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JIHOČESKÁ  KSČM  ODSUZUJE  VYMÝVÁNÍ  MOZKŮ 
 

Unikátní projekt na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. 
jako příklad emotivního vymývání mozků nejen mladé generace. 

Za použití nejmodernějších technologií a prostřednictvím emotivního 
působení usilují jeho autoři vtáhnout diváka do historie Československa 
od roku 1948 do roku 1989. Účelovou propagandu bez použití konkrétních 
faktů a vyvážených informací se její autoři ani nepokoušejí skrývat. Proč 
také. Je zaměřena na psychologické zpracovávání, působí negativně na 
rozum a city především mladé generace. K tomu byly bohužel zneužity 
nejmodernější technologie projekce. 

Zhlédla jsem tuto projekci a po jejím skončení jsem položila řadu 
otázek organizátorům a přítomným učitelům. Převážná část návštěvníků 
tzv. dómu byli studenti doprovázeni svými vyučujícími. Jejich účast byla 
evidentně organizována jako součást studia (povinná), psali si poznámky 
a chovali se jako organizovaná skupina. Na jednu z otázek, co má tato 
projekce a účast studentů na ni znamenat, že to představuje totální vymý-
vání mozků mladým lidem, že chybí jakákoliv fakta a jsou použity jen na-
hodilé amatérské filmy z té doby, jsem nedostala uspokojivou odpověď. 
Odpověď zněla, že chtějí mladým lidem ukázat, jak to bylo před rokem 
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1989, že prý nemají povědomí o znárodňování, kolektivizaci, útěky přes 
hranice, rok 1968 atd. 

V nastalém názorovém sporu jsem oponovala, proč uvádějí jen ne-
gativa (hodnoceno dnešním pohledem), proč nejsou uvedena také jedno-
značná pozitiva a klady vývoje předlistopadové společnosti. Například 
zabezpečení do té doby nebývalých základních životních jistot od bydlení, 
zdravotní péči, přes úspěchy ve vědě, sportu až po budování průmyslu 
atd. 

Nabyla jsem dojmu, že samotní zástupci pedagogického sboru mají 
mezery ve znalostech naší historie a o objektivní posouzení nemají ani 
zájem. Rozhovor na základě faktů byl nemožný a zabývat se jednosměr-
nou propagandou nemělo smysl. Cíl akce byl evidentně jiný.  

Nic tak plytkého a stupidnějšího jsem doposud neviděla, navíc do-
provázeného imitací bouchání pendreku, pískáním na píšťalku, pozdravů 
v ruském jazyce či oslovováním soudruhu, soudružko. 

Projekt byl jednoznačně účelově připraven jako protikomunistické 
propagandistické zpracování veřejnosti, hlavně studentů a mládeže 
k nadcházejícímu výročí listopadových událostí 1989. Je jen škoda, že 
projekt nepřispívá a nepřispěl k objektivnímu poznání předlistopadové 
historie Československa a naopak přispěl k dalšímu rozdělování české 
společnosti. 

Alena Nohavová, předsedkyně Jč KV KSČM  
 

 
SNĚMOVNA  STOPLA  POCHYBNOU  ŽALOBU 

 
Pokus Senátu o ústavní žalobu na prezidenta Miloše Zemana spadl 

pod stůl. V Poslanecké sněmovně ji ve čtvrtek 26. září nepodpořili poslan-
ci ANO, ČSSD, KSČM ani SPD. Pro to, aby byla ústavní žaloba na prezi-
denta Zemana podána, hlasovalo jen 58 ze 130 přítomných poslanců, 
třeba jich přitom bylo nejméně 120. 

Jsem osobně rád, že to takhle dopadlo. Domnívám se totiž, že prezi-
dent republiky má právo říct svůj názor. Že tato výsada nepřísluší jen se-
nátorům, kteří – s prominutím – slátali elaborát, v němž usuzují, že je Ze-
man porušovatel Ústavy, spřízněnec proradné levice, vlastizrádce, ba 
snad i zločinec. Nechápu senátory, převážně z pravicového spektra, proč 
to dělají. Patrně si ti, kteří sepisovali ústavní žalobu, myslí, že tohle bude 
společnost spojovat., že to bude znamenat nějaký posun v ústavním sys-
tému. Jsou na omylu, protože právo na vlastní názor si těžko kdo nechá 
vzít. K tomu ještě uvedu vyjádření předsedy ÚV KSČM a místopředsedy 
sněmovny Vojtěcha Filipa, který zmínil, že pokud někdo opravdu pohrdal 
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parlamentní demokracií a vyjádřil to neochotou někoho jmenovat, byl to 
Václav Havel. Podle Filipa Havel absolutně nerespektoval v období 1998 
až 2002 Sněmovnu, která mu navrhla jmenovat viceprezidentem NKÚ 
Františka Brožíka. »Václav Havel to nepodepsal, nekomentoval, ti, kteří 
dnes vyčítají Miloši Zemanovi pochybení, v té době mlčeli a tleskali Václa-
vu Havlovi,« doplnil Vojtěch Filip. Líbilo se mně i vyjádření poslankyně 
ČSSD Kateřiny Valachové, jež uvádí, že většina skutků ze senátní žaloby 
na prezidenta není porušením ústavy, natož hrubým porušením ústavy. 
Žalobu označila za telefonní seznam hříchů prezidenta. »Ústavní žaloba 
není prostředek pro soutěžení na politickém kolbišti,« řekla.  

Miloš Zeman je člověk povýtce svérázný. Tento někdejší předseda 
sněmovny, posléze sociálně demokratický premiér, a ještě později vyso-
činský důchodce, je nyní prezidentem. Na Hrad jej nezvolili politici, ale 
samotný lid. A to již podruhé. Zeman se ve vrcholné politice pohybuje již 
třicet let, takže si už dávno vykoval ostruhy, je nesmírně sečtělý a hlásí se 
k modernímu levicovému pohledu na svět. Mohu mít sice výhrady vůči 
jeho obhroublosti, nelíbí se mně ani jeho příliš vřelé city vůči Andreji Babi-
šovi, ale nikdo jiný přijatelný by se na Hrad prostě nehodil. Uvědomme si, 
že Zeman je první polistopadový prezident, jenž umožnil, aby se KSČM 
začala podílet na řízení státu, byť jen v podobě tiché podpory Babišova 
kabinetu. A nutno dodat, že komunisté jsou ostražitým a nesmlouvaným 
podporovatelem vlády. A tak se nám podařilo prosadit několik zajímavých 
sociálně spravedlivých bodů z komunistického volebního programu. Ze-
man komunikuje se všemi zástupci politických stran, nechová se jako Vác-
lav Havel, který se odmítal setkávat s představiteli KSČM. 

Dovedu si představit, že by na Hradě seděl akademik, či vysloužilý 
kníže. Před námi, jakožto komunisty by nás takový prezident varoval, 
strašil by, že náš podíl na vládě by znamenal návrat do tuhé normalizace. 
Prezident Zeman na rozdíl od těch dvou zmíněných nestraší, ale realistic-
ky koná.  

Radek Nejezchleb, předseda OV KSČM 
 
 

VOLEBNÍ  PREFERENCE  
                  

Téměř každý týden jsou od různých agentur zveřejňovány volební 
preference politických stran a hnutí jak by volby do Poslanecké sněmovny 
ČR dopadly, pokud by se konaly ve sledovaném období, kdy byl takový 
průzkum proveden. Můžeme se domnívat, že tyto preferenční výzkumy 
jsou šity na míru, aby zvýhodňovaly tak zvané „demokratické“ strany.  Ale 
tak tomu úplně není. Sice je vybrán vzorek respondentů, který vyhovuje 
zadavateli výzkumu, ovšem tento vzorek ale nezabírá celé voličské  
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spektrum, takže pravda bývá někde uprostřed. Zpravidla v těchto výzku-
mech nebývají osloveni respondenti z venkova, nebo jen zřídka.  Druhý 
aspekt zadaných výzkumů spočívá v tom, že mají voliče navést, koho by 
měli volit a koho nikoliv. Mají tedy navodit zdání, že odevzdání hlasu stra-
ně s nízkými preferencemi by bylo zbytečnou ztrátou hlasu voliče.  Po-
slední výzkumy také ukázaly, že hnutí ANO nepoškodilo ani trestní stíhání 
premiéra Andreje Babiše a naopak preference jim rostou. O druhé místo 
se perou Piráti s ODS a tak dále. Podle těchto výzkumů by se KSČM ne-
měla do Parlamentu ČR vůbec dostat, protože by jí prý volilo asi 4,5% 
voličů.  

Je tomu skutečně tak? Ozývají se i hlasy, že když KSČM podporuje 
vládu trestě stíhaného premiéra, bude jí prý voliči vystavena stopka.  
Premiér Andrej Babiš zatím nyní trestně stíhán není. Jeho stíhání bylo 
dvěma státními zástupci zastaveno pro nedostatek přímých důkazů.  Také 
žalobce žalobu stáhl ze stejného důvodu. S konečnou platností stíhání 
může zastavit nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, na kterého je ovšem 
vyvíjen nebývale silný mediální a politický nátlak ze strany Pirátů, Bakalo-
vých tiskovin, České televize a pravicového demobloku, aby stíhání pre-
miéra bylo znovu obnoveno. Věřme, že spravedlnost zvítězí a Pavel Ze-
man pravicovému a mediálnímu tlaku nepodlehne.  

Vraťme se opět k těm preferencím. KSČM v současné době nadále 
podporuje vládu koalice ANO a ČSSD, očistěného premiéra A. Babiše a 
není proto v tomto směru žádný důvod něco komunistům vyčítat. Také i 
proto, že KSČM plní  i svůj volební program a řada věcí se již podařila 
komunistům prosadit. Jak tedy pokles preferencí KSČM zastavit. Nesmí-
me si dělat iluze, že ty průzkumy jsou zfalšované a že to bude o volbách 
jiné. Nebude. Poslední volby do Evropského parlamentu ukázaly, že i 
když se udělá maximum pro dobrý volební výsledek, skutečnost je jiná a 
neodpovídá vynaloženému úsilí v agitační činnosti i v osobním styku 
s občany.  Je třeba kromě této metody hledat i jiné cesty. Také se domní-
vám, že by KSČM měla být razantnější a dosažené úspěchy umět prodat. 
Tato příležitost tady nyní je, protože se KSČM podařilo podporou součas-
né vlády prosadit a splnit část svého volebního programu. Další body pro-
gramu jsou v jednání a mají šanci projít.  Ovšem dosažené úspěchy 
KSČM, si ráda přisvojuje vládní ČSSD a dokáže je i mediálně prezentovat.  
Jak se tedy zachovat. Dobře víme, že lidé volební programy ani moc 
nečtou a také dobře víme,  že nejen mladí, ale i  ostatní lidé dnes brouz-
dají po sociálních sítích a toho bychom měli využít. Musíme lidem přiblížit 
náš volební program jiným a poutavým způsobem. Už nestačí na sociál-
ních sítích pouze zveřejňovat celý volební program, protože, jak jsem již 
uvedl, taková forma je neúčinná a voliči v podstatě volební programy ani 
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nečtou. My tedy musíme náš volební program voličům přiblížit razantní a 
zajímavou formou. Jako příklad bych uvedl třeba oblast bydlení. Mohli 
bychom zkusit postupovat podobně jako v reklamě například sloganem: 
„Nemáte byt a chtěli byste levněji bydlet? Volte KSČM! My víme jak na to“. 
A takto postupovat i v dalších částech volebního programu KSČM. Máme 
dost šikovných mladých lidí, kteří by uměli zajímavým způsobem přenést 
volební program KSČM na sociální sítě, třeba i komiksovou formou, která 
by upoutala pozornost také mladých lidí. Hlavně ale musíme umět také 
mediálně prodat dosažené úspěchy v plnění našeho volebního programu. 
V každém případě musíme také vyhodnotit příčiny propadu našich voleb-
ních preferencí a zjednat nápravu. 

František Hadač 
 
 

ROPNÁ  BLAMÁŽ 
 

Je tomu nedávno co se stal útok na Saudskou Arábii údajně jemen-
ským bezpilotním letounem na jedno či dvě z ropných zařízení. Dá se i 
říci, že až rychlostí světla se toto k nám dostalo ve formě defacto okamži-
tého zdražování benzínu a nafty na českých čerpacích stanicích. Je 
s podivem jak rychle v České republice probíhá něco co by na naši zemi 
nemělo mít žádný vliv, jelikož většinový podíl proudící ropy do naší země 
pochází z Ruska a další větší dodavatelé jsou Ázerbájdžán a Kazachstán, 
pouze pár procent, něco mezi 4-7 %, jsou ostatní dodavatelé, mezi které 
patří například Maďarsko. I kdyby byla Saudská Arábie pár procenty podí-
lející se dovozce ropy, tak to je s námi docela dost špatné, že pár procent 
dokáže natolik zamávat s celou naší republikou ve formě dalšího zdražo-
vání. Toto zdražování na benzinových pumpách bude mít zřejmě podruž-
ný efekt, a to v podobě zdražení absolutně všeho, jelikož se vše dováží 
automobily či kamiony, spalujícími pouze fosilní paliva. Zajímavostí je, že 
při velkých ropných krizích v letech 1973, 1979 a 1990 bylo otevřeno 
mnoho nových velkých ropných nalezišť, která zažehnala velké ropné 
krize a z obavy o úpadek cen ropy byla tato naleziště zavřena a konzervo-
vána. Dnes, i kdyby nastala opravdu velká ropná krize, není problémem 
tato konzervovaná naleziště znovu otevřít a tím zažehnat skoro jakoukoliv 
ropnou krizi. To znamená, dle mého úsudku, že strašení světa ropnými 
krizemi je pouze politická manipulace mocností vůči slabším zemím a bo-
hužel ten, kdo pokaždé doplatí na tyto politické hry, jsme i my. Je toto 
zdražování posledním zdražováním? Není to jen předvoj cílené hluboké 
ekonomické krize? 

Anna Vaculíková 
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TA  NEJLEPŠÍ  DOBA  UŽ  BYLA 
 

Žijeme prý v nejlepší době. To se snaží nám vsugerovávat politici 
a média typu Česká televize. Ta se obdivuhodně snaží, jen aby zvý-
raznila své zásluhy na „odhalování hrůz“ předlistopadových let, kterým 
by člověk, který v nich žil, po letech skoro uvěřil. A zároveň pochopil, 
že současná doba je „skoro rájem“. Ti mladí,kteří předlistopadová léta 
neznají, kdy nebyl internet, mobily a počítače, ale ani drogy a šikana 
silnějších, jíž se lze chlubit na faceboocích, tomu věří. Proč ne, když to 
tvrdí média a dotvářejí to promítáním filmů a šotů nenávisti. Jenže sku-
tečně žijeme v době snů? Můžeme být pyšní, když prý kvalitou života 
jsme na dvacátém čtvrtém místě na světě a za námi jsou dokonce 
Spojené státy americké? To ale není k chlubení. Jejich slums u nás 
nemáme, ani podivuhodná vzdělání za pár let, v nichž se děti ne-
dozvědí, že Praha není stát a Česko nemá moře. Jen to, že existuje 
jakýsi Havel, který přinesl do toho „nic tam za mořem“ svobodu a opět 
demokracii amerického střihu a dal tím příklad všem zemí světa, že 
toto je cesta k těm nejvyšším metám. Jinak by přece v samotném Kon-
gresu nebyla jeho busta. A ještě jsou ve Spojených státech známa 
jména několika sportovců, kteří hrají v USA hokej nebo tenis. Ale to ne 
vždy je spojováno s Českou republikou.  

Jenže jak je to vůbec? Dokazují „kvalitu života“ mzdy, důchody a 
ceny zboží denní spotřeby? To, že máme lepší a dosažitelnější zdra-
votní péči pro všechny než ve Spojených státech, je jistě pravda. I když 
na ní oprávněně hartusíme. Vyděláváme prý průměrně více než třicet 
tisíc korun měsíčně a platy se neustále pomalu zvyšují. To jistě nelze 
zpochybnit. Ale na druhé straně neustále stoupají ceny a těm se zvy-
šování mezd ne a ne vyrovnat. Přidáváme už druhý rok důchodcům 
devět set korun měsíčně, ale už před tím byla zdražena o skoro sto 
procent cibule, s máslem za padesát korun jsme se už smířili, ovoce 
také podražilo, cukrářské zboží, pivo ani nevíme, že plíživě zvýšilo ce-
nu, rostou i ceny elektřiny, plánuje se zvyšování cen masa, chleba i 
pečiva, a ani hrozba zvýšení cen ropy a benzinu není tak nereálná. To 
by pak mělo vliv na desítky druhů zboží, především potravinářského. 
Nedivím se, že někteří lidé se neztotožňují se sloganem „žijeme 
v nejlepší době“, ale že naopak říkají „ta nejlepší doba už byla“! 

Alena Nohavová, předsedkyně Jč KV KSČM 
 
 

 
6 

 



81. VÝROČÍ  MNICHOVSKÉ  ZRADY. 
          

29. září 2019 uplynulo 81 let od podlé zrady a podpisu „Mnichovské 
dohody“ západních spojenců s Hitlerem, kteří nás ponechali na zlovůli 
Hitlera a fašistického Německa. „Mnichovská dohoda“ byla završením 
činnosti sudetoněmecké strany Konráda Henleina a vyvrcholením snah 
Adolfa Hitlera, rozbít demokratické Československo, což bylo jedním 
z jeho postupných cílů k ovládnutí Evropy. Mnichovskou dohodu lze po-
kládat za příklad zrady s politickými ústupky Hitlerovi. Mnichovská „doho-
da“ byla také podepsána bez účasti zástupců Československa, kteří mu-
seli zůstat v předsálí, kde jim byl také přečten a předán diktát zástupců 
čtyř zemí:  Velké Británie, Francie, Německa a Itálie. Za V. Británii dohodu 
podepsal Neville Chamberlain, za Francii Édoar Daladier, za Německo 
Adolf Hitler a za Itálii Benito Mussolini. Tito „aktéři“ podepsali diktát, kde 
Československu bylo uloženo, že musí do 10. října 1938 předat vytýčené 
pohraniční území, obývané Němci, Německé říši. Po podepsání této do-
hody pak došlo ke krutému vyhánění českého obyvatelstva ze Sudet, ně-
kdy končící i smrtí českých lidí, běsnícími sudeťáky.  

 Jediný, kdo s mnichovskou dohodou nesouhlasil, byl Sovětský svaz, 
který byl také připraven Československu poskytnout vojenskou pomoc, i 
přes nesnáze s přesunem vojsk a techniky přes státy, které již byly 
s Německem spřáteleny, nebo se k takovému odhodlání připravovaly. Ani 
to nebyl hlavní problém, protože existovalo několik variant, jak přesun 
provést.  Ovšem vojenská pomoc Sovětského svazu byla vázána na sou-
hlas Velké Británie a Francie, které z důvodů podepsání Mnichovské do-
hody k tomu souhlas nedaly, takže jsme zůstali sami, ale neporaženi. 

Byl jsem zvědavý, jak se české sdělovací prostředky postaví k při-
pomenutí 81. výročí mnichovské zrady a to zejména v České televizi a v 
Českém rozhlase. Jak jsem předpokládal, k žádnému překvapení nedošlo. 
Kolem tohoto smutného výročí se rozprostřelo naprosté mediální ticho. 
Tak mám takový pocit, že média mají za úkol fašistickou okupaci ČSR 
zamlčovat, zlehčovat a vytěsnit československý odboj, kde komunisté byli 
hlavní silou odboje a také měli největší ztráty.  Je to zřejmě proto, že se 
Německo opět stává v Evropské unii hlavní silou a snaží se Evropskou 
Unii ovládat. Mám také dojem, že by nás západní spojenci zradili znovu, 
protože Česká republika je v očích západních „spojenců“ opět tím bezvý-
znamným trpaslíkem, se kterým budou zametat, tak jak bude potřeba. 

František Hadač 
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Z  ČINNOSTI  JIHOČEŠKÝCH  HRANIČÁŘŮ 
 

V sobotu 13. července se u příležitosti 68. výročí přijetí zákona o ochra-
ně státní hranice a vzniku vojsk Pohraniční stráže konal Den Jihočeských 
hraničářů v přírodním areálu v Trocnově u Borovan – rodišti Jana Žižky z 
Trocnova. Akci pořádala Krajská rada KČP a Oblastní rada KČP Novohrad-
sko. Mezi 150 účastníky byli i členové KČP z Jindřichohradecka, Novobystřic-
ka, Třeboňska i Halámek. 

Mezi hosty byla předsedkyně Jč KV KSČM Alena Nohavová, předseda 
Národní rady KČP JUDr.Gustav Janáček, předsedkyně KR KČP Jč.kraje Ja-
na Kozáková a také delegace KČP z východního Slovenska vedená JUDr. 
Andrejem Kaščákem. 

Po české a slovenské hymně přednesla hlavní projev předsedkyně KKR 
KČO Jana Kozáková, která připomněla význam zákona a hrdinství těch, kteří 
při ochraně státních hranic obětovali to nejcennější  - své životy.  Účastní-
ky pozdravila i předsedkyně Jč KV KSČM Alena Nohavová. 

Akce byla využita i k předání medailí a čestných uznání členům KČP za 
jejich práci. Z našeho okresu převzal Medaili III.stupně Miroslav Čada a Čest-
né uznání Jč KR KČP bylo uděleno  Františeku Rezkovi – oba z MO KČP 
Třeboň. 

Oficiální část byla zakončena husitským chorálem „Ktož jsú Boží bojov-
níci“ - hymnou KČP. 

V druhé části vydařené akce vyhrávala přítomným k tanci i poslechu ži-
vá hudba. 

U lesního hotelu Peršlák v Novém Vojířově u „Kmene republiky“ na kte-
rém je nápis „Naše je a naše zůstane“ vytesaný tehdejšími mobilizovanými 
československými 21.5.1938 vojáky. I v letošním roce se zde uskutečnilo 
tradiční setkání k výročí Mnichovské zrady, které se na naší vlasti dopustily 
Německo, Itálie, Francie a Anglie. 

Setkání se tentokrát uskutečnilo již 20.září za účasti 60 vlastenců 
z Nové Bystřice, Blatné, Tábora, Třeboně a Jindřichova Hradce.  

Po české a slovenské hymně a položení kytic k památníku přivítal  před-
seda MO KČP Josef Petrásek přítomné /předsedkyně Jč KV KSČM Alena 
Nohavová, předsedkyně KR KČP Jana Kozáková, předseda OV KSČM Ra-
dek Nejezchleb a další/ účastníky. Seznámil s děním v tehdejší době. 

Následovalo vystoupení Alena Nohavové a Jany Kozákové. 
Celé setkání – ta oficiální část byla zakončena Internacionálou.  Neofici-

ální část pak pokračovala besedou v restauraci Pod lipkami v Nové Bystřici.  
 
Krajská rada Klubu českého pohraničí uspořádala dne 28. září u příleži-

tosti 68. výročí zavraždění příslušníka Pohraniční stráže vojína Adama Ruso 
vzpomínkový pietní akt. 
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Tehdy - 30. září 1951 - ozbrojení agenti narušili naše státní hranice a na 
našem území pohraničníka Adama Ruso zavraždili.  

Každoročně se zde u jeho pomníčku schází ti, kteří chtějí uctít jeho pa-
mátku. V roce letošním to bylo za účasti více než 100 účastníků – členů KČP, 
bývalých pohraničníků nejen z „jeho“ roty Krabonoš, členů KSČM a dalších 
občanů. Řada z nich přijela až ze Slovenska.  

Samotný akt byl zahájen minutou ticha. Přítomné poté přivítal bývalý 
příslušník roty PS mjr. v. v. Jindřich Rolinc.  

Hlavní projev přednesl bývalý velitel roty PS Krabonoš JUDr. mjr. v.v. 
Josef Spáčil, který připomněl tehdejší událost. Pohovořil i o tom, že pomník 
zde vydržel 48 let, ale v posledních létech byl 4 x zničen. Vždy však byl býva-
lými pohraničníky obnoven.  

Přítomné krátce pozdravila i předsedkyně Jč KV KSČM Alena Nohavo-
vá. 

Josef Spáčil pozval zúčastněné na další setkání, které se uskuteční 
3. října 2020. 

Miroslav Král 
 

DOPORUČUJI  VAŠÍ  POZORNOSTI  TUTO  PETICI 
 

1. října v nočních hodinách zemřel všem nám známý zpěvák a umělec 
Karel Gott. Bylo toho o něm napsáno i řečeno mnoho. Nemíním se řadit mezi 
ty, kteří o něm píší, i když se mi jeho písničky ve velké většině opravdu líbily. 

Vaši pozornost chci ale zaměřit jiným směrem.  
Popřemýšlejte, zda připojíte svůj podpis pod následující petici, která vy-

zývá k přejmenování letiště v Praze z Letiště Václava Havla na Letiště Karla 
Gotta. Pod mého osobního názoru si to K.Gott zaslouží mnohem víc! Ta peti-
ce zní: 
PŘEJMENOVÁNÍ LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA NA LETIŠTĚ KAR-

LA GOTTA 
Požadujeme přejmenovat letiště Václava Havla na LE-

TIŠTĚ KARLA GOTTA. Je to národní umělec uctívaný CELÝM 
národem, známý i v zahraničí, šířil naši kulturu po CELÉM svě-
tě, byl  apolitický, pracovitý a upřímný člověk s nadáním. 

Žádáme také, aby poslanci toto projednali na nejbližším 
jednání sněmovny a o tomto hlasovali. 

 
Petici najdete na internetu, když si zadáte do vyhledávače heslo PE-

TICE24 a tam si ji vyhledáte – založena byla 2. 10. 2019. 
Stanislav Míka 
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BEZPLATNÁ  ZÁKLADNÍ  PRÁVNÍ  RADA 
 
OV KSČM opět dává zájemcům z řad občanů možnost získat zdar-

ma bezplatnou právní radu pro potřebné. Konkrétně jde o ZÁKLADNÍ 
ORIENTAČNÍ PORADU O PRÁVNÍCH PROBLÉMECH. 

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

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

Další termín právní poradny je plánován na čtvrtek 21. listopadu 
2019 od 16:00 hodin.  

     -St- 
 

STŘEDISKOVÉ  PORADY  KSČM  V  OKRESE 
 

OV KSČM organizuje pravidelně střediskové porady v sedmi stře-
discích. Považuji za vhodné o jejich termínech pravidelně informovat. 

Nejbližší se uskuteční: 
 ve středu 13. listopadu = Suchdol nad Lužnicí /15.45/ 

 = Třeboň /17.00/ 
 ve čtvrtek 14. listopadu = Studená /13.30/ 

 = Dačice /15.30/ 
 = Slavonice /17.00/ 

 v pondělí 18. listopadu = Jindřichův Hradec /15.30/ 
 = Nová Bystřice /17.00/. 

Stanislav Míka, místopředseda OV KSČM 
 
 

BLAHOPŘEJEME 
 

 Vše nejlepší, především však zdraví, štěstí a spokojenost přeje 
Okresní výbor KSČM Jindřichův Hradec soudružkám a soudruhům, kteří 
se v období mezi vydáním Naděje č. 8/2019 (9 října 2019) a Naděje č. 
9/2019 (12. listopadu 2019) dožili či dožijí životních výročí a to 70, 75, 80 
a více let. Jsou to: 
10. 10.  Kubíček Karel   z Oldřiše 
12. 10.  Korda Bohumil  z Kunžaku 
13. 10.  Meškan Václav  z Třeboně 
15. 10.  Němeček Jaroslav  z Jindřichova Hradce 
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16. 10.  Bicek František  z Českých Velenic 
19. 10.  Čech Petr   z Kunžaku 
20. 10.  Ciglerová Vlasta  ze Suchdola nad Lužnicí 

Mátl Jaroslav   z Dačic 
26. 10.  Werner Miloš   ze Suchdola nad Lužnicí 
28. 10.  Novotná Marcela  ze Slavonic  
  Novák Přemysl  z Horních Němčic 
  3. 11.  Kudličková Marie  z Jindřichova Hradce  

Zelinka Jiří   z Člunku 
  6. 11.  Volek Jan   z Nové Bystřice 
  9. 11.  Kotek Čestmír   z Třeboně 

OV KSČM Jindřichův Hradec 
 
 

NEJBLIŽŠÍ  AKCE,   NABÍZÍME,   INFORMUJEME,   PŘIPRAVUJEME 
 
 STOLNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2020 s přítiskem znaku KSČM má 

pro zájemce i tentokrát OV KSČM. Cena se pohybuje 45 až 50,-Kč. 
 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. 

 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; 

 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 odběr tištěné Naděje je rok 2020 50,- Kč za 
celý rok.  
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Z Haló novin z 1. 10. 2019 vybral –St- 

 
 

VYPADÁ  TO  TAK… 
Stará paní vstává po televizních zprávách ČT 1 a konstatuje… až nyní 
vím, po letech, kdo nás opravdu na konci 2. světové války osvobodil – byli 
to Američani ….. Ale musím uznat, že to byli vzdělaní lidé, protože mluvili 
perfektně rusky!!! 

-St- 
 
 

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 – 7. 10. 2019, vydáno v Jindřichově Hradci 
9. 10. 2019; XXIX. ročník – číslo 8/2019. Šéfredaktor – František Hadač. 
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