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Komunistický list otevřený celé levici        XXXI. ročník

č. 5 / 2021
PROHLÁŠENÍ  KSČM  K  VEŘEJNOSTI

VOLBY  KSČM  PROHRÁLA,  ALE  BOJ  ZA  LEPŠÍ  ŽIVOT  OBČANŮ
PRO  NÁS  NEKONČÍ!

Statisíce občanů v exekucích; dvě třetiny pracujících, kteří nedosáhnou ani
na průměrnou mzdu; předražené bydlení; nekontrolovaný růst cen. Takhle nevy-
padá život ve státě, který sám sebe tituluje jako rozvinutý. Všichni tito lidé přišli na
půdě Poslanecké sněmovny o hlas. Nebude, kdo by předložil návrhy, jak těmto
lidem pomoci; jak problémy, které občany trápí, řešit.

Formující se vláda už jasně deklaruje, že neprivilegovaní občané z nižších
sociálních vrstev, zažijí krušné časy. Možná ne nepodobné těm mezi léty 2006-
2013. Mezi akutní rizika patří nastupující energetická chudoba, zmrazení důchodů
a platů, větší zpoplatnění zdravotnictví a školství, rušení slev na jízdné, pokraču-
jící privatizace či podlézání velkým developerům místo řešení lidem skutečně do-
stupného bydlení. KSČM nechce jednostrannou zahraniční politiku, drancování
národního bohatství a další oslabování suverenity naší země. Jako hrdí vlastenci
odmítáme nahnědlé populistické výkřiky bez reálných kroků.

KSČM i přes značně omezený prostor nejen v médiích nerezignuje na
tvrdou a jasnou politiku ve prospěch občanů. Kdekoli bude chtít nová vláda
zaútočit na ty nejslabší, tam se střetne s komunistickou stranou. Na ulici,
v odborech, na pracovištích, internetu i sociálních sítích. Jsme jedinou
stranou systémové alternativy. Bez korupčníků, kmotrů i zahraničních pato-
lízalů. Vyzýváme všechny občany, společenské i politické organizace a ini-
ciativy, aby se k nám v tomto úsilí připojili!               Výkonný výbor ÚV KSČM
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VŠEM  ČLENKÁM  A  ČLENŮM  KSČM !

Vážené soudružky, vážení sou-
druzi,

komunistické hnutí v roce svého
stého výročí prochází složitými
okamžiky vlastní existence. Přes
usilovnou práci mnoha našich členů,
kteří působili ve volených funkcích
na různých úrovních, pomáhali jed-
notlivcům i skupinám obyvatel, ne-
podařilo se obhájit naše parlamentní
a mnohde ani krajské pozice.

Výsledek parlamentních voleb
postavil statisíce občanů naší země
do role lidí druhé kategorie bez za-
stoupení v Poslanecké sněmovně.
Hlas levicového voliče už nebude
slyšet a levicové návrhy nebudou
diskutovány v hlavních médiích
ovlivňujících veřejné mínění. Na řa-
du přijdou pravicová řešení ekono-
mické krize kapitalismu – poplatky
ve zdravotnictví, zavedení školného,
zdražení energií, služeb i potravin.
Tento mix řešení může být mnoho
našich spoluobčanů likvidační.

KSČM si pozdě uvědomila dopa-
dy své nejednotné a málo čitelné
politiky.  Mediální prostor jsme ne-
dokázali efektivně využít a oslovit
občany jasně a srozumitelně. Naše
dílčí úspěchy v prosazování komu-
nistického programu si tak snadno
přivlastňovali druzí. K tomu perma-
nentně vedené antikomunistické
útoky jak pravicových sil, tak i sdě-
lovacích prostředků systematicky
oslabovaly přitažlivost komunistic-
kých ideálů pro mladou generaci,
vzdělance, a dokonce i pro potřebné
sociální skupiny – seniory, mladé

rodiny, matky samoživitelky, zdra-
votně postižené.

V reakci na všechny předchozí
události zvolil mimořádný sjezd
KSČM novou předsedkyní Kateřinu
Konečnou s úkolem vrátit důvěru
občanů v práci a cíle Komunistické
strany Čech a Moravy. Komunistická
strana ale není a ani nesmí být stra-
nou jednoho člověka.

Vědomi si úctyhodných zkuše-
ností a vědomostí starší generace
komunistů, obracíme se na ně s
prosbou a soudružskou výzvou -
podpořte snahy nového vedení vrátit
komunistickému hnutí u nás revo-
luční charakter a přirozenou autori-
tu. Pomozte každý, jak můžete,
podle svých sil a schopností, zdraví
a ekonomických možností, vzdělání
a zkušeností.

Nastupující generaci komunistů
vyzýváme – vzdělávejte se! Do
stranické práce pak dle svých mož-
ností a schopností vnášejte moderní
způsoby práce a komunikace a
mladický elán.

Nebude to jednoduché, neboť
mimo politické boje budeme muset
svádět i boj o ekonomické zajištění
KSČM.

Stavějme na tom, co nás spojuje!
Překonejme rozepře a vrhněme se
na náš společný úkol: postavit
KSČM znovu nejen na nohy, ale i do
čela zápasů za naplnění práv pracu-
jících, za důstojný život seniorů a
mírovou budoucnost pro naše děti a
vnuky.
V Praze, dne 1. listopadu 2021

Kateřina Konečná,
předsedkyně ÚV KSČM
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BYL  JSEM  ÚČASTNÍKEM  MIMOŘÁDNÉHO  SJEZDU

Než jsem odjížděl na sjezd, hodno-
tili jsme na členské schůzi situaci ve
straně a společnosti po volebním de-
baklu KSČM. Závěr našeho jednání:
stranu může ze stávající situace vy-
vést jen kontaktní práce mezi lidmi,
hlavně mladými. Ocenili jsme výběr
zástupců komunistů z našeho okresu.
Delegáti ve složení s. Tomeš Vytiska,
Alena Nohavová, František Horák a já
- Jan Smejkal. Chceme-li udržet ko-
munistickou stranu schopnou ovlivňo-
vat českou společnost, musíme se do
práce zapojit všichni ve svém okolí. To
byl závěr naší členské schůze.

A jak jsem viděl já jednání mimo-
řádného sjezdu? S mnoha delegáty
jsme se shodli na tom, že průběh
sjezdu, jako nejvyššího jednání stra-
ny, měl mnoho nedostatků - přede-
vším organizačních.

Jednací sál byl špatně ozvučen.
Delegáti, mluvili do mikrofonu přes
respirátor, bylo špatně rozumět, pra-
covnímu předsednictvu také. Přesto,
že byl sjezd volební – ne programový
– měl výkonný výbor ÚV, který stranu
po demisi vedení řídil, pověřit někoho
ze svého středu aby přednesl stručný
rozbor situace ve straně. Kandidáti na
předsedu představili pouze sebe a
svůj pohled na to, jak by strana měla
postupovat pod jeho vedením. Pouze
soudružka Konečná předložila dele-
gátům, sjezdu písemný materiál pod
názvem „Změna“. Pojmenovala zá-
kladní problémy strany a návrh na
způsob řešení. V materiálu dále uved-
la lidi, se kterými by chtěla vést stranu
přes současné kritické období. Všichni
víme, že situace ve straně je velmi
složitá. Nepodaří-li se nám do strany
přivést mladé lidi, postavit se za ně a

ukázat, že jim umíme v jejich složité
situaci, mnohdy existenční, pomoci,
nemáme jako strana nárok na exis-
tenci. Neschopnost současného ve-
dení strany ukázalo i zajištění stravo-
vání. Na plánované 12 hodinové jed-
nání zajistit pouze oběd a nezajistit
možnost si alespoň koupit něco
v bufetu je ukázka neschopnosti.

Diskuse a představování delegátů,
řízená pracovním předsednictvem,
byla chaotická, nehledě na to, že od-
stupující předseda vystupoval jako
delegát a na své vystoupení měl také
jen tři minuty. Je smutné, že mezi tři-
ceti zaměstnanci ÚV KSČM se nena-
šel nikdo se smyslem pro zodpověd-
nost….
Volební komise pracovala dobře, za
což patří dík především jejímu před-
sedovi s. Vytiskovi, který byl nejvytí-
ženějším delegátem sjezdu. Volby
proběhly v pořádku a kolem osmé
hodiny večer mohl řídící schůze ohlá-
sit konec volební části mimořádného
sjezdu. Představitelé zvolení sjezdem:
- předsedkyně – s. Kateřina Ko-

nečná
- první místopředseda – s.Petr

Šimůnek
- místopředsedkyně pro ekonomiku

– s.Marie Pěnčíková
- místopředseda pro odborné zá-

zemí a ideovou práci – s.Leo
Luzar

- místopředseda pro Evropské zá-
ležitosti a spolupráci s občanským
sektorem a mládeží – s.Milan
Krajča.

Když jsme se po 12 hodinovém
jednání opouštěli jednací sál TOP
hotelu Chodov, měli jsme rozpaky nad
jeho výsledky. Na sjezd jsme
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přicházeli rozděleni, sjezd sice zvolil
s velkou převahou nové vedení, ale
nikdo neřekl, že jsme jednotná strana
a pro jednotu budeme všichni
pracovat. Program, který nová
předsedkyně předložila je ambiciózní,
ale jak reálné je jeho naplnění, to
jsme nikdo nebyl schopen říci.

Shodli jsme se na tom, že řádný
XI. sjezd ukáže, jak starý aparát stra-
ny bude schopen naplnit slova nové
předsedkyně „Budeme potřebovat
maximální nasazení, pochopení a
důvěru každého předsedy kraje, okre-
su, každého člena a dokonce i sympa-
tizanta KSČM! Všichni víme, že ani
nejschopnější jedinec není sám scho-
pen cokoliv změnit. Na všech stupních
strany je třeba vyhodnotit skutečný
stav. Přestaňme si lhát a vykazovat
věci jinak, než jaká je skutečnost. Vy-

cházejme z věku členské základny,
s lidmi je třeba mluvit.“

I když pohled na účastníky sjezdu
byl optimistický a minimálně 50 %
delegátů bylo ve věku do 60 let, sta-
tistika ÚV hovoří o jiných číslech.

„Nalijme si čistého vína, přestaňme
dělit stranu na Skálovce podporovate-
le Kateřiny Konečné nebo sympati-
zanty Vojty Filipa. Nemůžeme si po
sjezdu hrát na vítěze a poražené, ne-
bo na uražené. Jestli nám jde o stra-
nu, tak musí platit, v jednotě je síla.
Začněme poctivě pracovat hned zítra,
aby XI. sjezd mohl konstatovat, že
komunistická strana nezmizí v pro-
padlišti dějin, jak si to už třicet let pře-
je česká pravice a její sponzoři za
hranicemi České republiky.“

Honza Smejkal, delegát sjezdu

JE  TŘEBA  VYSTAVĚT  PRAVICI  HRÁZ…

Tak zněl titulek Haló novin úvodní-
ho článku z 1. listopadu 2021. Že je to
třeba, komunisté a jejích sympatizanti
vědí. Otázkou ale je, jak to udělat,
abychom skutečně tu hráz proti řádění
pravice vystavili. Proto musíme v dal-
ším období nahrazovat slova „je tře-
ba“ slovem „vystavíme…“, s patřičný-
mi úkoly a náměty.

Máme po mimořádném sjezdu
KSČM, bylo zvoleno i nové vedení ÚV
KSČM, ale to je jenom první krok
k nutným změnám. Další kroky musí
bezprostředně následovat, což se
týká každého komunisty. Z naší práce
musí zmizet formálnost v přístupu
k veřejnosti, ale i ve vlastních řadách.
Tedy, musíme zvolit nové metody poli-
tické práce a angažovanosti tak, aby
nás veřejnost a mladá generace po-

chopila a byli jsme pro ně čitelní. Mu-
síme se také poučit z vlastních chyb,
přestat s malichernými hádkami a
táhnout za jeden provaz. Sebelepší
vedení strany neuspěje, pokud se
nezvýší aktivita celé členské základny
a aktivita základních organizací, které
jsou v každodenním osobním styku
s občany. Musíme také získávat dobré
zkušenosti z těch míst, kde se komu-
nistům práce daří a třeba i v zahraničí.
Například V Rakouském Grazu, po
Vídni druhém největším městě Ra-
kouska, v komunálních volbách zvítě-
zili s převahou komunisté. Oni to ví-
tězství považují za výsledek mravenčí
práce mezi lidmi a osobním přístupem
k nim. Celý článek o aktivitě komunis-
tů v Grazu je k dispozici v Haló novi-
nách ze dne 2. listopadu 2021 na
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straně č. 8. Nás také čekají komunální
volby a času není nazbyt, takže mu-
síme již nyní na tom zapracovat, aby-
chom opět získali ztracené pozice.
Další příklad je z Ruska, kde ve vol-
bách do Státní dumy komunisté skon-
čili na druhém místě.

Dá nám to ještě mnoho práce zís-
kat si voliče na naši stranu. Nesmíme
se ale vzdávat a neztrácet naději.
Hlavně pro to musíme hned něco udě-
lat. Poslaneckou sněmovnu na čtyři
roky obsadí nahnědlá pravice, která
se nebude ničeho štítit, což odnesou
hlavně sociálně slabé rodiny a dů-
chodci. Mnoho lidí spadne pod úroveň
chudoby. Ve svých drápech mají už
Senát a ještě nechutně usilují o likvi-
daci prezidenta Miloše Zemana na
základě jakéhosi článku Ústavy ČR,
který se ovšem na vzniklou situaci
nevztahuje. Musíme využít přicházejí-
cí nespokojenost lidí, přetavit jejich
nespokojenost a hněv v náš pro-
spěch. Sice do sdělovacích prostřed-

ků nebudeme zváni, a tudíž pravice
se mylně domnívá, že jejich „vítězství“
je konečné, protože komunisté jsou
navždy poraženi. Nejsou. Klidu pravici
nedopřejeme, protože to tak nene-
cháme. Nahnědlé pravici s nevybíra-
vými útoky na komunisty také vydatně
pomáhá Česká televize a pravicí
ovládaná mainstreamová média. To
nás nesmí zlomit, protože máme před
sebou dlouhý a těžký zápas s pravicí,
který lze vyhrát a získat zpět naše
voliče. Máme k dispozici sociální sítě,
osobní agitaci a také silný potenciál v
celé levici, včetně odborů. Náš zápas
také musíme přenést do ulic při ma-
sových protestech, kde nás musí být
vidět v předních řadách protestujících.
Musíme také pospojovat všechny roz-
tříštěné články levice a vystupovat
proti pravici jednotně. Mějme na pa-
měti, že komunisty nezničil ani Hitler a
nezničí je ani nahnědlá česká pravice.

František Hadač

HESLO  DNE  -  ŠETŘIT

Vzpomeňme na předvolební sliby
a hesla stran sdružených ve volebních
koalicích SPOLU a PirSTAN – sníží-
me zadlužení ČR a víme, kde ušetří-
me 100 až 120 miliard korun. Ty údaje
se různily podle toho, kdo je vyslovil.

V povolební debatě například ex-
pert ODS Skopeček začal tím, že zru-
ší příspěvky na dopravu seniorů. Tím
ale také skončil. Nevěděl. Po volbách
to přece mohl už říci, před volbami ne,
co kdyby to někdo z konkurentů pou-
žil.

Jak si asi představují “vládci“ šet-
ření nám už ukazují. Ve vládě bude o

3 ministry víc, v parlamentu pak o
jednoho místopředsedu víc. Argumen-
ty, že to nebude znamenat vyšší výda-
je na vládu, protože to budou figury
bez ansáblu, jsou tak hloupé, že jim
snad nikdo nemůže ani na chvíli věřit.
Už to vidím, jak ministr nemá ani pár
lidí k sobě – když budu hodně skrom-
ný v odhadu, pak budou potřeba se-
kretářky, řidiči, asistenti, náměstci,
atd. A zdarma pracovat nebude nikdo
z nich a za minimální mzdu také roz-
hodně ne. A jedno ze zdůvodnění?
Aby nechodily do sněmovny materiály
připravené tak špatně jako v minulém
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období. A druhý důvod – aby mohli
ministři zvládat všechnu agendu….
Vypadá to, že dřív se nic nedělalo, že
jsme tu neměli vědu a výzkum, nebyli
jsme v Evropě, atd. Podle mne je ale
ten důvod jinde – je třeba podělit ko-
rýtky mnohem víc lidí – přece jen v 5
stranách je víc zájemců.

V parlamentu je potřeba o jednoho
místopředsedu víc, aby vše zvládali –
řízení schůzí, reprezentovat v zahra-
ničí i na akcích doma. Ta funkce prý
bude znamenat výdaj kolem 4 milionů
ročně navíc - tedy pokud se tomu dá
věřit.

Ještě jednu drobnost v souvislosti
s penězi pro poslance – příspěvek na
činnost poslaneckého klubu mohou
dostat jen volební strany. Pokud kan-
didovaly jako koalice, pak jej mají do-
stat jako koalice a ejhle – každá
z kandidujících stran v koalicích si

míní udělat svůj poslanecký klub, aby
dostaly další peníze – v rozporu
s platným zákonem či ústavou /tady si
nejsem jist kdo je to tak uvedeno/. Ale
oni si to odhlasují, jako jistě mnoho
dalších záležitostí, které jim přinesou
peníze ze státního rozpočtu.

Další konkrétním „úsporným“ poči-
nem bylo rozhodnutí senátorů neod-
souhlasit rozhodnutí sněmovny zmra-
zit platy ústavních činitelů. Prý to byl
předvolební trik na lidi a tak si přidali
6 % ke svým, tak malým platům. Vel-
ká „úspora“ – potvrdili tak staré české
přísloví „kapři si rybník nevypustí“.

Dalo by se toho psát hodně a ještě
budeme vidět… co si voliči zvolili, to
máme. Bohužel. Šetřit se bude – na
těch dole – na nás!

Stanislav Míka, místopředseda
OV KSČM

MIMOŘÁDNÉ  JEDNÁNÍ  OV  KSČM

V pondělí 1. listopadu se uskuteč-
nilo po mimořádném sjezdu i mimo-
řádné jednání pléna OV KSČM.

Na programu byla samozřejmě in-
formace o průběhu a závěrech mimo-
řádného sjezdu. O tu se podělili naši
přítomní delegáti – Alena Nohavová,
Tomeš Vytiska a Jan Smejkal.

Jednalo se i o ekonomické situaci
OV v souvislosti s přípravou rozpočtu
OV na rok 2022 a očekávaných opat-
řeních. V té souvislosti zaznělo i to, že
v usnesení mimořádného sjezdu byla
žádost směrem k poslancům KSČM,
kteří obdrží jako odstupné částku ve
výši 6 měsíčních platů a delegáti

sjezdu je vyzvali, aby věnovali 50 %
ze zmíněné částky straně.

Třetím programovým bodem byl i
předběžný návrh plánu akcí OV
KSČM na I. pololetí roku 2022. Šlo o
návrh, protože nikdo neví, jak se bude
vyvíjet covidová krize. Byla diskuse o
31. PLESU KSČM, o turnaji ve stolní
káče, o akcích k MDŽ, o turnaji
v mariáši, o akcích k 1. Máji, o piet-
ních aktech, o 11. ročníku turistického
pochodu, o akci k MDD.

Součástí bylo i stanovení termínu
okresní konference KSČM před řád-
ným XI. sjezdem. V plánu je 22. únor.

Stanislav Míka, místopředse-
da OV KSČM
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STOLNÍ  KALENDÁŘE  A  PLÁNOVACÍ  ZÁZNAMNÍKY  NA  ROK  2022
OV KSČM má pro případné zájemce ještě k dispozici tyto stolní kalendáře a pláno-

vací záznamníky:
o Zvířátka z celého světa – IDEÁL á 40,-Kč
o Koně – IDEÁL á 40,-
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 porady v

sedmi střediscích. Považuji za vhodné o jejich termínech pravidelně informovat.
Další se snad uskuteční:
ve středu 8. prosince 2021 = Suchdol nad Lužnicí /15.45/

= Třeboň /17.00/
ve čtvrtek 9. prosince 2021  = Studená /13.30/

= Dačice /15.30/
= Slavonice /17.00/

v pondělí 13. prosince 2021  = Jindřichův Hradec /15.30/
= Nová Bystřice /17.00/.

Stanislav Míka, místopředseda OV KSČM

BLAHOPŘEJEME
Přejeme vše nejlepší, především však zdraví, štěstí a spokojenost soudružkám

a soudruhům, kteří se v období od 10. listopadu 2021 do 7. prosince 2021 dožívají či
dožijí významného životního výroční, konkrétně 70, 75, 80 a více let.

Blahopřejeme:
12. 11. Vacek Zdeněk z Jindřichova Hradce
14. 11. Ledecká Vlasta z Děbolína

Vochozka Stanislav z Chlumu u Třeboně
16. 11. Heřmánková Anna z Plavska
24. 11. Zudová Drahoslava z Dačic
28. 11. Podrásková Emilie z Nové Bystřice
  4. 12. Sokolík Vlastimil z Jindřichova Hradce

OV KSČM Jindřichův Hradec

MÁTE  ZÁJEM  O  INFORMACE  ?
Vzhledem k tomu, že naše strana přišla po volbách o značné množství financí,

ale i o vliv, který jsme mohli využívat na voliče prostřednictvím televizí a rozhlasů, je
třeba hledat jiné možnosti jak seznamovat lidi s našimi postoji a názory.
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Přiznejme si, že těch možností při značně omezených financích není zase až
tak mnoho.

Jde v podstatě o využívání sociálních sítí, tzn. hlavně internetu a facebooku.
Okresní výbor už delší dobu posílá zájemcům prostřednictví internetu denně

Haló noviny a využívá webové a facebookové stránky OV KSČM i pro zasílání infor-
mací.

Nabízím tuto možnost všem zájemcům – jde nám o to, aby naši členové a sym-
patizující měli informace. Co pro to je potřeba udělat? Maličkost – sdělit na adresu OV
KSČM /elektronicky přes telefon nebo i osobně/ svůj zájem a kontakt.

Chcete-li mít alespoň základní informace o komunistické straně, hledejte někte-
rou z uvedených cest.

Stanislav Míka, místopředseda OV KSČM

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. Na-
bízíme tuto možnost i dalším zájemcům, stačí jen napsat a sdělit nám svou inter-
netovou 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 vyhledávače „KSČM“, poté
„NAŠI LIDÉ“, pak „KSČM V KRAJÍCH“, pod částí „JIHOČESKÝ KRAJSKÝ VÝ-
BOR“ si otevřete „OV KSČM JINDŘICHŮV HRADEC“ a pak už si můžete prohlí-
žet, co chcete;
Druhou cestou je zadání „KSČM JINDŘICHŮV HRADEC“ a poté si kliknete na od-
kaz 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.

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 -
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