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STANISLAV KOSTKA NEUMANN :  ZIMNÍ NOC 
 

To není země, to je sen, 
jejž bledý měsíc vykouzlil 
pod zastíněnou oblohou 
na vlnách sametových chvil. 

 
To není země, to je div, 
nesmírná hudba bílých cest, 
jež pro své tiché jiskření 
do hlubin strhly světlo hvězd. 

 
To není země, to je zjev, 
jenž vyplul z nekonečnosti. 
Já, blázen, bloud a cizinec, 
jdu směšný mraznou věčností. 
 

***************************************************************************** 
Krásné klidné Vánoce, do roku 2019 pak především zdraví, 

štěstí a spokojenost přeje OV KSČM Jindřichův Hradec. 
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ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ ANEB PLODY LISTOPADU 1989 
 

Ve stínu politických kauz posledních dnů a týdnů jako bychom 
zapomněli na to, že existují věci důležitější, ba přímo životně důleži-
té. Únosy synů, či hnízda s přívlastky konkrétních opeřenců jsou 
sice událostmi významnými, leč svět na nich nestojí, ani nepadá. 
Neznamená to, že pokud něčeho nejsou plné noviny, weby, či pub-
licistické televizní pořady, tento problém neexistuje. Na mysli mám 
lékařskou péči a zdravotnictví obecně. A bez toho se, jak každý asi 
uzná, neobejdeme. Tento problém se zde neobjevil znenadání. Jen 
čas od času vyplave na povrch naprosto zoufalá situace s nedostat-
kem lékařů. Trošku se to v mediálním prostoru rozvíří, ale pak se 
vše vrátí do starých kolejí. Co naplat, že Česká lékařská komora 
(ČLK) po mnoho let varuje, že v resortu zdravotnickém nedostává 
se nám lékařů, přičemž tento trend je progresivně se zhoršující. Lé-
kařskou terminologií se stav zdravotnictví dlouhodobě potácí mezi 
stupněm vážný až velmi vážný. I když v některých lékařských obo-
rech je kritický. Bez mnoha lékařů-důchodců bychom byli namydle-
ní, nebylo by nám pomoci.  

Měli jsme zde různé protestní akce, z nichž nejvýznačnější byla 
ta se jménem “Děkujeme, odcházíme!”. Tehdy to bylo opravdu nej-
dramatičtější za celá léta po “vítězném” listopadu 1989. Pro připo-
mínku uvedu, oč tehdy šlo. Protest nemocničních lékařů organizoval 
Lékařský odborový klub (LOK). Cílem mělo být zlepšení pracovních 
podmínek, zejména platového ohodnocení a povinného dalšího 
vzdělávání lékařů. Hlavním nátlakovým prostředkem, namířeným 
zejména proti ministerstvu zdravotnictví (tehdy tam vládl Leoš He-
ger z TOP 09), bylo dobrovolné podání výpovědí, jež měly vstoupit v 
platnost k 1. březnu 2011. Za lékaře vyjednával předseda LOK Mar-
tin Engel, za resort zdravotnictví zmiňovaný šéf Heger. Podepsat 
petici a odejít pracovat jinam, zejména do zahraničí, bylo 3837 léka-
řů. Což by byla naprostá katastrofa se zcela nedozírnými následky. 
Pravicový kabinet Petra Nečase (ODS) nechal drama dojít až do 
úplného konce a pohromu vyřešil až “za minutu dvanáct”. Takže 
pohroma byla (zdánlivě) zažehnána.  

Jsme na konci roku 2018. Při pohledu na web zdravotnictvivo-
laopomoc.cz se dozvíme například toto: „V nemocnicích chybí v 
současné době 967 lékařů, zdravotnické záchranné službě chybí 
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394 lékařů a průměrný věk lékařů vzrostl na 48,4 let“. „Na otázku, 
zda jsou primáři schopni zajistit provoz oddělení a současně dodr-
žovat zákoník práce, který dovoluje 416 přesčasových hodin ročně, 
92 procent řeklo, že toho schopni nejsou, a tím porušují zákoník 
práce,” uvádí zde i slovutný prof. Pavel Pafko, člen České chirurgic-
ké společnosti. 

Nepamatuji se na to, že by v časech před rokem 1989 byla si-
tuace v nemocnicích takto zoufale bezvýchodná. Alespoň při pohle-
du na nemocnici v Třebíči, kde jsem vyrůstal. Tam všechna odděle-
ní měla své primáře, dostačující stav doktorů, sestřiček a zdravot-
nického personálu. Inu, jíme plody listopadu 1989. Ve většině pří-
padů značně kyselé. 

Radek Nejezchleb, předseda OV KSČM Jindřichův Hradec 
 
 

VÍTE CO JE TO „KURVÍTKO“ ? 
 

Možná že víte, možná nikoliv. Takže na vysvětlenou. Tak zva-
ná „kurvítka“ vymysleli výrobci průmyslového zboží, aby věc, kterou 
jste si zakoupili, vám vydržela malinko přes záruční dobu a pak se 
pokazí. Zavoláte opraváře a ten vám sdělí, že ta oprava by byla ve-
lice drahá, protože dnes se nevyměňuje pouze vadná součástka, 
ale celý blok, v němž je zabudována, či zalisovaná ona vadná sou-
částka. Samozřejmě s tím stoupne i cena opravy a přičteme-li 
k tomu ještě dopravu opraváře a práci, někdy je to až 400 Kč na 
hodinu, tak je opravdu lepší koupit si například pračku nebo televi-
zor nový, protože ani tak nemáte záruku, že se nepokazí zase něco 
jiného a cena opravy se pak vyšplhá někam až za polovinu ceny 
nového výrobku. To jen tak na úvod.  

Ovšem existují i jiná „kurvítka“ a mám vážné obavy, aby na zá-
kladě stálého zvyšování dlouhověkosti seniorů, se nedávala taková-
to „kurvítka“ i do potravin, či léků, protože kapitalismus vůbec nepo-
třebuje dlouhověké seniorské neproduktivní síly. Zatím takového nic 
není, ale možná, že je to jenom otázka času, kdy to nějakého pravi-
cového blba napadne. A jsme u „kurvítek“ politických jejichž před-
stavitelem je takzvaný „Demoblok“, občany nazývaný „demo-
žumpa“. Tam lze přičíst i Pražskou kavárnu, lidem obecným nazý-
vanou „kavárenský pajzl“. Takže tato skupina politických idiotů,  
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neuznává výsledky demokratických voleb a zpochybňuje s podpo-
rou novinářských hyen intelekt lidí, kteří volili jinak, než si demo-
žumpa přála. S pomocí americké ambasády, která vše zaštiťuje, 
vyrábí protibabišovské  a protizemanovské plakáty. Podílejí se na 
tom i některé české „neziskovky“, dotované státem nebo placené ze 
zahraničí například Sorosem. Dobře zaplacený komparz potom hu-
láká po Praze, ovšem nedělá to zadarmo. Každý kdo nese nějaký 
plakát a zúčastní se řvaní, obdrží 2.500 Kč a na vlastnoručně vyro-
bený plakát je ještě další příplatek. No řekněte sami. Nevyužít pla-
cenou procházku podvečerní Prahou s vyčištěním plic při řvaní by 
byl smrtelný hřích. Zadarmo by tam asi moc „protestujících“ nepři-
šlo. K tomu cirkusu je vždy využito nějaké to výročí jako 21. srpen, 
nebo 17. listopad. Když se posléze k tomu přičte i řádění novinář-
ských hyen Slonkové a Kubíčka z portálu Seznam, je dílo dokoná-
no. „Kurvítka“ demokracie a placený komparz, pak protestuje a řve 
v ulicích, ovšem mnohdy neví ani proč, ale Česká televize to pak 
všechno zastřeší a vzniklý paskvil má „ukázat“, jak jsou občané 
znechuceni Babišem a Zemanem.  

Podobná „kurvítka najdeme i v zahraniční politice. Takovým 
představitelem, kromě dalších západních vůdců, je super vůdce 
ukrajinských fašistů Petro Porošenko. Protože má před volbami a 
průzkumy ukázaly, že by zřejmě o funkci prezidenta přišel, tak zor-
ganizoval na popud USA útok na Kerčský most spojující Krym 
s Ruskou federací. Když se útok nepovedl, vyhlásil stanné právo, 
zřejmě kvůli oddálení květnových ukrajinských voleb. Je samozřej-
mé, že na tuto událost reagovalo i ministerstvo zahraničních věcí 
ČR ministrem Petříčkem, kterého ovlivňuje euro poslanec M. Poche 
/ČSSD/, jeho poradce, a vlastně jej řídí. Je zbytečné psát o tom, 
proč M. Zeman odmítl Pocheo jmenovat ministrem zahraničních 
věcí, protože důvod je dostatečné znám. Za tu krátkou dobu ve 
funkci stačil Petříček nasekat několik fatálních chyb, že se na něho 
rozzlobil jak Miloš Zeman tak i Andrej Babiš. KSČM se také jeho 
neodborné zásahy v zahraniční politice nelíbí a je možné, že se pod 
ním začne kývat ministerské křeslo. ČSSD jej ovšem obhajuje a 
uvidíme, jak to dopadne.  

Ještě několik poznámek k incidentu u Kerčského mostu. Infor-
mace mám z portálu rp.prvnizpravy.cz,schallundrauch. Ruská FSB 
dobře věděla, že se chystá vyhození Kerčského mostu, protože 
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ukrajinští fašisté avizovali ihned po jeho otevření, že most bude zni-
čen. Proto je Rusy velice důkladně střežen. Dne 24. listopadu vpluly 
tři ukrajinské hlídkové čluny do ruských vod, kde neměli co dělat. Na 
výzvy ruské pohraniční stráže nereagovaly a došlo ke střelbě. Pří-
stup k mostu byl zablokován ruským tankerem. Ukrajinský konvoj 
vyplul z Oděsy a mířil do Azovského moře a poté do Mariupolu. 
Konvoj se skládal ze dvou ukrajinských válečných lodí, jednoho re-
morkéru NATO a na druhé straně mostu čekaly ještě dvě válečné 
lodi, celkem pět lodí. Co vlastně tyto lodě převážely. Má se za to, že 
převážely podmořské jaderné miny, které měly explodovat pod Ker-
čským mostem. Bylo zřejmě plánováno umístit atomové minibomby 
na mostní pilíře během plavby pod mostem a pak je dálkově odpálit. 
Tyto minibomby ADM jsou vlastně jaderné miny a byly vyvinuty pro 
vojenské i civilní účely. ADM je taktická jaderná zbraň, určená k ni-
čení tunelů, přehrad a mostů. ADM je aktivována časovačem, nebo 
odpálením na dálku. Proto Rusové museli jednat rychle a rozhod-
ným způsobem. Na vodě byly v době incidentu i ruské rychlé čluny 
Pohraniční stráže, ve vzduchu dva bojové vrtulníky a vše jistily ještě 
dvě ruské stíhačky. Podezřelé Ukrajinské lodě byly zajištěny a od-
sunuty k prohlídce do přístavu. Tam byla provedena důkladná pro-
hlídka. Zároveň se zjistilo, že kromě několika námořníků byli na pa-
lubách i důstojníci ukrajinských tajných služeb. Proto jsou nyní 
všichni vyslýcháni a na některé hlavní viníky ruský prokurátor uvalil 
vazbu. Ostatní budou zřejmě propuštěni a deportováni na Ukrajinu. 
Zajímavostí je i to, že AMD mohou pocházet z britských skladů, po-
sléze dodaných na Ukrajinu. O navrácení ukrajinských lodí, není 
zatím rozhodnuto.  

Tak už víte co je to „kurvítko“? Tedy, „kurvítko“ se používá jak 
u spotřebičů, tak i v politice, aby bylo časem zničeno vše, co dobře 
funguje a zvláště v politice je to velice nebezpečná věc, která může 
zapříčinit i válku.  

Na závěr mi dovolte, abych vám jménem redakce Naděje po-
přál klidné a hezké Vánoční svátky a v Novém roce hlavně zdraví a 
klidný život v míru.  

František Hadač 
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KRYM  OČIMA  EUROPOSLANCE  ING.  KOHLÍČKA  CSC. 
 

Dne 27. listopadu jsem se v Českých Budějovicích zúčastnil 
besedy s poslancem EP Ing. Kohlíčkem o situaci na Krymu. Beseda 
mě zajímala o to víc, že se v našich médiích dozvídáme velice má-
lo, a to, co slyšíme či vidíme, se mi vždy zdálo velmi jednostranné. 

V první části nás Ing. Kohlíček seznámil s historií Krymu. 
Krymský poloostrov hrál již od 10. století důležitou roli v začleňování 
do oblastí Ruska i při šíření křesťanství. Například věrozvěsti Cyrila 
Metoděj byli na Krymu dřív než u nás n Moravě. 

V další části nás Ing. Kohlíček seznámil s rozvojem Krymu po 
připojení k Rusku.  

Z jeho osobních poznatků vyplynulo, že si Krym vede velmi 
dobře, což potrhuje skutečnost, že se počet obyvatel zvýšil ze 
2,5 milionu na 3 miliony. Jak v té souvislosti působí skutečnost, že 
Ukrajina nyní má 42 milionů místo 52 milionů obyvatel. Kam asi 
odešli její obyvatelé? Rozvíjí se infrastruktura, zemědělství /hlavně 
vinařství/. Velká pozornost je věnována rozvoji turistického ruchu, o 
čemž svědčí i to, že se na Krymu v loňském roce rekreovalo 
800 000 Ukrajinců, kteří se tam ale museli dostat přes třetí země. 

Co podle Ing. Kohlíčka nejvíc škodí Krymu? Snaha Ukrajiny 
podporované „západními zeměmi“ vrátit Krym Ukrajině. Krym si 
udržoval v minulosti vždy určitý stupeň správní samostatnosti. Nešlo 
o anexi Krymu, ale o výsledek referenda, jež se uskutečnilo podle 
platné ústavy jak Ukrajiny, tak i Krymu. Zúčastnilo se ho 80 % oby-
vatel a to zdaleka nejen tam žijících obyvatel – Rusů, Ukrajinců, 
Tatrů. A ti v roce 2014 rozhodli o tom, že chtějí být součástí Ruska. 

V besedě byl také čas na otázky, které se samozřejmě týkaly i 
historie Krymu, sankcí proti Rusku a pochopitelně i čerstvého kon-
fliktu v Kerčském zálivu.  

Velmi zajímavá beseda. 
Pavel Dolák 

 
 

PŘEČETLI  JSME  PRO VÁS: 
  

Z rozhovoru Jana Kellera 17. 11. 2018: „V listopadu 1989 bylo 
hlavním požadavkem všech, aby byly v naší zemi umožněny svo-
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bodné volby. Tento požadavek byl naprosto oprávněný, a pokud by 
zůstalo jen u něho, bylo by vše v pořádku. Brzy se však zjistilo, že 
část těch, kdo svobodné volby požadovali, nemá v úmyslu respek-
tovat jejich výsledek, pokud volby dopadnou jinak, než si přejí oni. 
Tito lidé, kteří se svobodnými volbami souhlasí jen v případě, že v 
nich sami zvítězí, plní každým rokem při nejrůznějších výročích ve-
řejná prostranství, nadávají těm, kdo volby vyhráli a dožadují se 
demokracie, jejíž princip nepochopili. O tom, čeho jsou tito lidé 
schopni, jsem se přesvědčil letos 28. října, kdy jsem šel na Hrad u 
příležitosti oslavy 100 let od založení Československa. Hlouček jich 
stál před hradní bránou a pokřikoval na ty, kdo vcházeli, včetně 
manželek vojáků padlých v Afganistanu, že by se měli stydět. Bylo 
to velice nechutné.“ 

 
Z komentáře Václava Klause ml. 19. 11. 2018: „Vidět dnes in-

dividua typu Kalouska, jak na náměstí řeční o morálce, demokracii a 
ústavnosti je podobný zážitek, jako sledovat sňatkového podvodní-
ka hovořit o lásce.“ 

 
Z internetových stránek viditelny-macek 22. 11. 2018: „Mladý 

Babiš dopadl vlastně docela dobře. Také ho mohli unést do Brna!“ 
Z listopadového internetu vybrala -sv- 

 
 

JE TU ZIMNÍ SLUNOVRAT 
 

Zimní slunovrat, tedy noc z 20. na 21. prosince je jistě důvo-
dem k radosti a veselí i dnes, jak potom kdysi dávno! 

V dobách předkřesťanských se u starých Keltů, Germánů a 
Slovanů tento den a doba kolem něj slavila s velkou okázalostí – 
vždyť uprostřed zimy a tmy se jako zázrakem začal den opět pro-
dlužovat a k lidem se vracelo slunce, teplo a život. Středobodem 
oslav byl oheň, jak jinak uprostřed chladu a mrazu. Rituální oheň 
symbolizoval ochranu, zapaloval se při západu slunce a musel hořet 
celou noc. Plameny ohňů měly pomoci právě zrozenému „novému“ 
slunci a chránit ho na cestě tmavou oblohou. Často se do ohnišť 
přidávala posvátná polena z pečlivě vybraných stromů, jejichž popel 
se schoval a na jaře byl přimíchán k osivu, aby lépe klíčilo a dalo 
lidem hojnou úrodu. 
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Rituální a tradiční byla i jídla slavnostní hostiny – lišila se 
podle krajových zvyklostí, ale u slovanských kmenů byla vždy dopl-
něna česnekem, který naše předky chránil před skřety, upíry a dal-
šími jim nepřátelskými bytostmi, jablky, která přinášela a zaručovala 
zdraví a ořechy, symbolizujícími hojnost. 

Nejdelší noc v roce byla kouzelná: zvířata mluvila lidskou ře-
čí, hory a skály se otevíraly a nabízely poklady, s pomocí magie se 
věštilo. Protože listnaté stromy byly v tu dobu holé, zdobili lidé své 
příbytky jmelím a stálezelenými jehličnatými větvemi, jako připomín-
kou obnovující se životní síly. Součástí magických praktik bylo no-
šení různých masek, které měly zahnat běsy a démony a sloužily 
také k tomu, aby tyto zlé bytosti nikoho nepoznaly.  

První sluneční paprsky následujícího dne oznamovaly zroze-
ní nového božstva, nového životadárného slunce. Bohové a bohyně 
se jmenovali různě, u Slovanů Dažbog nebo Božice, u Keltů Dagda 
nebo Brigit, patronka druidů. A jako připomenutí velkého daru nové-
ho slunce, které podle tehdejší víry seslali na zemi bohové a bohy-
ně, obdarovávali se navzájem i lidé.  

Naši dávní předkové žili v silném sepětí s přírodou a zemí, ve 
věčném koloběhu zrození a umírání. A tak během prvních jarních 
dnů, při míchání popela z posvátného polena do osiva bylo jistě pří-
jemné uvědomit si, že zima je definitivně pryč, ať už proto, že jsme 
během zimních svátků všichni tak skvěle čarovali, nebo prostým 
během času. 

-sv-  
BEZPLATNÁ ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ RADA 

 
OV KSČM opět dává zájemcům z řad občanů možnost získat 

zdarma bezplatnou právní radu pro potřebné. Konkrétně jde o ZÁ-
KLADNÍ ORIENTAČNÍ PORADU O PRÁVNÍCH PROBLÉMECH. 

Rady jsou poskytovány jednou měsíčně – nejbližší z nich bude 
ve čtvrtek 17. ledna 2019 od 16:00 hodin na OV KSČM. Rady po-
skytuje JUDr. Tomeš Vytiska.  

Máte-li tedy zájem o tuto základní pomoc, kontaktujte místo-
předsedu OV KSČM Stanislava Míku /tel. 602 159 388; 725 646 
025/ a dohodněte si s ním v předstihu čas schůzky!!! Upozorňuje-
me, že poradna funguje pouze (!!!) na základě domluvy.  

   -St- 
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VÁNOČNÍ  ŘÍKADLA  Z  KNIHY  ČESKÝ  ROK  OD K.  PLICKY  A  
 K. SVOLINSKÉHO 

 
DLOUHÉ NOCI 
Při Vánoci dlouhé noci, dlouho můžem spát, 
není slyšet vlaštoviček, jen vítr foukat. 
Zafoukej, větříčku, z Dunaje, ať ta zima brzo roztaje, 
ať se můžou zas ovečky na občině pást. 

  
NA ŠTĚDRÝ DEN 
Stromečku vstávej, ovoce dávej, 
umej se, ustroj se, je Štědrý den!  
Jabloňko, jabloňko, probuď se ze spánku,  
dej nám ovoce, plnou vopálku.  

 
STUDÁNKA 
Dej ti dobrej Štědrej večír,  
zlatá čistá studánko,  
nesu od večeře drobátko, 
abys čistou vodičku dávala, 
nikdy nevysychala.  

Vybrala -sv- 
 

VANILKOVÉ CUKROVÍ ZE ŠLEHAČKY 
 

Potřebujeme: ½ litru (resp. 45 dkg) hladké mouky, 25 dkg más-
la, ¼ l šlehačky, vanilkový a moučkový cukr na obalení 

Na vál prosejeme mouku, nastrouháme máslo, přilijeme šle-
hačku a vše rychle zpracujeme v těsto. Vyválíme plát o síle asi 3 
mm a vykrajujeme z něho formičkou různé tvary. Dáme na plech a 
v předehřáté troubě prudce upečeme. Ještě horké obalujeme ve 
směsi moučkového a vanilkového cukru.  

Vyzkoušejte…  
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BLAHOPŘEJEME 
 

 Vše nejlepší, především však zdraví, štěstí a spokojenost 
přeje Okresní výbor KSČM Jindřichův Hradec soudružkám a sou-
druhům, kteří se v období mezi vydáním Naděje č. 11/2018 
(12. prosince 2018) a Naděje č. 1/2019 (18. ledna 2019 dožili či do-
žijí životních výročí a to 70, 75, 80 a více let. Jsou to: 
14. 12.  Kolihová Jiřina  ze Soběslavi 
24. 12.  Melounková Eva  ze Soběslavi 
27. 12.  Mgr. Thüringer František z Českého Rudolce 
  8.   1.  Korobanič Ladislav  z Jindřichova Hradce 

OV KSČM Jindřichův Hradec 
 
 

NEJBLIŽŠÍ AKCE,  NABÍZÍME,  INFORMUJEME,  PŘIPRAVUJEME 
 

 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. 

 PLÁN AKCÍ NA ROK 2019 je vložen do každého výtisku 
Naděje a navíc je na webových stránkách OV KSČM. 

 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 VÝBOR“ si 
otevřete „OV KSČM JINDŘICHŮV HRADEC“ a pak už si 
můžete prohlížet, co chcete; 
Druhou cestou je zadání „KSČM JINDŘICHŮV HRADEC“ a 
pak si kliknete na odkaz na nové webové stránky OV KSČM; 

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

 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; 
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 máte-li zájem o PRAVIDELNOU ČETBU NADĚJE, obraťte se na OV 
KSČM a jistě se dohodneme na způsobu distribuce našeho listu pro 
Vás. „Předplatné“ pro rok 2019 zůstává i nadále nezměněno a to ve 
výši 50,- Kč na rok.  

 
A TENHLE UŽ JSTE SLYŠELI ? 

 
Na gymnázium přijde nový učitel. 
- Jmenuji se Pavel, a jsem demokrat. A nyní se každý postaví a představí 
se, jako já. 
- Jmenuji se Marie, a jsem demokratka. 
- Jmenuji se Petr, a jsem demokrat. 
- Já jsem Honza, a jsem komunista. 
- Honzo, proč jsi proboha komunista? 
- Moje máma je komunistka, můj táta je komunista, můj brácha je komu-
nista, moji přátelé jsou komunisté, i já jsem komunista. 
- Honzo, a kdyby byla tvoje máma prostitutka, tvůj táta kriminálník, tvůj 
brácha narkoman a tvoji přátelé homosexuálové, co bys pak byl ty? 
- Pak bych byl demokrat. 
 

Babiš a Kalousek přijdou do pekárny. Kalousek ukradne tři rohlíky, 
strčí si je do kapsy a říká Andrejovi: „Vidíš, jak jsem chytrý? Mám to, co 
chci, pekař nic neviděl a já ani nemusím lhát. Já jsem nejlepší poslanec!!!”  

Andrej odpovídá: „Krádež a klam, typická nepoctivost jakou předvá-
díš neustále. Ale já ti ukážu čestný způsob, jak se dostat ke stejnému vý-
sledku."  

Babiš poprosí majitele pekárny o rohlík se slovy, že mu ukáže kouz-
lo. Sní jej, a požádá o další a další. Když sní třetí rohlík a pekař se začne 
zajímat, v čem spočívá to kouzlo, tak Andrej říká: „Podívej se Kalouskovi 
do kapsy.....!!!" 

 
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 - OV KSČM Jindřichův Hradec, Bezručova 514/II, tel. číslo 602 159 388, 
725 646 025; E-mail: ovkscm.jindr.hradec@kscm.cz. Registrační značka MK ČR 
E 11670. Uzávěrka tohoto čísla – 10. 12. 2018, vydáno v Jindřichově Hradci 
12.12.2018; XXVIII. ročník – číslo 11/2018. Šéfredaktor – František Hadač. 
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