-mir-701478
http://www.nasepravda.cz/
http://fb.me/tydeniknasepravda
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v novinových stáncích celý týden až
do dalšího pátečního vydání.
Doporučujeme ale jeho předplatné,
abyste dostávali jedinečné informace
z domova i ze světa pohodlně přímo k
vám domů. Za výhodnější cenu 28 Kč
za číslo vám přijde každý pátek do
vaší schránky.
 Stačí nám napsat na email inzer-
ce@futura.cz nebo zavolat na tele-
fonní číslo 222 897 320.

Vzhledem ke složitosti dnešní doby,
která levicovým myšlenkám nepřeje i
vzhledem k omezeným finančním
zdrojům na reklamu vás prosíme o
maximální sdílení informací o týdení-
ku Naše pravda i o jeho podporu za-
koupením tištěného vydání.

Stanislav Míka,
místopředseda OV KSČM

PRVOMÁJOVÁ  SETKÁNÍ  V JINDŘICHOVĚ  HRADCI  A  V TŘEBONI

Po vynucené covidové přestáv-
ce se zase po 3 letech konečně v
Jindřichově Hradci uskutečnilo
prvomájové setkání. Tato skuteč-
nost, současná politická situace a
nevlídné počasí se projevilo
v účasti, takže se zúčastnilo jen 50
účastníků, kteří našli odvahu. Se-
tkání organizoval opět OV KSČM
společně s LKŽ na tradičním místě
– u restaurace U Šenkýře u sídliš-
tě Vajgar.

Začátek byl v 16 hodin vystou-
pením hudební skupiny pod vede-
ním Františka Hadače, poté pří-
tomné přivítal místopředseda OV
KSČM s. Míka a ten předal slovo
s. Vytiskovi, který krátce informo-
val o situaci ve straně, úkolech,
které před námi stojí a vyzval
k podpisu petic, které tam bylo
možné podepsat - petice na pod-
poru kandidatury Josefa Skály na
prezidenta ČR a také petice proti

přítomnosti cizích vojsk na našem
území.

Na začátku začalo vydatně pr-
šet a znatelně se ochladilo. Proto
se připravené opékání špekáčků
mohlo uskutečnit až před 18. ho-
dinou. Mezi tím mohli účastníci
diskutovat mezi sebou i s organi-
zátory. Ti byli hodně zvědaví na
první vydání týdeníku Naše prav-
da, které bylo s dalšími propagač-
ními materiály k dispozici.

Krátce po půl sedmé večer se
účastníci rozešli.

O dvě hodiny později začala
akce k 1. Máji v Třeboni na pláži
rybníka Svět s podobným progra-
mem. Zde k 30 přítomným pro-
mluvila předsedkyně Jč KV KSČM
Alena Nohavová.

Stanislav Míka,
místopředseda OV KSČM

mailto:inzerce@futura.cz
mailto:inzerce@futura.cz
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V  MNICHU  JSME  SI  PŘIPOMNĚLI  77.  VÝROČÍ  OSVOBOZENÍ
OD FAŠISMU

V současných dnech si připomí-
náme 77. výročí osvobození naší
země od fašismu. Ať se to některým
líbí nebo nelíbí, značnou většinu na-
šeho území osvobodili vojáci z výcho-
du, bojující v Rudé armádě. U nás se
stalo zvykem v posledních pár dnech
„zapomínat“ na podíl vojáků bojujících
v Rudé armádě. V ní, mimo Rusů,
bojovali příslušníci mnoha dalších
národů! Náš region osvobodili vojáci
Rudé armády. A právě těm padlým,
kteří za naše přežití a osvobození

položili své životy, patří a mělo by
stále patřit obrovské poděkování.

V sobotu 7. května jsme uctili pa-
mátku našich osvoboditelů v Mnichu.
Vzpomínkového aktu se zúčastnila i
předsedkyně ÚV KSČM Kateřina Ko-
nečná. Za OV KSČM Jindřichův Hra-
dec položili kytici předseda OV KSČM
Radek Nejezchleb a místopředseda
OV KSČM Stanislav Míka.

Radek Nejezchleb,
 předseda OV KSČM

PIETNÍ  AKTY  V  OKRESE  ORGANIZOVANÉ  KSČM
V okrese zorganizovali komunisté

dva pietní akty jako vzpomínku na
padlé při osvobozování našeho okre-
su – v Nové Bystřici a v Třeboni.
V obou místech se na aktu podíleli i
členové Klubu českého pohraničí.

Poděkování patří všem, kteří
v sobě v současné době našli odvahu
a k památníkům přišli.

Například v Nové Bystřici vždy
před naší akcí položili květiny na hro-
by padlých zástupci města. V letošním
roce to tak nebylo….

Pro mne osobně je nepochopitelné
to, že si nevážíme lidí, kteří za nás
položili své životy… A jejich tehdejší
spolubojovníci už v drtivé většině
nejsou mezi námi… Bojovali za nás !!!
A zdaleka nemohli vědět, co se bude
odehrávat v následujících desetiletích.
Naši úctu si zaslouží všichni !

Nechápu ty hlupáky, kteří v této
souvislosti mluví o roku 1968 i o sou-
časné situaci na Ukrajině.

My nezapomínáme !
Stanislav Míka,

místopředseda OV KSČM

TURISTICKÝ  POCHOD  VE  SLAVONICÍCH

V sobotu 21. května se ve Slavonicích uskuteční 11. ročník turistic-
kého pochodu – nazvěme tuto akci spíš třináctikilometrovou vycházkou
krásnou přírodou kolem Slavonic.

Zájemci se vydají od vlakového nádraží ve Slavonicích v 10:30 hodin
k Trojmezí - zde budou stručně seznámeni s významem místa, a odtud
přes Maříž zpět do Slavonic.

Přijďte se projít, bývá to příjemná procházka.                             -St-
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BLAHOPŘEJEME

Přejeme vše nejlepší, především však zdraví, štěstí a spokojenost
soudružkám a soudruhům, kteří se v období od 11. května do 7. června
2022 dožívají či dožijí významného životního výroční, konkrétně 70, 75, 80
a více let.

Děkujeme za práci pro komunistickou stranu a srdečně blahopře-
jeme:
14. 5. Slámová Magda ze Studené
26. 5. Filipová Vlasta ze Slavonic
29. 5. Hanzalová Marie z Jindř. Hradce

Pokorná Helena z Jindř. Hradce
Rosová Marie z Nové Bystřice
Heřmánek Miroslav ze Suchdola nad Lužnicí

30. 5. Raisner Miroslav z Jindř. Hradec
  2. 6. Kounková Anežka z Písečné

Maxová Marie z Chlumu u Třeboně
  5. 6. Bednaříková Jiřina z Nové Včelnice
  6. 6. Bohuslavová Zdeňka ze Slavonic

OV KSČM Jindřichův Hradec.

STŘEDISKOVÉ  PORADY  KSČM  V  OKRESE

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

Další se snad uskuteční:
ve středu 8. června 2022 = Suchdol nad Lužnicí /15.45/

= Třeboň /17.00/
ve čtvrtek 9. června 2022  = Studená /13.30/

= Dačice /15.30/
= Slavonice /17.00/

v pondělí 13. června 2022  = Jindřichův Hradec /15.30/
= Nová Bystřice /17.00/.

Stanislav Míka,
místopředseda OV KSČM
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NEJBLIŽŠÍ AKCE, NABÍZÍME, INFORMUJEME, PŘIPRAVUJEME

Ø zvažujeme opět zorganizování zájezdu do Týna nad Vltavou do Městského
parku, kde je otáčivé hlediště. Tentokrát na PŘEDSTAVENÍ DALSKABÁ-
TY HŘÍŠNÁ VES a to na pondělí 22. srpna. Představení začíná ve 21:00 a
trvá hodinu a půl. Vstupenka je za 300 korun + k tomu nějaká částka za
dopravu – ta bude stanovena podle způsobu dopravy. Máte zájem s námi
jet? Přihlaste se nejpozději do konce června v ZO či přímo na OV KSČM.

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

Ø chcete číst WEBOVÉ STRÁNKY OV KSČM Jindř. Hradec? Pak máte mi-
nimálně dvě možnosti jak to učinit. Jednou z nich je zadat do vyhledávače
„KSČM“, poté „NAŠI LIDÉ“, pak „KSČM V KRAJÍCH“, pod částí „JIHO-
ČESKÝ KRAJSKÝ VÝBOR“ si otevřete „OV KSČM JINDŘICHŮV HRA-
DEC“ a pak už si můžete prohlížet, co chcete;
Druhou cestou je zadání „KSČM JINDŘICHŮV HRADEC“ a poté si klikne-
te 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 při-
hlásit, mimo již tradičních cest /prostřednictvím ZO KSČM, OV KSČM/, ta-
ké přes webové stránky KSČM (ve vyhledávači zadáte „kscm“ a nahoře na
stránce kliknete na část „PŘIPOJTE SE“ a pak si každý zájemce může vy-
brat 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 předpokláda-
nému 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 !
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