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BEZ  OBALU  S  K. KONEČNOU  44. TÝDEN  2022

A je to tady! Lidovci, zřejmě
pod tlakem, který cítí po odha-
lení brněnské bytové kauzy,
chtějí umlčet vládní kritiky. Pan
poslanec Bartošek z KDU-ČSL
se na CNN Prima News nechal
slyšet, že chování protivládních
demonstrantů na náměstích
nechá posoudit právníky. Jako
důvod mimo jiné uvedl, že na
demonstracích zaznívají výroky
typu "svrhněte vládu". Co se

týče bezpečnosti, tak Bartoško-
vi vůbec nevadí, že například
starosta Řeporyjí veřejně hlásá,
kdo má viset. Ale vadí mu, že
statisíce Čechů a Moravanů
požadují odvolání vlády. Já
jsem toho názoru, že velikým
rizikem pro bezpečnost a de-
mokracii České republiky a
hrozbou pro naši existenci je
především momentální pětikoa-
liční vláda a válečný štváč Bar-
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tošek. Vyzývám vás, pane Bar-
tošku – než budete chtít něko-
ho umlčovat, zkuste se zamys-
let, proč ty statisíce lidí v ulicích
vlastně jsou, a zda by nebylo
lepší pro ně konečně zkusit ně-
co udělat, místo vyhrožování
soudy. Zoufalí lidé možná ob-
čas sahají k zoufalým gestům –
k těm je ale dohání absolutní
zoufalost vaší vlády.

Komu se ovšem rozhodně
nedaří špatně, jsou banky a
spořitelny. I přes bující krizi se
banky chlubí mimořádnými zis-
ky, když Raiffeisenbank hlásí
téměř devadesátiprocentní růst,
Komerční bance stoupl čistý
zisk o více než polovinu a Čes-
ké spořitelně o 40 %. Nedivím
se pak vůbec frustraci lidí, kteří
musí mnohdy přepočítávat kaž-
dou korunu, aby vyšli od výplaty
k výplatě, zatímco banky i v do-
bě krize generují rostoucí mili-
ardové zisky. Ty navíc putují k
jejím nadnárodním „matkám“ do
zahraničí. I přesto všechno se
bankovní sektor zuby nehty
brání bankovní dani, jen aby se
náhodou nejchudší neměli o
něco lépe na úkor bankéřů, kte-
ří by si ani nemuseli ukrajovat
ze svého sousta, jen by stačilo,
aby se jim meziročně porce ne-

zvyšovala o téměř dvojnáso-
bek.

Zprávy, jako je ta o přesunu
energetické společnosti EP
Commodities Daniela Křetín-
ského do zahraničí, kde se vy-
hne dani z mimořádných zisků,
pak snad už ani nemám sílu
komentovat. Bohužel se znovu
ukazuje, že pro miliardáře žád-
ná pravidla neplatí a bohatí
vždy najdou způsob, jak si svůj
majetek uchránit. Někteří lidé
by se skutečně měli chytnout za
nos a zamyslet se nad nějakou
svou společenskou odpověd-
ností, či alespoň elementární
slušnosti, ve vztahu k vlastnímu
národu. Kam jsme to, jako spo-
lečnost dospěli, když lidé v ze-
mi, která se prohlašuje za vy-
spělou, ve dvou svetrech a se
ztlumeným topením čtou zprávy
o tom, jak si bankéři rozdělují
miliardy a miliardáři hledají
způsob, jak se za stávající situ-
ace vyhnout daňovým povin-
nostem přesunem firem do za-
hraničí? Proti takovému stavu
věcí budu bojovat vždy, nejen
jako aktivní politik, ale také jako
řadový občan.

Po delší době o sobě dal vě-
dět také starý známý Marek
Benda z ODS a výsledek znovu
stojí za to. V době, kdy se eko-
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nomové shodují, že schodek
státního rozpočtu příští rok vý-
razně překročí vládou zamýšle-
ných 295 miliard; v době, kdy
se vláda snaží ušetřit každou
vindru, např. skrze asociální
Jurečkovy škrty v podpoře ne-
zaměstnaných; v době, kdy se
kvůli ekonomické situaci reálně
mluví o zvyšování věkové hra-
nice pro odchod do důchodu,
přišel Marek Benda s geniálním
nápadem, jak stát připravit o
stovky milionů. A teď dávejte
pozor – snížením daně za lote-
rie z 35 % na 23. Peníze chybí
v sociálních službách, ve škol-
ství, nemáme dostatek obec-
ních bytů, vláda absolutně ne-
zvládá boj s cenami energií a
Marek Benda uprostřed toho
všeho přijde s návrhem na sní-

žení daně z hazardu? Absurditu
celé situace může překonat
snad jen souhlas ministra fi-
nancí Stanjury, který vám záro-
veň řekne vše  o  tom,  co  o  této
vládě potřebujete vědět. Benda
nakonec svůj návrh stáhl poté,
co pro něj nenašel uvnitř koali-
ce podporu. Že se zlobbované
špičky ODS ale nestydí přijít
právě nyní s návrhem, který by
šel na ruku provozovatelům ha-
zardních her, považuji za další
nehoráznost a výsměch oby-
čejným lidem. Zároveň nevě-
řím, že by někoho při smyslech
mohlo napadnout řešit za stá-
vající situace právě snížení da-
ně z  hazardu,  a tak je třeba se
ptát, komu chtěli jít Benda se
Stanjurou na ruku tentokrát.

Vybral -St-

CO  POHLEDÁVAL  PREMIÉR  S  NĚKTERÝMI  ČLENY  VLÁDY
NA UKRAJINĚ?

Co bylo smyslem vládní ná-
vštěvy na Ukrajině, se zřejmě
nikdy nedovíme. Mainstreamo-
vá provládní média nám sku-
tečný účel návštěvy neprozradí,
a tak se můžeme pouze domní-

vat, jaký smysl tato návštěva
měla.  Zkusme  se  tedy  nad  cí-
lem této podivné návštěvy za-
myslet.

Ekonomické a obchodní zá-
jmy rovnou můžeme škrtnout.
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Jak říká jedno lidové přísloví:
„Kde nic není, ani smrt nebere“.
Pojďme tedy dál. Sám Biden,
prezident USA, má zřejmě Ze-
lenského už plné zuby protože
při jeho telefonickém rozhovoru
někdy před měsícem, Zelen-
skému oznámil,  že Spojené
státy nejsou  ochotny Ukrajin-
ské armádě nadále posílat své
moderní zbraně. To je jeden
z možných důvodů vládní ná-
vštěvy českých loutek v Kyjevě.
Zřejmě je na premiéra Fialu vy-
víjen tlak ze strany USA a EU,
aby si ČR vzala půjčky na ná-
kup zbraní, které by mohly být
obratem předány Ukrajině.
I takové zprávy občas pronik-
nou na veřejnost. Je záhadou,
proč ostatní státy EU si půjčky
na zbraně pro Ukrajinu nebe-
rou? Že by měli Zelenského už
také plné zuby? Nesmí se však
o tom psát.

Dalším účelem této návštěvy
může být i školení, jak efektivně
zatočit s levicovou opozicí.
Ukrajinská státní bezpečnost
s tím má bohaté zkušenosti,
takže zcela určitě byl i český
ministr vnitra pan Rakušan pat-
řičně vyškolen. Jsou to do jisté
míry spekulace, ovšem čas br-
zy ukáže, kolik v nich bylo
pravdy. Na vládě už nyní leží

připravené dokumenty k ome-
zování svobody slova, shro-
mažďování a k dalšímu omezo-
vání demokratických principů,
zakotvených v Ústavě ČR. „Mi-
nisterstvo války“ bude také pro-
vádět soupis schopných mužů i
žen k doplnění stavů záloh
v případě vyhlášení mobilizace.
Je třeba si ovšem uvědomit, jak
by si ty zálohy počínaly ve sku-
tečném boji, když jim chybí zá-
kladní vojenský výcvik. Co je
smutné a nebezpečné je to, že
vláda mluví pouze o válce a ni-
koliv o zahájení jakýchkoliv mí-
rových jednání, což by velice
přispělo k omezení válečné
hysterie. Ponecháme-li stranou
energetickou krizi, kterou vláda
neřeší, řítíme se na druhé stra-
ně do válečného konfliktu
s jadernou mocností, který by
byl pro Evropu zničující. Jediná
možnost jak tomu zabránit, je
ta, že se zbavíme současné
vlády jakýmkoliv způsobem.
Jak je vidět, ze současných
 masových demonstrací si vlá-
da nic nedělá a účastníky i or-
ganizátory demonstrací hanlivě
nálepkuje, takže budeme muset
značně přitvrdit v citlivých ob-
lastech, aby současná vláda
byla donucena odejít. To by
ovšem musela panovat jednota



5

občanů za společný cíl, zbavit
se Fialovy vlády. Poslední volby
však ukázaly, že značná část
voličů rezignovala na své vo-
lební právo tím, že k volbám

nepřišla, čímž umožnili pravici
v obcích a v Senátu další de-
strukční činnost.

František Hadač

KATEŘINA  KONEČNÁ  V DAČICÍCH

Nebývalý zájem byl o setkání
s Kateřinou Konečnou v Dačicích
ve středu 2. listopadu
v restauraci hotelu Dyje. Nestači-
lo ani 60 židlí…

Po uvítání dostala slovo K.
Konečná, která informovala pří-
tomné o setkání se zastupiteli
zvoleným za KSČM /máme
v Dačicích 3 místo dvou a ten
jeden byl zvolen na úkor KDU-
ČSL/, a zmínila se o tom, že
místní nový starosta nenašel od-
vahu aby komunistickou europo-
slankyni na chvíli přijal na radni-
ci. Dále hovořila o současné si-
tuaci ve společnosti i KSČM.
Mimo jiné prohlásila, že se
KSČM nachází v podobné situaci
jako v minulosti disidenti – také o
nás není slyšet, nejsou o nás
zmínky ve vysíláních televizí či
rádií. Proto je mimořádně důleži-
té sdílení informací o stanovis-
cích naší strany k různým těž-
kostem společnosti.

 Řeč byla i o neúspěšných
volbách a o tom, že strana je
před rozhodnutím, zda usilovat o
spojenectví s dalšími hnutími a
stranami, nebo jak dál ve vol-
bách s cílem uspět. ČR je nej-
průmyslovější zemí Evropy
s nejhorší vládou, a to se proje-
vuje na současnosti. Premiér stá-
le jen vysílá signály, ale nic kon-
krétního pro zlepšení situace ob-
čanů naší země nedělá.

V následující diskusi poděko-
val V. Švec za hlasy pro kandidá-
ty KSČM v komunálních volbách
a doplnil informaci o situaci v za-
stupitelstvu. Kritizován byl i míst-
ní poslanec Bartošek za jeho vý-
roky ohledně demonstrantů
v Praze. Řeč byla i o tom, že ve
vládě jsou neschopní ministři.

Kritická vystoupení ale zazně-
la i na KSČM, která není vidět;
mluvilo se i o tom, že ČSSD není
ochotna spolupracovat s KSČM,
což se velmi razantně projevilo
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v komunálních volbách. Velká
pozornost byla věnována přeno-
su informací ve straně, ale i smě-
rem do veřejnosti.

Beseda před 18. hodinou
skončila a účastníci odcházeli

spokojeni a podle jejich vyjádření
musíme být mnohem aktivnější,
pokud chceme uspět v dalších
volbách.

-St-

JOSEF  SKÁLA  NEBUDE  KANDIDOVAT  NA  PREZIDENTA  ČR

Před výzvu, abych kandido-
val na Hrad, mne postavily dvě
síly. Strana, k niž patřím od
mládí, i na svém posledním
sjezdu - a také desítky dalších
vlasteneckých struktur a osob-
ností. Sahají od nás nalevo - až
po demokratickou pravici. Kan-
didoval jsem naším společným
jménem. Proti všem, kdo své
zemi škodí v cizím zájmu - za
cenu zchudnutí velké většiny i
hazardu na hraně války s ja-
dernou mocností. Širší, než po
desítky let, je i vstřícná odezva.
To nás spojilo na setkáních s
voliči napříč republikou - i na
statisícových mítincích za
"Českou republiku na prvním
místě".

Pro ty, kdo jsou u moci dnes,
je až na úplně posledním. Na
soutěž vedenou fér si netroufa-

jí. Z úpadku hrozícího pohro-
mami se vylhávají přívalem
dezinformací. Síly bránící ná-
rodní zájem dusí cenzurou,
urážkami i kriminalizací. Spous-
ta těch, kteří mne přišli podpo-
řit, neskrývala strach, jaký ne-
pamatují. Mnozí se bojí figuro-
vat na petici, registrující číslo
občanského průkazu. Omluvu
leckdy provází i slzy na krajíč-
ku.

50 tisíc podpisů bylo vyso-
kou laťkou i pro soupeře, kupu-
jící je přes komerční agentury.
Nám je sbírali nezištní dobro-
volníci. K cíli jsme byli sice blíž,
než podle práskače "zleva" (ali-
as "béčka TOP 09"). Až k cíli
jsme však skutečně nedošli.
Lakovat věci narůžovo nechme
na diletantech u koryt. Nepan-
čovaná levice růžové brýle ne-
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nosí. Ano, prohráli jsme i tento-
krát. Po dlouhé sérii porážek,
vedoucích až ke ztrátě parla-
mentního postavení. Část těch,
kdo je zavinili, házeli klacky pod
nohy i teď. Nám na levici to už
kazit nesmí.

Domino pohrom zvrátí jen
blok vlastenecké většiny.
Spousty nových spojenců získal
i v soutěži o Hrad. Sto tisíci hla-
sy, skandujícími "Demisi, demi-
si!", to skončit nesmí. Teď to
chce spojit síly nonstop. Za
Českou republiku, jež bude
znovu bezpečná i svébytná.
Teprve pak dostane šanci i vše,

co doba dluží demokracii a lid-
ské důstojnosti. Česká levice
pro to vykoná maximum. Hlad
po její nabídce už jen poroste.
Tu šanci by zahodil jen zbabě-
lec.

Vstříc vyjdeme i všem, kdo
neskrývali své obavy. Petiční
archy, obsahující osobní údaje,
spálíme už v nejbližších dnech.

Upřímné díky zaslouží každý
z těch, kdo mne v tom nene-
chali. Zdobí je ryzí charaktery.
Tím víc potáhneme za jeden
provaz teď.

PhDr. Josef Skála, CSc.

VOLEBNÍ  KOMISE  PŘI  PREZIDENTSKÝCH  VOLBÁCH

Samozřejmě budou. Volby se
uskuteční 13. a 14. ledna 2023 a
druhé kolo /které podle mne urči-
tě bude/ o čtrnáct dnů později,
tedy 27. a 28. ledna 2023. To se
již nějaký čas ví.

Co se příliš neví, je fakt, že do
volebních komisí mohou delego-
vat své zástupce jen kandidáti a
pak i politické strany, které mají
své členy v zastupitelstvu kraje.
To bohužel KSČM v Jihočeském
kraji není! Z toho vyplývá, že

nemůžeme své zástupce vyslat
do volebních komisí při prezi-
dentských volbách 2023.

Je to tedy upozornění pro na-
še tradiční zástupce, aby se ob-
rátili co nejdříve na obecní a
místní úřady v místě svého byd-
liště a nabídli jim svou případnou
účast v okrskových volebních
komisích. Neváhejte.

Stanislav Míka, místopředseda OV
KSČM
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Z  MIMOŘÁDNÉ  KONFERENCE  KSČM  V  JINDŘICHOVĚ  HRAD-
CI

V minulém vydání Naděje
jsme přinesli informaci o jednání
OV KSČM /21. 9./, kde se jedna-
lo o rezignaci předsedy a místo-
předsedy OV KSČM a o závě-
rech ze zmíněného jednání.
V těch bylo mimo jiné i to, že po-
kud VV ÚV projedná a odsouhla-
sí požadavky OV, uskuteční se
mimořádná okresní konference.
To se stalo 25. října.

Na ní byli do funkcí opět zvo-
leni Radek Nejezchleb předse-
dou OV a Stanislav Míka místo-
předsedou OV, byl projednán a
schválen návrh rozpočtu na rok
2023 a také bylo projednáno za-
jištění podpisů pod petici na
podporu s. Skály.

-St-

PIETNÍ  AKT  U POMNÍKU  ZAVRAŽDĚNÉHO  POHRANIČNÍKA

V sobotu 1. října se konal
vzpomínkový pietní akt při příle-
žitosti 71. výročí zavraždění pří-
slušníka Pohraniční stráže vojína
Adama Ruso z roty Pohraniční
stráže Krabonoš.

Pietní akt uspořádala Krajská
rada Klubu českého pohraničí
Jihočeského kraje ve spolupráci
s Oblastním KČP Novohradsko.
Pohraničník Adam Ruso byl prv-
ním padlým pohraničníkem v již-
ních Čechách po přijetí zákona o
ochraně státních hranic a vzniku

vojsk Pohraniční stráže. Byl za-
vražděn 30. září 1951.

V roce 1965 byl na místě smrti
k uctění památky padlého Adama
Ruso postaven příslušníky jed-
notky pomník. Ten byl vandaly
později /v letech 2013, 2015,
2017 a 2018/ totálně zničen a
členy KČP vždy znovu vybudo-
ván.

Při aktu se setkali mimo býva-
lých pohraničníků z roty Krabo-
noš, také pohraničníci z mnoha
dalších míst Čech, Moravy a
Slovenska. Mezi dalšími hosty
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byli komunisté, sympatizující a
přátelé. Ti byli mimo jiné svědky
ocenění členů KČP – z našeho
okresu jimi byli Jan Stejskal, Jiří
Hanzal a Miroslav Král.

Je velmi záslužné, že se na
padlé za naši vlast nezapomíná

a že se v rámci možností připo-
míná, jak se historie vyvíjela a že
to, co se dnes převážně prezen-
tuje, není celá pravda. Ale jen
jednostranné popisování tehdejší
těžké situace.

Miroslav Král

NABÍDKA  ZBÝVAJÍCÍCH  KALENDÁŘŮ  NA
ROK  2023

Ještě máme několik kalendářů na příští rok, konkrétně:
Typ kalendáře Cena
Měsíční diář – Anežka – PVC 20,-

IDEÁL – Léčivé rostliny 43,-
IDEÁL – Příroda, hory, řeky, jezera 43,-

Rybářský kalendář 60,-
Pokojové květiny 60,-
Květiny 60,-
Toulky přírodou 60,-

ZMĚNA  SÍDLA  OV  KSČM

Od 1. října je kancelář OV KSČM na nové adrese a to v budově VD
Oděva na adrese Nádražní 97/II. Bývala tam cestovní kancelář Štefl (na-
proti budovy České spořitelny) v rohu budovy Oděvy u kláštera. Kancelář
je řádně označena a je před ní na sloupu připevněna poštovní schránka.

V této chvíli stále ještě čekáme na připojení internetu, adresa a číslo
mobilu zůstanou stejné.

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

Ø při jednání pléna OV KSČM 22. listopadu se rozhodneme zda budeme
v lednu 2023 organizovat 31. PLES KSČM. Věřte, že to nebude vůbec
jednoduché rozhodování…. Informaci uveřejníme v prosincovém vydání
NADĚJE.

Ø zájemcům jsme schopni stále ještě 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.

STŘEDISKOVÉ  PORADY  KSČM  V  OKRESE

V okresní organizaci organizuje OV KSČM pravidelně střediskové
porady v sedmi střediscích. Předpokládám, že další budou:
Ø ve středu 7. prosince 2022 = Suchdol nad Lužnicí /15.45/

= Třeboň /17.00/
Ø ve čtvrtek 8. prosince 2022 = Studená /13.30/

= Dačice /15.30/
= Slavonice /17.00/

Ø v pondělí 12. prosince 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
soudružkám a soudruhům, kteří se v období od 9. listopadu do 6. prosince
2022 dožívají, či dožijí významného životního výroční, konkrétně 70, 75,
80 a více let.

Děkujeme za práci pro komunistickou stranu a srdečně blahopře-
jeme:
  9. 11. Kotek Čestmír z Třeboně
12. 11. Vacek Zdeněk z Jindřichova Hradce
14. 11. Vochozka Stanislav z Chlumu u Třeboně
28. 11. Podráská Emilie z Nové Bystřice
  3. 12. Prokýšek Vladimír z Jindřichova Hradce
  4. 12. Sokolík Vlastimil z Jindřichova Hradce

OV KSČM Jindřichův Hradec

VIDA,  JAK  LZE  SITUACI  TAKÉ  VIDĚT

Rakouský humor: Rozdíl mezi rokem 1942 a 2022 je, že Němci nemusí
až do Stalingradu, aby zmrzli.
Východoevropský humor:Je lepší, když Rusové zavřou plyn, než když
ho Němci pustí.
Český humor: Manžel přinese manželce do kuchyně zajíce kterého chytil
venku a mlsně se olizuje:
„Udělej ho na smetaně!“ Manželka: „Nejde plyn.“ On: „Tak ho upeč!“ Ona:
„Nejde ani elektřina.“
Manžel se naštve a mrskne ušáka zpět za plot. Ten se oklepe a zařve:
„Sláva Ukrajině!“

Slovenský humor:
Dežo se v zime zobudí a v byte je pekne teplo. Chytí radiátor – je horúci.
Pustí vodu – tečie aj teplá. Pustí plyn – plyn ide.
Rozrušený Dežo kričí: „Aranka, vstávaj! Komunisti sa vrátili!“

*** Před třiceti lety jsme se ptali, jak dohnat životní úroveň západu, a
dneska se ptáme, jak se vrátit k životní úrovni před třiceti lety.
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*** Nerozumím, proč nám přátelé prodávají plyn a ropu dráž než nepřáte-
lé.

*** Podle faktury na elektřinu mám doma urychlovač částic, podle faktury
za plyn bydlím na Aljašce, podle faktury za vodu mám koupaliště a podle
platu pobírám podporu v nezaměstnanosti.

*** Ceny mouky a strouhanky se vyšplhaly tak vysoko, že výrobci přemýš-
lí, že by do párků opět dávali maso.

*** Loni touto dobou nám nakazovali sprchovat se po každé cestě ven,
dnes nám sprchování zakazují.

*** Před rokem jsem se měřila, zda nemám moc vysokou teplotu těla,dnes
 měřím, zda nemám moc vysokou teplotu v pokoji.

*** Loni jsem bez roušky nemohla zazvonit u sousedů a dnes se mám se
sousedkou koupat v jedné koupelně a péct kuře v jedné troubě.

*** Podle rady předsedkyně parlamentu jsem namísto plynu zkoušela vařit
na svetrech, ale nešlo to. Co mám dělat?
Odpověď: „Prodávej vejce přes Lipskou burzu. Cena pro konečné spotře-
bitele 30 – 35 Kč za kus. Pokud by cena neúměrně stoupla, zastropuj ji
v zájmu svobodného a demokratického trhu na 120 korunách za vejce.
Spolu to sneseme!

Z internetu vybral –St-

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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v Jindřichově Hradci 9. 11. 2022; XXXIII. ročník – číslo 10/2022. Šéfredak-
tor – František Hadač.


