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Vážení spoluobčané,
děkujeme těm z vás, kteří jste přišli k volbám a dali svůj
hlas kandidátům KSČM.
Moc nás mrzí, že jsme nedokázali oslovit i další spoluobčany,
aby nás volili. Nedokázali jsme je v této dramatické době přesvědčit
o tom, že myšlenky prezentované KSČM, jsou ve prospěch většiny
společnosti. Nešli jsme cestou volebních slibů, ale reálných
možností naší země.
Přejeme nám všem, aby se vítězům voleb podařilo splnit to, co
nám slibovali a ukázali, že z jejich strany nešlo jen o plané
předvolební sliby.
Počítejme s tím, že se bude nějaký čas opakovat to, co se dělo
v minulosti, že se vše bude svádět na minulé vlády. To je velmi laciné, takže to k tomu svádí. Jistě, noví vládci mají jiné představy než
ti minulí, ale přece ví, oč usilovali a do čeho jdou.
Děkujeme za vaše hlasy a věřte, že se KSČM nevzdá.
OV KSČM Jindř. Hradec
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VOLEBNÍ VÝSLEDKY V ZÁKLADNÍCH ČÍSLECH
Česká republika = účast 65,43 %
SPOLU (ODS+ KDU-ČSL+ TOP 09)
27,79 %
(z toho ODS 33 mandátů)
ANO 2011
27,12 %
PIRSTAN (Piráti + Starostové)
15,62 %
(z toho Starostové 33 mandátů)
SPD
9,56 %
PŘÍSAHA
4,68 %
ČSSD
4,65 %
KSČM
3,60 %

71 mandát
72 mandáty
37 mandátů
20 mandátů

Jihočeský kraj = účast 66,34 % = 13 mandátů
SPOLU
29,09 %
97 698 hlasů (5 mandátů)
ANO 2011
26,65 %
89 509 hlasů (5 mandátů)
PIRSTAN
13,50 %
45 357 hlasů (2 mandáty)
SPD
8,98 %
30 183 hlasy (1 mandát)
ČSSD
5,45 %
18 304 hlasy
PŘÍSAHA
4,51 %
15 165 hlasů
KSČM
4,45 %
14 974 hlasy
Preferenční hlasy KSČM:
Filip Vojtěch = 19,9 %;
Nejezchleb Radek = 3,70 %;
Tůmová Hana = 2,87%;

Nohavová Alena = 6,81 %;
Jirousová Kateřina = 3,41 %;
Vytiska Tomeš = 2,79 %

Okres Jindřichův Hradec = účast 66,51 % - z okresu je 1 poslanec
ANO 2011
28,34 %
13 811 hlasů
SPOLU
26,22 %
12 780 hlasů (1 poslanec)
PIRSTAN
12,95 %
6 313 hlasů
SPD
9,35 %
4 557 hlasů
ČSSD
5,73 %
2 794 hlasy
KSČM
5,12 %
2 496 hlasů
PŘÍSAHA
4,87 %
2 374 hlasy
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Výsledky volby do PS 2021 KSČM - kraje
Pořadí

Kraj

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Vysočina
Jihočeský
Plzeňský
Moravskoslezský
Olomoucký
Ústecký
Pardubický
Jihomoravský
Středočeský
Královehradecký
Karlovarský
Zlínský
Liberecký
Praha
Česká republika

Hlasy
v%
4,67
4,45
4,14
3,99
3,97
3,92
3,81
3,65
3,48
3,44
3,41
3,32
3,01
2,14

Hlasy
celkem
12 959
14 974
11 997
23 095
12 914
14 804
10 461
22 825
24 618
10 150
4 454
10 426
6 671
13 469

Hlasy v roce
2017
9,44% (24 829)
9,32% (29 414)
8,65% (23 502)
8,69% (47 651)
8,78% (26 853)
9,89% (33 628)
7,74% (20 002)
8,04% (46 966)
7,21% (47 695)
7,10% (19 792)
8,15%
(9 960)
7,01% (20 669)
6,69% (13 981)
4,60% (28 158)

3,60

193 817

7,76% (393 100)

Výsledky volby do PS 2021 KSČM nad 5% okresy v ČR
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Okres
Tachov
Bruntál
Třebíč
Rakovník
Jindřichův Hradec
Havlíčkův Brod
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Hlasy v %

Hlasy celkem

6,37
5,52
5,45
5,42
5,12
5,02

1 475
2 376
3 324
1 523
2 496
2 583

Výsledky KSČM ve volbách do PS 2021 - Jihočeský kraj
Pořadí

Okres

Hlasy
v%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jindřichův Hradec
Písek
Prachatice
Český Krumlov
Tábor
Strakonice
České Budějovice

5,12
4,69
4,59
4,51
4,47
4,30
4,05

2 496
1 725
1 181
1 345
2 450
1 561
4 216

4,45

14 974

Jihočeský kraj

Hlasy
celkem

Hlasy v roce
2017

10,61%
9,96%
10,12%
10,00%
8,92%
9,20%
8,37%

(4 814)
(3 487)
(2 403)
(2 760)
(4 661)
(3 163)
(8 126)

9,32% (29 414)

Výsledky KSČM ve větších obcích našeho okresu v %
Budíškovice
České Velenice
Český Rudolec
Dačice
Dešná
Deštná
Horní Pěna
Hospříz
Chlum u Třeboně
Jarošov nad Než.
Jindř. Hradec
Kardašova Řečice
Kunžak
Lodhéřov
Nová Bystřice
Novosedly nad Než.

Písečné
Pluhův Žďár
Popelín
Slavonice
Staré Hobzí
Staré Město p/Land.
Stráž nad Než.
Strmilov
Stříbřec
Studená
Suchdol nad Luž.
Třebětice
Třeboň
Velký Ratmírov
Volfířov

4,17
4,17
5,97
6,64
9,50
5,26
9,88
8,18
9,77
6,16
4,34
6,16
6,19
6,07
6,61
6,46
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7,63
6,10
6,36
9,49
4,50
4,20
4,42
4,61
8,96
9,01
4,15
3,88
3,62
14,15
4,48

JEDNOOKÝ MEZI SLEPÝMI KRÁLEM
2011. Velkou překážkou byla i skutečnost, že jsme my – odbojné
okresy – nedokázali dosáhnout
výměny vedení před volbami. Pokoušeli jsme se o to v souladu se
Stanovami KSČM několikrát. Marně.
Podle mne měla vliv i pandemie
a omezení kvůli Covidu. Naše
strana je stranou, která organizuje
řadu akcí pro veřejnost a to nebylo
od března 2020 možné. Na úrovni
okresů tak svými silami v praxi
říkáme lidem, že tady jsme a máme možnost s nimi komunikovat.
Mohl bych uvádět i další důvody, ale nebylo by dobré jen kritizovat. Jsou aktivity, které se nám
v okrese opravdu již roky osvědčují. Konkrétně mám na mysli skutečnou kontaktní kampaň ve všech
(!!!) obcích a místních částech
okresu. Ne, nemám na mysli
shromáždění či mítinky, ale setkávání se s lidmi, výlepy plakátů,
roznos letáčků a dalšího propagačního matriálu, mluvit s nimi. Je
potřeba si věci říci upřímně a kriticky a hlavně se POUČIT A ZMĚNIT ZPŮSOB naší práce. To nebude vůbec nic lehkého, naopak –
bude to bolet.
Toto je můj stručně uvedený
soukromý názor na to proč jsme
dopadli takhle a ne lépe. A je a
bude na nás, jak si povedeme dál.
Stanislav Míka

Ano. I tak by se dal popsat volební výsledek KSČM, konkrétně
v našem okrese v porovnání s
jinými okresy. Co je to ale vše
platné, když v celé ČR v žádném
kraji komunisté nedosáhli na 5 % z
odevzdaných hlasů !!! Při hodnocení jsou slyšet slova – překvapení, šok, výbuch, propadák, průšvih,
průs..r, je to v pr…i, atd. Všechno
je trefné.
Jasně, mohli bychom se virtuálně plácat po ramenou, protože
jsme v okrese byli, jako tradičně,
nejlepší s 5,12 % hlasů pro KSČM
v kraji, 5. nejlepší v celé ČR….
Přesto jsme oproti volbám v roce
2017 přišli v okrese o 2 318 hlasů.
Ptáte se, stejně jako já, „jak se
tohle mohlo stát?“ Osobně vidím
několik důvodů a dovolím si je
napsat. Jsou to mé osobní názory
- a jak víme – co člověk to jiný
názor.
Velký vliv měla špatná politika
našeho centrálního vedení - nedůrazné a nejednotné vystupování
v médiích
(každé
vystoupení
ovlivňuje – dobré i špatné) a může
ovlivnit statisíce či dokonce milióny
lidí.
V některých záležitostech jsme
slyšeli i rozdílné pohledy na zásadní věci. Dalším důvodem určitě
bylo i to, že jsme nedokázali lidem
jasně a opakovaně sdělovat, proč
jsme se dali do holportu s ANO
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NÁZOR ZASTUPITELŮ ZA KSČM Z DAČIC NA VÝSLEDEK VOLEB
Bohužel, česká levice dopadla
jako sedláci u Chlumce, což k tomu směřovalo dlouhou dobu před
tím, cca víc než 10 let.
Je to pořádná lekce, kterou si
levice plně zasloužila. Mamon,
funkce, politikaření a moc, to jsou
věci, o které se představitelé celé
levice starali na celostátní či krajské úrovni.
Město Dačice jsou historicky a
politicky silně lidovecké. Sociální
demokraté a komunisté se dělili o
druhé a třetí místo a to i v době po
druhé světové válce. Po roce 1989
až do dnešních dnů Dačice mají v
zastupitelstvu zástupce za KSČM.
Sociální demokraté již své zástupce nemají. Vždy jsme pracovali
poctivě ve prospěch našeho krásného města. K naší práci samozřejmě patří obrátit se na krajské
zastupitele, radní nebo na poslance parlamentu. Spolupráce byla

vždy velmi vlažná. Slibem nezarmoutíš. Nyní se nemáme na koho
obrátit. Vedení strany silně dehonestovalo práci řadových zastupitelů obcí. Nebralo v úvahu zkušenosti komunálních politiků nestraníků za stranu. KSČM je třeba
radikálně změnit. Zbavit se starých
bolševických neschopných lechkoživek, změnit název a logo strany. Toto tvrdíme již řadu let. Za
poslední rok za námi do Dačic
přijel v rámci poslaneckých dnů
předseda Filip, a co myslíte???
SLIBEM NEZARMOUTÍŠ. Ostatně
nic jiného jsme si od toho neslibovali. S LIDMI PRO LIDI je bohapustá lež. Za poslední roky opravdu KSČM nedělala nic moc pro
lidi. Se starými tvářemi na předvolebních letácích a billboardech to
prostě již nejde.
Vlasta Švec a Vláďa Dušek
zastupitelé za KSČM v Dačicích

ČT ZA DVOŘÁKA POKULHÁVÁ
Vedení České televize nepovažuje za férovou kritiku ze strany
premiéra Andreje Babiše, který v
pátek prohlásil, že ČT v době pandemie podkopávala kroky vlády,
když například na obrazovce dávala prostor některým „šarlatánům“ a „rozeštvávala lidi“. Generální ředitel České televize Petr
Dvořák trvá na tom, že svou roli v
době pandemie zvládli velmi

dobře. Nechápe, proč Babiš mění
názor.
Již dlouhou dobu pociťuji, že
Česká televize ztratila zcela svoji
objektivitu. Přijde mně, že takové
pořady, jako 168 hodin, nebo Reportéři ČT, zkreslují skutečnost.
V České televizi také dostává
prostor pofiderní organizace Člověk v tísni, protiruské organizace,
či pořady o tzv. zločinech komu-
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jektivity, štvavosti a nevyváženosti
nyní stojí Česká televize s jejím šéfem
Petrem Dvořákem. Televize, jež žije
z našich koncesionářských poplatků,
nám vpravdě nepodává nezávislé
zpravodajství. Nova i jiné komerční
televize se staly ve svých pořadech
mnohem objektivnější a čitelnější, než
je tomu u ČT.
Na vysílání České televize se mně
například také nelíbí její pohled na
prezidenta Miloše Zemana. Občas
mám k jeho jednání výhrady, nicméně
nesouhlasím, kterak je v ČT zobrazován coby nemohoucí duševní chudák,
který by měl odstoupit. Podívejme se
na „slavného“ Václava Havla. U něj
bychom stěží spočítali jeho pobyty
v nemocnicích, rekonvalescence a
období, kdy nebyl s to vládnout naší
zemi.

nismu. Pořady bývají často nevyvážené, jednostranné, bez možnosti uvést pravdivou skutečnost.
Zástupci KSČM taktéž nedostávají
v diskusních pořadech takový
prostor jako členové Babišova
hnutí ANO, ČSSD, nahnědlého
SPD, nebo dvou „demokratických
koalic“ PirStan a SPOLU.
Naší pozornosti by rovněž neměl uniknout fakt, že generální
ředitel ČT Petr Dvořák dostane za
rok 2020 mzdový bonus k platu ve
výši 66 procenta své roční mzdy,
což je zhruba 1,6 milionu Kč. Stejné odměny dostal ředitel České
televize i v loňském roce. Ještě o
rok předtím si ředitel Dvořák přišel
dokonce na bonus v nesnížené
výši 2,4 milionu Kč, přičemž stejné
to bylo i v předchozích letech.

Bylo by proto zapotřebí, aby do
ČT přišel nový svěží vítr objektivního zpravodajství a vysílání.
Normalizace ve veřejnoprávní televizi musí začít od jejího vedení.
Petr Dvořák by měl sám zvážit
svoji nedůstojnou úlohu, a odejít
z tohoto postu.
Radek Nejezchleb, předseda OV
KSČM

Pamatuji se na divoká devadesátá
léta, když se v roce 1994 na našich
obrazovkách objevila TV Nova. Tehdy
se tato stanice v čele s Vladimírem
Železným stala synonymem nevkusu,
kontroverze a populismu. Po čtvrt
století se situace notně změnila –
Nova přestala být nahlížena jako bulvární médium, přičemž v čele neob-

Z MIMOŘÁDNÉ OKRESNÍ KONFERENCE KSČM
V pondělí 11. října se v Jindřichově Hradci uskutečnila mimořádná okresní konference KSČM.
Pokud sledujete vývoj v KSČM a
čtete naši Naději, pak víte, že jsme
na tento termín plánovali jednání
pléna OV, na které jsme chtěli přizvat zástupce těch ZO, které v OV
nikoho nemají. Po rozhodnutí VV

ÚV jsme však svolali jednání mimořádné okresní konference, abychom
na ní zvolili delegáty na mimořádný
sjezd KSČM, který se uskuteční 23.
října v Praze.
Samozřejmě, že na programu bylo i prvotní hodnocení voleb, jejichž
výsledkům byla věnována značná
pozornost.

7

V diskusi vystoupilo 15 delegátů,
což byla téměř polovina všech zúčastněných. Jejich vystoupení bylo
vesměs zaměřeno na volební výsledky, na to, co se dalo ještě udělat
pro lepší výsledky, ale hlavně na to,
co a jak dál. A že nás čekají těžké
časy je zřejmé.
Zvoleni byli také 4 delegáti na
mimořádný sjezd KSČM, který bude
23. října a jehož cílem bude přede-

vším volba předsedy a místopředsedů ÚV KSČM. Za okres se zúčastní s. Nohavová Alena, Vytiska
Tomeš, Horák František a Smejkal
Jan.
Konference se zúčastnilo 71,9 %
delegátů a v diskusi se i opakovaně
vyjádřilo 15 delegátů.
Stanislav Míka,
místopředseda OV KSČM

JIHOČEŠTÍ KOMUNISTÉ A HRANIČÁŘI SI PŘIPOMNĚLI
83. VÝROČÍ MNICHOVA
Poslední zářijový pátek se již
tradičně sešli členové Klubu českého pohraničí spolu s komunisty
z Nové Bystřice, Starého Města
pod Landštejnem, Oblastního KČP
Novohradsko, z Třeboňska a Jindřichova Hradce, dále bývalí pohraničníci a další sympatizanti na
vzpomínkové akci, konané u příležitosti 83. výročí podepsání Mnichovské dohody o obsazení našeho pohraničí německou armádou.
Tuto akci uspořádala MO KČP
Nová Bystřice a Staré Město pod
Landštejnem ve spolupráci s OV
KSČM Jindřichův Hradec, aby si
společně připomněli výročí mnichovské zrady. Akce se uskutečnila u „Lesního hotelu Peršlák“ nedaleko Nového Vojířova a Nové Bystřice. Před tímto hotelem stojí kamenný pomník ve tvaru hranic
Československé republiky a má
svou historii.
Vzpomínková akce byla zahájena státní hymnou. Poté člen
KR KČP Jihočeského kraje a

předseda MO KČP Josef Petrásek
přivítal přítomné účastníky a hosty,
mezi kterými byli i člen Výkonného
výboru ÚV KSČM a kandidát do
Poslanecké sněmovny PČR JUDr.
Tomeš Vytiska, místopředseda OV
KSČM Jindř. Hradec Stanislav
Míka, zástupci KR KČP Jihočeského kraje a zástupce města Nová
Bystřice Ing. Jiří Kovář.
Zástupce KR KČP Jihočeského
kraje a OV KSČM Jindř. Hradec a
dalších organizací KČP položili
k pomníku, na kterém je vytesán
název „Naše je a naše zůstane“,
kytice.
S proslovem vystoupil Josef
Petrásek, který připomněl historii
vzniku pomníku, nazývanému též
„Kámen republiky“. Vzpomněl na
strážce hranic, kteří se v těch
místech na státní hranici postavili
se zbraněmi v rukou na obranu
našich hranic v historických dnech
v září 1938, když byli připraveni na
základě zářijové mobilizace bránit
svou vlast
před
německým
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nepřítelem. Při této zářijové
mobilizaci se spolu s vojáky
hraničáři podíleli na střežení a
obraně hranice také příslušníci
četnictva, finanční stráže a také
útvary vojsk SOS (Stráže obrany
státu). Také jindřichohradecký 29.
pěší pluk zaujal na hranici obranné
postavení severně od Nové
Bystřice a Landštejna.
V době působení příslušníků
SOS vytesali tito do pomníku nápis
„Naše je a naše zůstane!“
Jak vše dopadlo a co následovalo po podepsání Mnichovské
dohody 29. září 1938, všichni víme. Obyvatelé zabraného pohraničí, pokud se nepřihlásili k německé
národnosti, byli nuceni opustit své
domovy a odebrat se do vnitrozemí s nejnutnějším majetkem. Byli
vyhnáni ze svých domovů Němci.
Vojáci museli bez výstřelu opustit
své postavení na hranicích a
Němcům byla předána bez poškození hraniční opevnění, bunkry a
pevnosti a veškerá výzbroj.
Po 6. říjnu 1938 obsadila německá armáda i Lesní hotel
Peršlák a k nápisu na pomníku
„Naše je a naše zůstane!“ vytesali
Němci hanlivý nápis „Bis wieder
komen!“. Přeloženo do češtiny
„Než jsme přišli my“!
Po osvobození a ukončení
2. světové války naši vojáci vytesali na tento pomník další nápis
„Pravda vítězí!“ a datum 9. května
1945. Tento pomník připomíná
dalším generacím dobu, kdy naši
předchůdci byli připraveni bránit
svou vlast. Došlo však k veliké
zradě, kdy nás naši „spojenci“ Ang-

lie a Francie zradili a nechali na
pospas Německu a jeho spojenci
Itálii. Kapitulace, ke které jsme byli
donuceni, patří k nejsmutnějším a
netragičtějším výročím v našich
dějinách.
Po obsazení našeho pohraničí
německou armádou došlo brzy –
15. března 1939 k obsazení zbytku
republiky a vytvoření Protektorátu
Čechy a Morava.
Tyto historické události nelze
nikdy zapomenout a mladé generaci je třeba je neustále připomínat
a bránit tak falšování našich dějin,
o což se mnozí nyní snaží.
Na shromáždění vystoupil se
zajímavým příspěvkem JUDr. Tomeš Vytiska, který připomněl tragické události z let 1938 a 1939 a
důsledky Mnichovské zrady. Pohovořil také o současné situaci, o
vztazích ČR a Sudetoněmeckého
landsmanšaftu, který stále usiluje o
zrušení Benešových dekretů a
navrácení majetku potomkům těch,
kteří byli v souladu s Postupimskou dohodu odsunuti z našeho
území.
Krátce také vystoupil Stanislav
Míka a vyzval přítomné k účasti ve
volbách a volbě KSČM.
Celý akt, kterého se zúčastnilo
40 účastníků, byl zakončen Internacionálou.
Účastníci hojně využili možnosti
podepsat petici, určené vládě a
parlamentu, proti snahám Sudetoněmeckého landsmanšaftu uspořádat v naší republice některý ze
svých každoročních srazů.
Miroslav Král, MO KSČM
Třeboň
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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 plánovací záznamníky:
o Zvířátka z celého světa – IDEÁL
á 40,-Kč
o Léčivé rostliny – IDEÁL
á 40,o Houbařský kalendář – IDEÁL
á 40,o Koně – IDEÁL
á 40,o Myslivecké toulky
á 50,o Rybářský kalendář
á 50,o Pranostiky (Renata Radušova Herber)
á 50,o Květiny
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 10. listopadu 2021 = Suchdol nad Lužnicí /15:45/
= Třeboň /17:00/
ve čtvrtek 11. listopadu 2021 = Studená /13:30/
= Dačice /15:30/
= Slavonice /17:00/
v pondělí 15. listopadu 2021 = Jindřichův Hradec /15:30/
= Nová Bystřice /17:00/.
Stanislav Míka, místopředseda OV KSČM
BLAHOPŘEJEME
Podruhé v letošním roce vychází NADĚJE její neopomenutelnou
součástí blahopřání členkám a členům KSČM k jejich životnímu výročí.
Přejeme vše nejlepší, především však zdraví, štěstí a spokojenost
soudružkám a soudruhům, kteří se v období od 13. října 2021 do
10. listopadu 2021 dožívají či dožijí významného životního výroční,
konkrétně 70, 75, 80 a více let.
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Blahopřejeme:
15. 10.
Němeček Jaroslav
20. 10.
Ciglerová Vlasta
25. 10.
Kopřiva Antonín
27. 10.
Beranová Marie
28. 10.
Novák Přemysl
3. 11.
Kudličková Marie
Vaňousek Jiří
8. 11.
Dvořák Zdeněk
9. 11.
Kotek Čestmír

z Jindř. Hradce
ze Suchdola nad Luž.
z Dačic
ze Slavonic
z Horních Němčic
z Jindř.Hradce
z Dačic
z Jindř. Hradce
z Třeboně
OV KSČM Jindřichův Hradec.

NĚCO PRO ZASMÁNÍ
U soudu: “Babičko, tak nám povězte, jak se to všechno seběhlo?
Babička: „No, jdu takhle parkem, sluníčko krásně svítilo a hřálo, tak jsem
se posadila na lavičku. Po chvilce šel kolem mladík, takový pohledný a
sedl si vedle mne. Po minutě se přisunul blíž a vzal mě kolem ramen."
Žalobce: "Bylo vám to nějak nepříjemné?"
Babička: "Ne, vzpomínala jsem, jak to bylo krásné, když jsem byla ještě
mladá."
Soudce: "A co následovalo dál?"
Babička: "Potom mi začal jednou rukou rozepínat halenku, a když jsem se
nebránila, tak mi druhou začal sunout pod sukni ke kalhotkám. Když už se
mně tam málem dotknul, pustil mne a zakřičel Aprííl!
Tak jsem ho zabila, hajzla jednoho!“

*******
Monika se ptá kamarádky:
„Helenko a ještě stále šetříte na auto?“
„Už ne… minulý týden manžel spočítal naše úspory a rozhodli jsme se, že
raději půjdeme do kina“.
-StNEJBLIŽŠÍ AKCE, NABÍZÍME, INFORMUJEME, PŘIPRAVUJEME
Ø Na jednání mimořádné okresní konference KSČM jsme se rozhodli, že
na leden 2022 připravíme tradiční – již 31. PLES KSČM;
Ø zájemcům jsme schopni zajistit RUM VĚRNÝCH BOLŠEVIKŮ (0,2 l za
59,- Kč);
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Ø 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;
Ø 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;
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 !
NECHTE NÁS KOLOVAT !

ČEKÁME NA VAŠE OHLASY !
NECHTE NÁS KOLOVAT !
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