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Komunistický list otevřený celé levici       XXXII. ročník

č. 1/ 2022
JAKÝ  ASI  BUDE  ROK  2022 ?

Jak ukazují první dny letošního
roku, nečeká nás nic dobrého. Nová
vláda pětikoalice začala čistkami
v jednotlivých resortech a na tato
uvolněná místa nastoupí kámoši
s patřičnou stranickou legitimací,
ovšem bez patřičného vzdělání
v oboru. Neuváženě se chová i nová
vláda v oblasti energetiky v rámci
podepsání smlouvy NEW GREEN
DEAL, kterou podepsala již minulá
vláda, kde jde v podstatě o utlumení
spalování fosilních paliv, plynu
k výrobě elektřiny, ale i odstavení
jaderných elektráren. Ovšem pro
jaderné elektrárny připravuje EU
výjimku, s čímž zásadně nesouhlasí
Rakousko. Výjimka by měla platit i
pro plyn. Znamená to tedy pokračo-
vání skokového zdražování všeho,

při čemž platy i důchody neporostou
tak, aby stačily pokrýt zvýšené ná-
klady, takže sociálně slabé rodiny,
samoživitelky s dětmi, důchodci.
Pracovníci, kteří pobírají minimální
mzdu, to budou mít velice složité a
nejedna rodina spadne do dluhové
pasti. Pravicové Fialově vládě je to
jedno, protože sami si platy neho-
rázně zvyšují a aby uspokojili i rebe-
lující koaliční spolustraníky, vytváří
pro ně další zbytečná ministerstva a
další úřednická místa. Státní dluh
bude opět splácet dolních deset mi-
lionů občanů a bohatým se přidá
formou nižších daní. Končí i levné
cestování seniorů veřejnými do-
pravními prostředky. Co nás bude
čekat ve zdravotnictví radši nedo-
mýšlet, včetně možných privatizací
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nemocnic. Zřejmě nás budou čekat
další pokusy i o privatizaci zbývají-
cích státních podniků. To současné
vládě nesmíme dovolit. Ovšem pro-
ti tomu se musí postavit i odbory.
Zatím je však „ticho po pěšině“, jako
by odbory neexistovali.

Pár slov k zahraniční politice.
Podle pirátského ministra zahraničí
se bude zahraniční politika realizo-
vat v duchu Havlova odkazu na „lid-
ská práva“ nikoliv však v České re-
publice, či v USA a v jiných státech
spřátelených s USA, kde jsou též
lidská práva porušována. Bude se to
týkat pouze těch států, kde odmítají
americkou demokracii a vměšování
do vnitřních záležitostí státu. Příkla-
dem je Čína, Rusko, Bělorusko, Ku-
ba a některé další jihoamerické stá-
ty. Mohou se čekat i další pokusy o
převraty v postsovětských republi-
kách formou „barevných revolucí“ či
spíše formou kyjevského Majdanu
s využitím ozbrojených cizích žoldá-
ků a  teroristů z  IS,  jako  tomu  je
v současné době v Kazachstánu.
Tyto převraty jsou organizovány
zvenčí a zřejmě pod taktovkou CIA.
Cílem USA je, dostat se blíže
k ruské hranici z dalších směrů. Na
těchto převratech se podílí i česká
zahraniční politika. Lživé mediální
zpravodajství v ČT a  v ostatních
sdělovacích prostředcích z teroristů
dělají beránky a naopak. Ovšem
výjimkou byl americký Kapitol, kde
Trumpovi příznivci zaútočili na Kapi-
tol v domnění, že šlo o zfalšování
amerických voleb. Útočníci na Kapi-
tol byli okamžitě označeni jako tero-
risté i přes to, že to byl pouze zfana-
tizovaný dav D. Trumpem.

Další veliký otazník visí nad udr-
žením míru. Velice napjatá situace
je na západní Ruské hranici, kam
Ukrajinská armáda přesouvá mo-
derní americké zbraně s výmyslem,
že chce zabránit „Ruské agresi“.
Otázkou je proč by to Rusko dělalo.
Lživého obviňování Ruska se chytla
i naše média a jako flašinet tu lež
omílá  i  NATO s  EU a  USA.  Jaká  je
však skutečnost. Je možné, že ukra-
jinská armáda připravuje podobnou
provokaci jako v Glivici před II. svě-
tovou válkou, kdy němečtí vojáci
v polských uniformách „přepadli“
německý vysílač, čímž Hitler získal
potřebný „důkaz“ o polské „agresi“.
To posléze urychlilo  napadení Pol-
ska. Zdá se, že něco podobného
chystá i Ukrajinská armáda ve spo-
lupráci s CIA. Ukrajina slouží jako to
pověstné beranidlo k otevřené agre-
si proti Rusku, při čemž by se NATO
a Spojené státy zřejmě přímo na
agresi nepodílely. Jde jim však o
konflikt, na kterém by vydělaly na
úkor Ukrajiny. Podle prezidenta
Ruské federace je ruská armáda
schopna odrazit jakoukoliv agresi a
navíc s odvetou na jakýkoliv cíl na
světě, tedy i ve Spojených státech.
To poněkud chladí choutky váleč-
ných štváčů. Vladimír Putin není
Jelcin a neustupuje. Vše bude zále-
žet na dalších jednáních Rusko -
USA a EU, kde hlavním požadav-
kem Ruska je, nerozšiřovat NATO
dále na Východ, tedy ani na Ukraji-
nu. Další dny ukáží, jak se bude si-
tuace vyvíjet, ale jednání nebudou
lehká. Vladimír Putin je moudrý pre-
zident a určitě se bude snažit se
svým týmem vyjednat nějaký kom-
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promis, který by Rusko nepoškodil,
protože Rusko nemá možnost ni-
kam ustupovat. Proto také vytýčilo
„červenou“ čáru, za kterou NATO
nesmí, což ale USA a NATO nemíní
respektovat. Budou to velice těžká

vyjednávání, která také nemusí
skončit úspěchem, což by přispělo
k dalšímu vyostření již tak napjaté
situace. Buďme ale optimisty.

František Hadač

DIALOG,  NE  KONFRONTACI !

Věty, které se objevují téměř kaž-
dodenně ve sdělovacích prostředcích:
„Rusko obkličuje státy NATO.“ „Rusko
posiluje svou přítomnost na ukrajin-
ských hranicích.“ „Rusko připravuje na
začátku příštího roku další agresi.“
Doprovázeny jsou silnými vyjádřeními
USA,  NATO a  EU,  že  Rusko  za  svou
politiku tvrdě zaplatí. Situace se ne-
změnila ani po jednání mezi preziden-
ty Vladimirem Putinem a Joem Bide-
nem.

Představitelé politických stran
„pětky“, z kterých se skládá nová čes-
ká vláda, poslušně a hlasitě protiruské
postoje podporují, v mnoha ohledech
se dokonce snaží agresivitou a vý-
hrůžkami je překonat. Jako by už se-
děli na panduru a vedli naší armádu
směrem na Moskvu. Zatím podpořili, i
s bývalou vládou ANO 2011 a ČSSD,
vyslání 150 ženistů na hranice Polska
s Běloruskem. Byť k tomu nakonec
nedošlo, je to jistě jen začátek. Váleč-
ná propaganda a vyvolávání nenávisti
k Rusku jedou na plné obrátky, bez
ohledu na skutečnost, že je to dle
současného trestního zákoníku trest-
ný čin (§§ 406 a 407, které se týkají
přípravy a podněcování útočné války).

O tom, že se ruská armáda pohy-
buje na rozdíl od armád NATO na
svém výsostném území, se nemluví.

Že USA a jeho spojenci vybavují ukra-
jinskou armádu moderní technikou,
také moc ne. Stejně tak se nemluví o
útlaku ruské menšiny na Ukrajině,
které dokonce zakázali používat
vlastní jazyk, a ani o veřejně projevo-
vané aktivizaci fašistických sil na
Ukrajině. Téměř se již nemluví o mí-
rových Minských dohodách z roku
2015 a o tom, kdo je porušuje. Musí
se skoro mlčet o tom, že ne Rusko
obklopuje státy NATO, ale že státy
NATO a zejména USA obkličují dlou-
hodobě Rusko se záluskem na jeho
zdroje. Mapky vojenských základen to
dokazují s neúprosnou jistotou.

Komunisté dlouhodobě požadují
vystoupení České republiky z NATO a
říkají jasně:

ANO rovnoprávným vztahům mezi
zeměmi, NE domácím i zahraničním
válečným štváčům!

ANO dialogu a míru, NE konfron-
taci a válce!

ANO kolektivní bezpečnosti a pl-
nění Minských dohod, NE válečným
paktům včetně NATO!

ANO využití naší armády při obra-
ně České republiky a při přírodních a
podobných katastrofách, NE zahra-
ničním misím bez mandátu RB OSN a
proti zájmům České republiky!

VV ÚV KSČM 22. 12. 2021
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NEBUĎME  LHOSTEJNÍ  K SITUACI  NA  SLOVENSKU

Komentovat dění v jiných státech
může být bráno jako vměšování se
do jejich záležitostí. Aktuálně vidíme
napjatou situaci v Kazachstánu. A
když tamní prezident označí za pů-
vodce násilí lidi vyškolené v zahra-
ničí, ozvou se Spojené státy, že jde
o potlačení tamní demokracie. Jako
by 6. ledna nebylo výročí, kdy de-
monstranti napadli jejich Kapitol a
také tam byly oběti na životech. Tam
se s demonstranty taky vypořádali
po svém.

Chtěla bych se ale dotknout situ-
ace na Slovensku. Možná i někteří
z Vás, čtenářů, neberou tuto zem
jako cizí, ale stále jako zemi, která
s naší tvořila jeden celek. V určitém
směru se tato záležitost týká i Čes-
ké republiky. A proto snad nikoho
neurazí, když si dovolím komentář
k dohodě o obranné spolupráci mezi
Slovenskem a USA. Tento doku-
ment momentálně rozděluje sloven-
skou společnost. Jednání začala
probíhat už v roce 2019, ale vláda
Roberta Fica tato jednání ukončila.
Nyní se v médiích ke smlouvě, kte-
rou již dojednávala nová vláda, vy-
jadřuje velmi důrazně a hodnotí ten-
to návrh jako jednoznačně nevý-
hodný pro Slovensko. Podle něj bu-
de mít Slovensko omezené pravo-
moci vůči americkým vojákům.

Jedním ze dvou letišť, kterých se
dohoda týká, je letiště Sliač. Nyní na
něm probíhá od roku 2020 rekon-
strukce. Ta má být dokončena v ro-
ce 2024. Po tu dobu je letiště vyřa-
zeno pro civilní lety. Ministerstvo
dopravy jako jediný akcionář spo-

lečnosti Letiště Sliač však už
s obnovou civilních letů nepočítá a
na úřad práce nahlásilo hromadné
propouštění cca tří desítek zaměst-
nanců. Již nyní je na letišti vyhraze-
ná zóna, kam se nedostane ani le-
tištní personál.

Přitom toto letiště ještě pod svým
historickým názvem Tri duby, sehrá-
lo významnou roli při osvobozování
Slovenska za II. světové války Ru-
dou armádou. Tehdy, a i
v pozdějších letech, sloužilo toto
letiště Slovenské armádě. A za sebe
vidím jako zásadní rozdíl, pokud
sloužilo letiště k obraně vlastního
státu, nebo pokud má sloužit jako
týlové zajištění např. pro létající tan-
kery jiných mocností, které se při-
pravují na delší dolet svých bojo-
vých letadel. Nenapadá vás možný
cíl jejich letů? Mě ano!

A v tomto mi není tato situace
lhostejná a týká se i České republi-
ky. O podobném využití letiště se
uvažuje i v Moravskoslezském kraji.
Konkrétně o letišti v Mošnově. I o
něj má zájem americká armáda.
Tady však nejde o letiště státu, ale o
majetek Moravskoslezského kraje.
Buduje se zde obrovské multimo-
dální překladiště (spojení silniční,
železniční a letecké přepravy). Tak
se přímo nabízí možnost, že některé
haly už koupili američtí investoři. A
komu je do budoucna pronajmou, je
už na nich.

Ale vrátím se na Slovensko.
Schválení dohody musí projít Vlá-
dou SR, pak následuje schválení
v Národní radě SR a na závěr by jí
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měla ratifikovat prezidentka. Tento
proces tak i přes odpor velké části
slovenské veřejnosti má naději na
schválení. Slovensko má před námi
na úrovni voleb do parlamentu asi
dva roky náskok. Můžeme sledovat,
jak si vede tamní vládnoucí čtyřkoa-
lice. U nás jsme lepší a máme do-
konce pětikoalici, která se sice ještě
stále vzájemně ladí, ale byl to právě
tehdejší místopředseda ODS Ale-
xandr Vondra, který zmínil možnost
vybudovat americkou základnu
v Mošnově. A tato ODS je dnes jed-
nou ze stran vládnoucí koalice a má
v jejím čele jako premiéra svého
předsedu.

Proto mi není lhostejná situace
na Slovensku. I u nás má pravicová

vláda v parlamentu většinu a může
se opřít i o většinu v senátu. A mo-
hou si prohlasovat i zřízení základ-
ny. Stávající ministr zahraničí již
svými výroky na dění ve světě jasně
dává najevo, kdo mu posílá noty.

Řekla jsem to již v minulosti a na
svém stanovisku si trvám. Jako
matka i jako politička udělám vše
pro to, aby u nás žádná cizí základ-
na nevznikla! A snad i touto svou
úvahou dodám energii přátelům na
Slovensko, aby se i oni úspěšně
ubránili zřízení americké základny a
zachovali si svou vlastní suverenitu!

Kateřina Konečná, předsedkyně
KSČM a poslankyně EP

KDE  JE LOGIKA ?

„Karanténa je držení osob ne-
bo zvířat na izolovaném místě za
účelem pozorování, zda se u nich
projeví příznaky nějakého infekč-
ního onemocnění. Je užívána na
lidech nebo nákladech, které při-
cházejí z regionů ohrožených epi-
demií.“ To je charakteristika výrazu
„karanténa“ podle wikipedie.

Co je pracovní, snad víme
všichni, každý z nás někdy praco-
val.

Ovšem spojení „pracovní ka-
ranténa“ to je téměř světové uni-
kum, které vymyslela naše úžasná
vláda.

Nevím jak vy, ale pro mne je to
nepochopitelné slovní spojení.
Chápu, že se vláda bojí jít stejnou

cestou jako vláda Babišova, když
ho tak silně kritizovala. Nechce
zavírat výrobní firmy, školy, atd.
Ono by se ukázalo, jak nám lhali,
když tvrdili, že by s covidem zato-
čili raz dva.

Co je karanténa jsem v úvodu
uvedl z wikipedie. A tam to je zcela
jasně řečeno.

Z toho všeho mi vychází to, že
je cílem vlády postupně mírnou
formou národ promořit! Víme pře-
ce, že v nemocnicích, sociálních
službách a jinde se covid šířil vel-
mi výrazně. A teď tam budou lidé
pozitivní pracovat…. Co k tomu
dodávat víc…

-St-

https://cs.wikipedia.org/wiki/Infek%C4%8Dn%C3%AD_onemocn%C4%9Bn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Infek%C4%8Dn%C3%AD_onemocn%C4%9Bn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Epidemie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Epidemie
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31. PLES  KSČM  NEBUDE

S lítostí musím oznámit, že Vý-
konný výbor OV KSČM v pondělí
10. ledna, po zvážení všech okolností,
rozhodl, náš PLES KSČM ani
v letošním roce neorganizovat.

Měli jsme vše připraveno – termín,
hudbu, místo, představu o tom, jak
zajistíme tombolu…vše je ovšem
zmařeno… Nedokázali jsme si před-
stavit, jak bychom zajistili dodržení
proticovidových opatření, věštěním ze

skleněné koule by byla i účast taneč-
níků a dohady o tom, jak by se lidé
popasovali s obavami z covidové ná-
kazy…. Stručně řečeno – obav je
mnohem víc než nadějných předpo-
kladů.

Škoda… tak snad v roce příštím se
ten náš 31. PLES KSČM podaří usku-
tečnit.

Stanislav Míka, místopředseda
OV KSČM

STOLNÍ  KALENDÁŘE  A  PLÁNOVACÍ  ZÁZNAMNÍKY  NA  ROK  2022

OV KSČM má ještě pro případné zájemce k dispozici tyto poslední stolní
kalendáře a plánovací záznamníky:

o Koně – IDEÁL á 40,- Kč
o Myslivecké toulky á 50,-
o Rybářský kalendář á 50,-
o Pranostiky (Renata Radušova Herber) á 50,-
o Domácí lékárna (Renata Raduševa Herber) á 50,-
o Levandule á 50,-
o Gastronomie s úsměvem á 55,-
o Kalendář kravata á 38,-
o Plánovací záznamník měsíční á 25,-

Stanislav Míka, místopředseda OV KSČM

STŘEDISKOVÉ  PORADY  KSČM  V  OKRESE

V okresní organizaci organizuje OV KSČM pravidelně střediskové pora-
dy v sedmi střediscích. Považuji za vhodné o jejich termínech pravidelně in-
formovat.

Další se snad uskuteční:
ve středu   9. února 2022 = Suchdol nad Lužnicí /15:45/

= Třeboň /17:00/
ve čtvrtek 10. února 2022  = Studená /13:30/

= Dačice /15:30/
= Slavonice /17:00/

v pondělí 14. února 2022 = Jindřichův Hradec /15:30/
= Nová Bystřice /17:00/.

Stanislav Míka, místopředseda OV KSČM
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BLAHOPŘEJEME

Přejeme vše nejlepší, především však zdraví, štěstí a spokojenost soudruž-
kám a soudruhům, kteří se v období od 12. ledna 2022 do 8. února 2022 dožívají
či dožijí významného životního výroční, konkrétně 70, 75, 80 a více let.

Děkujeme za práci pro komunistickou stranu a srdečně blahopřejeme:
19. 1. Bednářová Anna z Jindřichova Hradce

Koranda František z Českých Velenic
20. 1. Novák Anatolij z Otína
21. 1. Přibyl František z Českého Rudolce
29. 1. Mošová Marie z Nové Bystřice

Pražáková Marie ze Slavonic
30. 1. Hrádková Vlasta z Jindřichova Hradce

Kiesslingová Emilie z Dačic
  3. 2. Petráková Miluše z Jindřichova Hradce
  6. 2. Sobotková Božena ze Slavonic

Turčíková Danuše z Českých Velenic
OV KSČM Jindřichův Hradec

NEJBLIŽŠÍ AKCE, NABÍZÍME, INFORMUJEME, PŘIPRAVUJEME

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

Ø 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;

Ø chcete číst WEBOVÉ STRÁNKY OV KSČM Jindř. Hradec? Pak máte
minimálně dvě možnosti jak to učinit. Jednou z nich je zadat do vyhle-
dávače „KSČM“, poté „NAŠI LIDÉ“, pak „KSČM V KRAJÍCH“, pod částí
„JIHOČESKÝ KRAJSKÝ VÝBOR“ si otevřete „OV KSČM JINDŘICHŮV
HRADEC“ a pak už si můžete prohlížet, co chcete;
Druhou cestou je zadání „KSČM JINDŘICHŮV HRADEC“ a poté si
kliknete na odkaz na nové webové stránky OV KSČM;

Ø FACEBOOKOVÉ STRÁNKY OV KSČM najdete na adrese:
http://www.facebook.com/ovkscm.jhradec

Ø PŘIHLÁŠKA DO KSČM – zájemci o členství v KSČM se mohou nově
přihlásit, mimo již tradičních cest /prostřednictvím ZO KSČM, OV
KSČM/, také přes webové stránky KSČM (ve vyhledávači zadáte
„kscm“ a nahoře na stránce kliknete na část „PŘIPOJTE SE“ a pak si
každý zájemce může vybrat postup;

http://www.facebook.com/ovkscm.jhradec
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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.

A  TENHLE  ZNÁTE ?

Potkají se dva kmeti a baví se na téma spánek.
První se ptá druhého: „Jak spíš? Já dobře.“
Druhý odpovídá: „Já také, počítám do tří….. no, někdy i do půl šesté“.

Pepíček přijde pozdě do školy a omlouvá se? „Promiňte, já jsem se opoz-
dil, protože jeden pán na autobusové zastávce ztratil desetikorunu.“
„A ty jsi mu ji pomáhal hledat?“
„Ne, já jsem na ní stál !!“

Baví se dva kutilové: Představ si, že u mě včera ve tři v noci zvonil sou-
sed! Nekecám, ve tři v noci a přišel a zazvonil… jsem se tak lekl, že mi
normálně vypadla vrtačka z ruky!“

Monika se ptá kamarádky „Helenko, ještě stále šetříte na auto?“
„Už ne…. Manžel minulý týden spočítal úspory a rozhodli jsme se, že ra-
ději půjdeme do kina.“

Paní učitelka říká dětem, aby vymyslely větu se slovem pakliže.
Vyvolá Aničku: „Květiny se musí hodně zalévat, pakliže je hodně sucho.“
„Výborně!“
Vyvolá Pepíčka: „Jeli jsme na hory vlakem, vlak cuknul a na tatínka spadl
batoh a pak lyže.“

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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