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CO  MŮŽEME  OČEKÁVAT  OD  VLÁDNÍ  KOALICE  V  ROCE  2023

Máme za sebou rok 2022, který
skončil pro občany České republiky
velice chmurně zásluhou Fialovi vlád-
noucí pětikoalice psychopatů, kterým
na občanech chudých a středních
vrstev nezáleží, kterým také nijak
nevadí zanikání malých a středních
firem, likvidace podnikatelů,
v důsledku neřešených cen energe-
tických komodit. Kolaps postihuje též
zemědělce, potravináře služby a po-
dobně. Ukazuje se, že i likvidace cho-
vů drůbeže nakažených ptačí chřip-
kou je v mnoha případech účelová.
Proč tomu tak je, měli bychom se
zeptat na Státní veterinární správě. O
vybíjení chovů drůbeže chodí po in-

ternetu různé spekulace v tom smys-
lu, že jde o krok k dalšímu skokovému
zvyšování cen u vajec a drůbežího
masa. Zdali tomu tak bude, ukáže
čas.

Na sklonku roku 2022 jsme měli
možnost vyslechnout si projev prezi-
denta republiky Miloše Zemana. Chtěl
jsem si jeho projev sledovat, ovšem
po několika minutách jsem toho ne-
chal. Ne jen že neřekl nic nového, ale
vypadalo to tak, že chce v klidu do-
sloužit, takže se nepouštěl do žádné
kritiky současného žalostného stavu
České republiky, který zavinila koalič-
ní vláda Petra Fialy. To už není ten
prezident, jakým byl v době po svém
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zvolení. U středních a chudých vrstev
obyvatel ČR zcela ztratil důvěru, pro-
tože v politice táhne za jeden provaz
s koaliční psychopatickou vládou.
Druhý „významný projev“ k národu
přednesl premiér Petr Fiala. Upřímně
se přiznám, že jsem jeho projev igno-
roval, ale z ohlasů na jeho projev vím,
že kromě samochvály a dalších keců
neřekl nic, co by občany České repub-
liky zbavilo strachu, jak v dalším ob-
dobí přežít.

Jak lze předpokládat, nečeká nás
v roce 2023 nic dobrého, protože
vláda Petra Fialy je poslušnou loutkou
Spojených států a Evropské unie. Na
základě provedených analýz energe-
tických odborníků a některých nezá-
vislých ekonomů budou ceny energií
nadále stoupat, ale může se také stát,
že budou spotřebovány i rezervy v
plynových zásobnících, což by zna-
menalo nejen kolaps firem a domác-
ností, ale i znehodnocení samotných
zásobníků, kde musí zůstat alespoň
minimální množství plynu, jinak zá-
sobník jak tvrdí odborníci, nelze dále
používat. Jinak je to s elektřinou. Tu si
umíme sami lacině vyrobit a v dosta-
tečném množství, s náklady kolem
jedné Kč za KWh. Protože ale v ČR
vyrobenou elektřinu nakupujeme
zpětně přes Lipskou burzu, která ur-
čuje také cenu, pak se nemůžeme
divit, že ceny elektřiny jsou tak vyso-
ké. Na druhé straně neúměrně rostou
i zisky ČEZu k radosti akcionářů, kteří
většinou nejsou z České republiky,
takže i dividendy putují převážně
do zahraničí, z toho značná část akci-
onářům do Spojených států. Podle
názoru energetických odborníků, které
vláda ignoruje, existuje však možnost
nakupovat elektřinu přímo u výrobců
s vyloučením Lipské burzy. To ale

vláda s nejapnými výmluvami odmítá.
Navíc se chlubí zastropováním cen
energií. Ale že ten strop je nejvyšší
v Evropě, s tím se už nechlubí. Také
můžeme očekávat další růst inflace,
která může nekontrolovatelně narůstat
a sežírat naše úspory. Vláda ta-
ké připravuje neúměrné zvyšování
daní, zejména u nemovitostí, kam
spadají také domy a byty. Ve vládních
 návrzích se počítá i se zdaňováním
důchodů. Jde zatím o návrhy, ovšem
asociální všehoschopná Fialova vláda
má podklady připraveny k projednání
v Poslanecké sněmovně a Senátu,
kde má pětikoalice převahu. Nyní
ještě vláda čeká, jak dopadnou prezi-
dentské volby a pokud v prezident-
ských volbách zvítězí některý z koa-
ličních kandidátů, pak už vládě nebu-
de stát nic v cestě realizace likvidač-
ního programu českých firem a podni-
katelů včetně obyvatel, podle již dáv-
no vypracovaného programu v zámo-
ří. Buďme však také optimisty. Pokud
vláda nesleví ze svých asociálních
plánů, může očekávat silné sociální
bouře s cílem hlubších změn. Jak by
se současná vláda s tím vyrovnala,
zatím nevíme. Ale podle bývalého
plukovníka a bezpečnostního experta
a někdejšího ředitele Národního úřa-
du pro vyzbrojování Jaroslava Štefe-
ce, má vláda pro jistotu ukrajinskou
„zálohu“ v podobě „dočasného poby-
tu“ ukrajinských elitních vojáků ve
vojenských újezdech. Doufejme, že to
tak daleko nedospěje. Ovšem vylou-
čeno to není, takže musíme v tlaku na
Fialovu vládu vytrvat a nadále vyža-
dovat její odstoupení. Nejsme přece
ovce, které jdou dobrovolně na poráž-
ku.

František Hadač
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BEZ  OBALU  KATEŘINY  KONČENÉ  –  3.1.2023

Dnes tady máme opět speciální
díl, v němž se budeme věnovat
tolik skloňovanému zkapalněnému
zemnímu plynu LNG, jeho cenám i
hrám, které s námi hrají naši politi-
ci i zahraniční mocnosti...

„V energetické chudobě žije
skoro milion lidí. Počet naroste,
otázkou je o kolik“, „Země laciné
elektřiny. Rakušané zaplatí za
kilowatthodinu polovinu co Češi“,
„Přes polovinu Čechů nevěří vlá-
dě, nejsou spokojení s bojem proti
růstu cen energií“. Přehled novi-
nových titulků z několika posled-
ních měsíců. Přehled toho, kam až
Fialova vláda nechala situaci s
energiemi v ČR zajít.

Přístup pětikoaliční vlády k
otázce energií nejlépe charakteri-
zují dvě slova – liknavost a chao-
tičnost. Jak jinak si vysvětlit, že
ještě v dubnu premiér o zastropo-
vání energií mluvil jako o nesmys-
lu, jen aby následně v září zjistil,
že jeho vlastní ministr je k ničemu
a je třeba sestavit speciální ex-
pertní tým, který po měsíci přišel s
přelomovým stanoviskem, že ceny
energií je skutečně třeba zastro-
povat, a to v situaci, kdy sousední
Slovensko mělo dohodnuté ceny
ve výši jedné čtvrtiny toho, co
Česká republika? Tolik vyzdviho-
vaná prozápadní orientace v pří-
padě řešení energetické krize Fia-

lův kabinet spíše dohnala, než aby
mu jakkoliv pomohla. Vláda ODS,
TOP09, KDU-ČSL, Pirátů a STA-
Nu se od začátku roku nechovala
jako vláda svrchovaného státu.
Namísto toho stále čekala na zá-
zračné řešení z EU, kde sice levi-
ce již přes rok upozorňuje na
stoupající ceny elektrické energie
a plynu, Komise však zatím selhá-
vá při řešení základních příčin této
energetické krize a poskytuje
členským státům nesmělá doporu-
čení. To, v doslova smrtící kombi-
naci s Fialovou vládou, která se ne
a ne k čemukoliv rozhoupat, udě-
lalo z Česka zemí s nejdražší
energií v Evropě.

Ministr Síkela v červenci na tis-
kové konferenci spolu s generál-
ním ředitelem ČEZu Benešem
vítězoslavně oznamoval pronajmu-
tí terminálu na zkapalněný plyn v
Nizozemsku. Ačkoliv je světově
největším dodavatelem LNG
Střední východ, asi vás nepřekva-
pí, že do přístavu Eemshaven na-
konec dorazil zkapalněný plyn ze
Spojených států. A právě odtud by
se měly v budoucnu dodávky ply-
nu do EU v následujících čtyřech
letech zdvojnásobit. To jen až bu-
dete přemýšlet, proč je prezident
Biden místo jednání o míru tolik
hrr do nekončícího, drahého zbro-
jení Ukrajiny, které napomáhá udr-
žovat zemi v konfliktu. Spojené
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státy si totiž dobře spočítaly, že
dlouhodobě mohou na udržování
konfliktu na Ukrajině pouze vydě-
lat. A čím déle bude konflikt trvat,
tím více bude USA posilovat své
obchodní zájmy v Evropě.

Pojďme se podívat na okolnos-
ti, za jakých k nákupu LNG do
Česka vlastně došlo. ČEZ totiž
nezveřejnil, kolik Američanům za
zkapalnělý plyn zaplatil. Důvody
jsou v tomto případě zřejmé. Lidé
by z toho asi příliš nadšení nebyli.
USA totiž do Evropy prodávají
zkapalněný plyn vysoko nad ce-
nou. Proto se nyní v Nizozemsku
americký plyn obchoduje za 130
eur za MWh, zatímco ještě před
konfliktem na Ukrajině byla cena
téměř poloviční - 70 eur za MWh.
Ameriku za spekulování s cenami
kritizoval mimo jiné Francouzský
prezident Macron těmito slovy: „V
dnešním geopolitickém kontextu
se mezi zeměmi, které podporují
Ukrajinu, na trhu s plynem vytváře-
jí dvě kategorie: ti, kteří draze pla-
tí, a ti, kteří prodávají za velmi
vysoké ceny.“ Hádejte, do které
skupiny jako již tradičně spadá
Česká republika. Macron dále tvr-
dí, že Američané umí produkovat
plyn levně, a není tedy od nich
zrovna „přátelské“ prodávat LNG
draze do Evropy. Jenže to by ne-
byla Fialova vláda, aby neskočila
po řešení, které je sice ekonomic-
ky nevýhodné, zdraží energie kon-
covým zákazníkům, ale hlavní

přeci je, že jde o plyn z USA a ne
ze zlého Ruska. Cenu svedeme
na válku, řekneme, že děláme
maximum a ono nám to nějak pro-
jde. A že takovouto politikou uvrh-
neme nově statisíce lidí do ener-
getické chudoby? To hodíme na
Babiše. Takhle by se dalo shrnout
uvažování stávající vládní garnitu-
ry. Zkrátka další majstrštyk Síkely i
celého Fialova kabinetu.

A komentář premiéra k celé
transakci? „Máme zde uzavřený
dlouhodobý kontrakt na pět let.
Myslím, že toto je dobrý příklad
nejen akceschopnosti české vlády
a společnosti ČEZ, jejímž pro-
střednictvím jsme tuto věc realizo-
vali, ale je to především velký pří-
klad evropské spolupráce.“ Ano,
americko-evropské spolupráce na
projektu, jak dostat na mizinu po-
kud možno co nejvíce lidí. Podle
Martina Pacovského z Pražské
plynárenské bude totiž právě Čes-
ko kvůli své nevýhodné poloze na
trase dodávek LNG jednou z nejo-
hroženějších zemí EU, která bude
v plynové krizi ve výsledku závislá
na solidaritě ostatních zemí. A
cena plynu na našem trhu tomu
bude bohužel i v následujících
letech odpovídat. Hlavní ale je, že
se vládní představitelé plácají po
ramenou, jaký skvělý obchod to s
Američany děláme.

Vybral -St-
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BEZ  OBALU  KATEŘINY  KONEČNÉ  – 10. 1. 2023

Již 13. a 14. ledna proběhne tolik
očekávané první kolo prezidentské
volby, ve kterém si na dalších pět let
zvolíme novou hlavu státu, respekti-
ve pošleme do druhého kola dva
nejúspěšnější nominanty. Novinové
titulky v posledních dnech plní pře-
devším kauzy marketingové rych-
lokvašky Danuše Nerudové, ohled-
ně níž jsem vyjadřovala své pochy-
by již v předešlých vydáních Bez
obalu. Nyní se potvrzuje, že jde o
příšernou kandidátku nejen z hle-
diska kompetencí nutných k výkonu
úřadu, ale značně u ní pokulhává
také charakterová stránka. Výsled-
kem kontroly Národního akreditač-
ního ústavu pro vysoké školství na
Mendelově univerzitě bylo konstato-
vání, že zde pod vedením Nerudové
„byly zjištěny nedostatky včetně
závažných nedostatků, které se
týkaly státních doktorských zkoušek
a obhajob disertačních prací studen-
tů kontrolovaných studijních pro-
gramů.“ V jednom případě například
studentka doložila seznam publika-
cí, u nichž údaje o zveřejnění pro-
kazatelně neodpovídaly skutečnosti,
a přesto disertační práci úspěšně
obhájila a studium absolvovala. Od-
haleno bylo i značné množství rych-
lostudentů. Opět Národní akreditač-
ní ústav pro vysoké školství: „Z pro-
tokolů o státní doktorské zkoušce a
protokolů o přijímacím řízení je pa-
trné, že ve sledovaných akademic-
kých rocích absolvoval značný po-
čet studentů studium za dobu při-

bližně o jeden rok kratší, než je
standardní doba studia v kontrolo-
vaných studijních programech. V
kontrolovaném období absolvovalo
za tuto kratší dobu čtrnáct studen-
tů,“ uvedli kontroloři s tím, že celko-
vě v dokumentaci panoval zmatek.

Jak by taky ne, když v čele uni-
verzity stál člověk, který ani neví, že
se při testu nesmí podvádět. O čem
je řeč? Nerudová na jedné z prezi-
dentských debat při bezpečnostním
testu opisovala správné odpovědi ze
svého deníčku. Následně se ještě
chlubila tím, že v testu dopadla nej-
lépe, a pak se z celé situace snažila
vykroutit s tím, že údajně nebylo
před testem řečeno, že je zakázáno
používat poznámky. Je zjevné, že
bývalá paní rektorka na sebe apliku-
je stejná pravidla, jako aplikovala na
rychlostudenty v době svého rekto-
rování – malý podvod nevadí, hlav-
ně, že se nikomu nic nestalo.

Neměla bych přitom vůbec
problém s tím, že někdo něco neví.
Snad každý politik včetně mě si v
debatách pomáhá připravenými
poznámkami. Nikoliv však v testu,
kde je cílem otestovat znalosti kan-
didátů. A úplně nejhorší je přede-
vším způsob, jakým se Nerudová k
celé situaci postavila, když odmítla
přiznat, že odpovědi v testu opravo-
vala na základě svých poznámek.
Jak chce Nerudová bojovat o důvě-
ru lidí, když zcela evidentně lže a
podvádí již během kampaně a neu-
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mí se k takové situaci ani férově
postavit? Jak máme věřit, že při
jejím prezidentování nebude za pe-
níze možné všechno? Tak, jako se
tomu dělo své doby na Mendelově
univerzitě!?

I proto KSČM v prvním kole pre-
zidentské volby doporučuje volit
kandidáta, který nepůjde na ruku
pravicové Fialově vládě, tedy žád-
ného z trojice Nerudová, Pavel,
Fischer, kteří od pětikoalice dostali
„posvěcení“. Danuše Nerudová,
která se již dříve vyslovila, že by si
dovedla představit placené školství i
zdravotnictví, totiž rozhodně nebude
stát na straně občanů proti ministru
Válkovi, který právě v těchto dnech
v tichosti připravuje seznam polo-
žek, za které si u doktorů připlatíme.

Není náhodou, že Danuše Neru-
dová vděčí za svou popularitu tzv.
„liberálním“ médiím jako je např.
FORUM24. Liberálním v uvozov-
kách, nakolik se jejich autoři snaží
šířit tu jedinou správnou pravdu a v
téhle své snaze zacházejí až do
takových absurdit, že by nejraději
rozhodovali i o tom, jaké pohádky se
smí či nesmí vysílat na Vánoce.
Opravdu jsem se pobavila nad stes-
ky pana Zieglera nad tím, že pohád-
ka Pyšná princezna je silně neprav-
divá a prolezlá komunistickou pro-
pagandou. Je to skoro jako by si
pan novinář z FORA24 doposud
nevšiml, že tu kolem nás nelítají
draci a pod zemí se nenachází pek-
lo. Nicméně nenávist podle mě po
přečtení textu od pana Zieglera šírí
právě v mediích tohoto typu, nikoliv
v české pohádkové klasice, mezi

kterou Pyšná princezna neoddisku-
tovatelně patří. Nenechme si prosím
podobnými lidmi vzít i naše kulturní
dědictví jen proto, že někteří lidé trpí
neskonalou potřebou rozhodovat v
dnešním světě úplně o všem.

Škoda, že u nás se místo diplo-
macie nyní považuje za ctnost už
jen nekončící a nesmírně nákladné
zbrojení podporující konflikt, který si
naši obyvatelé nepřejí, ale platit za
něj ve výsledku musíme všichni.
Zuří již téměř 11 měsíců. Na obou
stranách umírají tisíce lidí. Miliony
Ukrajinců čelí nízkým zimním teplo-
tám bez elektřiny, topení či i teplé
vody. Drony ničí ukrajinskou energe-
tickou infrastrukturu, ale začínají
padat i na ruská města. Sankce
oslabují ruskou ekonomiku, ale ještě
více poškozují ekonomiku řady ev-
ropských zemí. A malou naději na
ukončení tohoto konfliktu zašlapáva-
jí  do země i  ti,  kteří  hlasitě křičí,  že
je třeba podpořit „boj za mír“ až do
úplné destrukce a přeplněných hřbi-
tovů, tedy až do úplné vojenské
porážky jedné ze stran. K tomu ni-
kdy nedojde, ale jsme svědky ne-
bezpečí, že než to bude jasné
všem, tak zahyne ještě mnoho a
mnoho lidí včetně mladých vojáků,
žen a dětí.

Na této válce vydělávají jen USA.
Zbrojní průmysl vydělává na dodáv-
kách stále modernějších zbraní na
Ukrajinu a dodavatelé zkapalněného
plynu vydělávají na chudnoucí Ev-
ropě. Tito lidé a jimi financovaní
politici pochopitelně nemají zájem
tuto zlatou žílu utnout. I přesto je
možné i v USA stále častěji slyšet
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hlasy zdůrazňující potřebu najít di-
plomatické řešení konfliktu. Je mezi
nimi i hlas vysoce postaveného ge-
nerála Marka Milleyho a i řady novi-
nářů a mírových aktivistů.

Nedávno vyšla v USA kniha „Vál-
ka na Ukrajině. Dávat smysl nesmy-
slnému konfliktu“. Jako „neocenitel-
ného průvodce“ ji ocenil známý levi-
cový politolog a lingvista Noam
Chomsky. Nositelka Nobelovy ceny
míru Mairead McGuireová ji nazvala
„důležitou protilátkou válečné pro-
pagandě o Ukrajině, které podlehlo
tolik lidí na Západě“.  Katie Halpero-
vá, americká komentátorka a filmař-
ka v jejím vlastním programu pod-
trhla, že „kniha poskytuje politický a
historický kontext a nesmírně důleži-
té argumenty pro jednání místo es-
kalace války“.

Urgentní potřebu zahájit jednání
o příměří ve svém rozsáhlém článku
zdůraznil i Michael von der
Schulenburg, který v roce 1969 ute-
kl z tehdejší NDR a pak téměř 40 let
pracoval ve vysokých funkcích
v OSN, kterou zastupoval i
v Afghánistánu, Iráku, Iránu, Sýrii,
na Balkáně, v Somálsku a v dalších
konfliktech. Schulenburg došel
k závěru, že „válka na Ukrajině je
výsledkem nepromyšleného pokusu
USA po konci studené války rozšířit
NATO až k Rusku a vytvořit
v Evropě bezpečnostní řád bez
Ruska“. Podle Schulenburga USA
na Ukrajině nesleduje žádné neso-
becké humanitární cíle či pomoc
Ukrajině, ale jen vlastní geostrate-
gické zájmy. Podle tohoto diplomata
míru na Ukrajině, a proto i v Evropě,

bude dosaženo pouze vytvořením
bezpečnostní architektury, která
zajistí „společný Evropský dům“, jak
se o něm zmínila pařížská Charta
OBSE v roce 1990. Schuleburg tvr-
dí, že USA zorganizovaly puč, který
svrhl Janukovyče v roce 2014 a
nastolil prozápadního prezidenta
Porošenka. „To vedlo k latentní vál-
ce  mezi  Ruskem  a  USA  o  vliv  na
Ukrajině. Poté, co v červnu 2021 se
na sumitu NATO hovořilo o ukrajin-
ském členství v Alianci, tak žačal
prezident Putin připravovat vojen-
skou intervenci o několik měsíců
později.“

Schulenburg rovněž tvrdí, že to
byly s velkou pravděpodobností
USA, které nechaly rozmetat pod-
mořské plynovody Nord Stream,
aniž by Evropa hlasitě zaprotestova-
la. Vzhledem k evropské poslušnosti
vůči USA, se „Evropa stala spolu-
odpovědnou za tuto válku“.
Schulenburg píše o „nekontrolované
korupci na Ukrajině, o ilegálním
prodeji dovezených západních
zbraní kriminálním gangům“ i o pod-
vodech s transferem finanční pomo-
ci. O tom jsem Vás ostatně už
v jednom ze svých videí informova-
la.

Závěrem vyzývá k jednání o mí-
ru. „Potřebujeme silné mírové hnutí
od Lisabonu po Vladivostok, mírové
hnutí, které nevěří v požehnání od
NATO, které nevěří, že Američané
musí dominovat světu a že jen
zbraně vytvoří mír a které ani nevěří
v anexi území jiných států“. Takové
mírové hnutí zatím neexistuje. Je
však třeba mu pomoci na svět.
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Vybral -St-
PLÁN  AKCÍ  NA  I.POLOLETÍ  ROKU  2023

LEDEN 2023
  4. 1. redakční rada Naděje /9.00/;
11. 1. střediskové porady – Suchdol nad Luž./15.45/; Třeboň /17.00/;
12. 1. střediskové porady – Studená /13.30/; Dačice /15.30/; Slavonice

/17.00/;
16. 1. střediskové porady – J. Hradec /14.00/; Nová Bystřice /16.00/;
17. 1. jednání VV OV KSČM /15.00/;
30. 1. redakční rada Naděje /9.00/;

ÚNOR 2023
  8. 2. střediskové porady – Suchdol nad Luž./15.00/; Třeboň /16.30/;
  9. 2. střediskové porady – Studená /13.30/; Dačice /15.30/; Slavonice

/17.00/;
13. 2. střediskové porady – J. Hradec /14.00/; Nová Bystřice /16.00/;
14. 2. jednání OV KSČM;
28. 2. redakční rada Naděje /9.00/;

BŘEZEN 2023
6.3. jednání VV OV KSČM /15.00/;
??? akce k MDŽ  - Dačice

- Jindř. Hradec
- Nová Bystřice
- ??? Slavonice ???
- Třeboň

  8. 3. střediskové porady – Suchdol nad Luž./15.00/; Třeboň /16.30/;
  9. 3. střediskové porady – Studená /13.30/; Dačice /15.30/; Slavonice

/17.00/;
13. 3. střediskové porady – J. Hradec /14.00/; Nová Bystřice /16.00;

DUBEN 2023
  3. 4. redakční rada Naděje /9.00/;
12. 4. střediskové porady – Suchdol nad Luž./15.00/; Třeboň /16.30/;
13. 4. střediskové porady – Studená /13.30/; Dačice /15.30/; Slavonice

/17.00/;
17. 4. střediskové porady – J. Hradec /14.00/; Nová Bystřice /16.00/;
24. 4. jednání VV OV KSČM /15.00/;
25. 4. redakční rada Naděje /9.00/;
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KVĚTEN 2023
  1. 5. akce k 1. Máji – Jindř. Hradec /17.00/; Třeboň /18.00/;
  8. 5. pietní akty  - Mnich /9.00/ - ???;

- Nová Bystřice /17.00/;
  9. 5. pietní akt – Třeboň /18.00/;
10. 5. střediskové porady – Suchdol nad Luž./15.00/; Třeboň /16.30/;
11. 5. střediskové porady – Studená /13.30/; Dačice /15.30/; Slavonice

/17.00/;
15. 5. střediskové porady – J. Hradec /14.00/; Nová Bystřice /16.00/;
22. 5. jednání VV OV KSČM /15.00/;
29. 5. redakční rada Naděje /9.00/;

ČERVEN 2023
  7. 6. střediskové porady – Suchdol nad Luž./15.00/; Třeboň /16.30/;
  8. 6. střediskové porady – Studená /13.30/; Dačice /15.30/; Slavonice

/17.00/;
12 .6. střediskové porady – J. Hradec /14.00/; Nová Bystřice /16.00/;
20. 6. jednání OV KSČM /15.00/.

Plán zahrnuje termíny jednání KSČM v okrese na I. pololetí
2023 a několik tzv. společenskopolitických akcí, o kterých předpoklá-
dáme, že je budeme organizovat. Z toho je patrné, že budeme usilovat
o další „tradiční“ i nové akce, které zamýšlíme organizovat a budeme o
nich včas informovat nejen čtenáře Naděje.

Stanislav Míka, místopředseda OV KSČM

PTÁTE  SE…

Velmi často se setkávám s různými dotazy, které se často opakují.
Proto jsme se v redakční radě Naděje dohodli, že zavedeme rubriku, ve
které budeme na tyto častější dotazy reagovat a odpovídat.

Dotaz: „Posílají se z okresu nějaké peníze do ústředí?“
Příjmy okresního výboru jsou tvořeny jen členskými příspěvky.

Všechny zůstávají v okrese a jsou používány především na úhradu nájmu
OV, PHM a další výdaje spojené s provozem služebního auta, opravy vy-
bavení okresního výboru, poštovné a odměnu pracovníka OV. Ta
v letošním prvním pololetí bude už jen 4 000,- korun.
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Členské příspěvky jsou podle Stanov KSČM 0,5 % z čistého mě-
síčního příjmu člena. To je samozřejmě dost složité nějak „vymáhat“ a
proto jsme v okrese logicky vsadili na dobrovolnost členů a okresní konfe-
rence v únoru loňského roku rozhodla, že se okresnímu výboru bude od-
vádět minimálně 30 korun měsíčně za člena. Je to tedy nejméně 360 ko-
run za rok /za loňský rok to bylo 340 korun/. Každý si musí sám rozhod-
nout, zda bude přispívat straně na činnost více než tu minimální částku. A
zodpovědně „říkám“, že finance okresního výboru jsou velmi napjaté. Je to
na každém z nás, jak se k tomu postaví.

Samozřejmě, že pokud nějaké dotazy máte, sdělte nám je. Rádi
odpovíme.

Stanislav Míka, místopředseda OV KSČM

NEJBLIŽŠÍ AKCE,  NABÍZÍME,  INFORMUJEME,  PŘIPRAVUJEME

Ø řešíme organizaci TURNAJE VE STOLNÍ KÁČE /nejspíš ve druhé po-
lovině února/ a také AKCE K MDŽ /například v Jindř. Hradci je velká
komplikace kolem místa, sál Střelnice je až neskutečně drahý/;

Ø zájemcům jsme schopni stále ještě zajistit RUM VĚRNÝCH BOLŠEVI-
KŮ (0,2 l za 60,-Kč);

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;

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.
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BLAHOPŘEJEME

Přejeme vše nejlepší, především však zdraví, štěstí a spokojenost
soudružkám a soudruhům, kteří se v období od 11. ledna do 7. února
2023 dožívají či dožijí významného životního výroční, konkrétně 70, 75, 80
a více let.

Děkujeme za práci pro komunistickou stranu a srdečně blahopřeje-
me:
18.1. Přibylová Jaroslava z Dačic
19.1. Bednářová Anna z Jindřichova Hradce
20.1. Novák Anatolij z Otína
29.1. Mošová Marie z Nové Bystřice
30.1. Hrádková Vlasta z Jindřichova Hradce
3.2. Petráková Milada z Jindřichova Hradce

Čečka Pavel z Lomnice nad Lužnicí
6.2. Sobotková Božena ze Slavonic
7.2. Moravec Robert ze Stálkova

OV KSČM Jindřichův Hradec.

A  TENHLE  UŽ  JSTE  SLYŠELI ?

· „Víš co by se stalo, kdyby na Slovensku vybuchla jaderná elektrár-
na?“
„Neee.“
„Vyměnili bychom si hymny….“
„Jak si vyměnili hymny?“
„My bychom měli „Nad  Tatrou sa blýská…“ a Slováci pak „kde
domov můj…“

· „Zlato, jdu si zaběhat, nechceš jít se mnou?“
„Proč jako, chceš říct, že jsme tlustá?“
„Ale ne, takže nechceš, ok.“
„Počkej! Takže podle tebe jsem líná, jo?“
„Kristapána ne! Jdu si prostě zaběhat sám.“
„Sám? A to se tam máš s někým někde sejít?“
„Víš co? Zapomeň na to. Nikam nejdu.
„Joo, jasně. Jediný co spolu děláme je to, že pořád sedíme doma
nemáme žádnou společnou aktivitu jako vždycky!“
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· Přijde pacient k doktorovi, ten ho prohlídne a povídá:
Člověče, proč jdete tak pozdě? S tímhle problémem jste měl přijít
tak před dvaceti lety „“
„Ale pane doktore, já už s tím u vás před dvaceti lety byl.“
„Jo? A co jsem vám řekl?“!
„Koukej vypadnout, ty simulante!“

· 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!“

· Hlášky rodičů:
„Sedni si tu, ani se nehni a koukej se rychle převlíkat !“
„Zavři oči a koukej spát“ nebo uvidíš!“
„Zavři pusu a jez!“

„Mami, co dělal čáp potom, co mě přinesl“? „Tři dny chlastal
s kamarádama a potom dva dny chrápal.“
Chtěl si se mnou hrát na doktora.
Tak jsem ho nechala tři hodiny čekat na chodbě….

· Z důvodu stoupajícího alkoholismu v České republice rozhodla
vláda, že od 1. března budou v naší vlasti jen tři hospody:

-  jedna v Praze
-  jedna v Plzni
-  a nad Moravou se postaví střecha!

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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