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Komunistický list otevřený celé levici      XXXIII. ročník 

Č. 8/2022 
Z „BEZ  OBALU  K. KONEČNÉ  –  35. TÝDEN 

A ještě naposled k jedné 
z největších demonstrací od roku 
1989. Premiér Fiala následně 
celou akci zlehčoval slovy, ţe šlo o 
setkání lidí, jejichţ zájmy jdou proti 
zájmům občanů České republiky. 
Při pohledu na ceny energií, ceny 
pohonných hmot, či další 
problémy, které Fialova vláda 
odmítá řešit a kvůli kterým uţ lidé 
mají této asociální vlády dost, se 
tedy ptám - pane premiére, co má 
být ten veřejný zájem, proti 
kterému se lidé na náměstích 
staví? Staví se pouze proti vaší 
neschopnosti, coţ je fakt, který 
ţádnými slovy zlehčit nejde. Proti 
vaší vládě uţ se staví i skupiny 
obyvatel, které by vám měly být z 
podstaty věci nakloněny. V anketě 

na serveru podnikatel.cz vyjádřilo 
nedůvěru vládě hned 97 % z 8,5 
tisíc hlasujících, přitom právě 
podnikatelský sektor v průběhu let 
vţdy představoval pro ODS baštu. 
Odklon podnikatelů od ODS 
dokládají i další data, dle kterých 
by si vláda při známkování jako ve 
škole vyslouţila dle hodnocení 
podnikatelů a firem za dosavadní 
řešení energetické krize čtyřku. 
Zdali pak uslyšíme od Petra Fialy 
slova o tom, ţe i podnikatelé se 
vyjadřují proti zájmům občanů 
ČR? Unést kritiku bývá těţké a 
přiznat si vlastní bezmoc ještě 
těţší, proto vládu znovu vyzývám 
k demisi, aby zemi mohl vládnout 
někdo, kdo bude mít pochopení 
pro frustraci lidí a bude vnímat 
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jejich problémy, díky čemuţ je 
bude moct začít namísto 
neustálého zlehčování situace 
konečně efektivně řešit. 

Kromě desetitisíců demonstran-
tů dorazil do Prahy minulý týden 
také německý kancléř Olaf Scholz, 
který při společném setkání s 
premiérem Fialou znovu vytáhl své 
oblíbené téma zrušení práva veta 
při hlasování v Radě EU. Právo 
veta přitom patří k nejdůleţitějšímu 
pilíři zachování suverenity národ-
ních států, protoţe při hlasování v 
Radě zaručuje, ţe ţádný ze států 
nebude muset přijímat taková roz-
hodnutí, která budou zcela v roz-
poru se zájmy občanů jejich vlast-
ní země. To jsem Fialovi také jako 
jediná z českých europoslanců 
přímo v Evropském parlamentu 
vmetla do tváře. Zrušení práva 
veta by opět přidalo na moci vel-
kým státům jako je Německo, jeli-
koţ Scholzem navrhovaný hlaso-
vací systém kvalifikované většiny 
zohledňuje mimo jiné i celkový po-
čet obyvatel zemí, které pro návrh 
hlasují. Není divu, ţe tuto ideu, 
která oslabuje pozici menších a 
středních států, včetně České re-
publiky, podporují pirátští europo-
slanci v čele s Mikulášem Peksou. 
Já povaţuji dobrovolné odevzdá-
vání vlastní suverenity do rukou 
států jako je Německo, které svou 
politikou v posledních letech např. 
rozpoutalo masivní migrační a 
energetickou krizi, za sebevraţed-
ný akt a drzý Scholzův návrh je 

pro mě něčím, co je třeba striktně 
odmítnout. O vlastní zemi bychom 
si sami měli také rozhodovat. 

Doufám, ţe se při setkání se 
Scholzem inspiroval Petr Fiala 
především ve způsobu, jakým ně-
mecká spolková vláda pomáhá 
svým občanům. Němci totiţ chys-
tají balíček opatření ve výši 1,6 
bilionu korun na boj s dopady 
prudce rostoucí inflace. Na rozdíl 
od naší vlády, která slevy na do-
pravu ruší, v Německu je rozšiřují. 
Doposud největší balíček pomoci 
obsahuje také zvýšení příspěvku 
na bydlení a další úlevy pro stu-
denty a důchodce. Jaký rozdíl 
oproti Fialově vládě, od jejíchţ 
představitelů zatím jen stále doko-
la posloucháme floskule o sváza-
ných rukou a předelegovávání od-
povědnosti na orgány EU. Závisí 
přitom právě na národních vlá-
dách, jak dané evropské doku-
menty budou vypadat, zda jsou si 
schopny země vyjednat výjimky, 
případně jak je implementují do 
zákonů dané země. ČR patří mezi 
země, kde všechny vlády – co se 
jim nehodilo – svalily na unii. Místo 
toho, aby vyjednávaly či vyuţily 
práva veta. V tom se tato vláda 
neliší od té Babišovy.  

Z každotýdenního komentáře 
k uplynulým dnům Kateřiny Konečné 
vybírám to, podle mne nejzajímavější. 
Zájemci o celý komentář se mnohou 
obrátit na OV KSČM k zasílání. Sa-
mozřejmě, nejsnadnější je elektronic-
ká cesta. 

Vybral -St-
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STANOVISKO  JIHOČESKÉHO  KRAJSKÉHO  VÝBORU  KSČM 
k protivládní demonstraci v Praze dne 3. 9. a nastávajícím komunál-

ním volbám ve dnech 23. – 24. září 2022 
 
 

Jihočeská KSČM přivítala 
uskutečnění protivládní demon-
strace v Praze 3. září 2022 na 
Václavském náměstí, které se 
naše členky a členové podle 
svých moţností zúčastnili. Oce-
ňujeme, ţe spolu se sympatizan-
ty příkladně vyuţili plakátů, pou-
tačů, vlajek a i vhodným obleče-
ním nešli na demonstraci pře-
hlédnout. Svými postoji příkladně 
podpořili naše hlavní politické 
stanovisko VLÁDĚ STOP. Přes-
toţe byli mezi řečníky i ti, s nimiţ 
se v některých názorech lišíme, 
přivítali jsme a podpořili hlavní 
hesla vyzývající vládu k demisi, k 
zřízení dočasné vlády odborníků, 
k narovnání reálných cen zboţí a 
sluţeb, jakoţ i k vypsání před-
časných voleb. Vyzýváme obča-
ny, aby velmi bedlivě sledovali a 
posuzovali situaci také v Jiho-
českém kraji. Všechno má své 
meze! Nelze se nechat obelhávat 
vládou, ani představiteli Jihočes-
kého kraje! Ti na úkor obyčej-
ných lidí ve své většině ţijí v do-
statku, zajímají se o vše moţné, 
jen ne o občany vlastního kraje a 
naší země. Takovou situaci jed-
noznačně odsuzujeme! 

Váţení spoluobčané, ve velmi 
krátké době nás čekají komunál-
ní volby. Těmi jsme se zabývali 
opakovaně a naše opatření smě-
řovala k dosaţení dobrých vo-
lebních výsledků. Dali jsme nový 
politický impulz levicovým a vlas-
teneckým kandidátkám v obcích 
a městech Jihočeského kraje. 
Podpořili jsme nejen stranické 
kandidátky, ale i kandidátky s 
kandidáty bez politické přísluš-
nosti a kandidaturu našich členů 
na kandidátních listinách jiných 
levicových stran. Podpořili jsme i 
společné kandidátky levicových a 
středových politických stran a 
hnutí v rámci jednoho, k tomu 
zaloţeného, volebního subjektu. 
Pro tvorbu volebních programů 
jsme vycházeli z předpokladu, 
aby bylo moţné uzavírat kom-
promisní návrhy s jinými politic-
kými stranami a tím nasměrovat 
úsilí ke společné práci. Vzniklé 
volební programy nabízejí příleţi-
tost pracovat ve veřejných funk-
cích ve prospěch obcí, měst, a 
hlavně ve prospěch občanů. 

Zveme vás k volbám! Dejte 
hlas našim kandidátům! 

V Písku 5. září 2022 
Jihočeský krajský výbor KSČM
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MANIFESTACE …. POJEDETE ? 
 
 

Zřejmě velká většina z nás slyše-
la nebo četla o manifestaci /někteří 
se i zúčastnili/ 3. září v Praze. Cílem 
svolavatelů bylo dát vládě najevo, 
ţe lidé nejsou spokojeni s jejím nic-
neděláním a ubezpečováním jak 
analyzují, promýšlí, zjišťují – stručně 
řečeno nic nedělají! 

Bylo zajímavé sledovat, jak se 
která média vyjadřovala k počtu 
účastníků – ČT přišla se 70 000, 
mnozí z účastníků a nevládní média 
však mluví či informují o 120 a více 

tisících účastníků. Ty premiér Fiala 
označil za prokremelské občany. 
Vůbec nepochopil, ţe jsou lidé ne-
spokojeni s konáním jeho vlády!  

Mezi vystupujícími byl i kandidát 
KSČM do prezidentských voleb 
s. Josef Skála. 

Komunisté připravují manifestaci 
na sobotu 17. 9. od 14:00 na Vác-
lavské náměstí v Praze. Zúčastníte 
se? 

-St- 

 
K VOLBÁM 

 

Koncem měsíce – konkrétně 23. a 24. září nás po 4 letech čekají volby 
do zastupitelstev obcí a měst. Budeme si volit nová vedení… 

KSČM se také o podíl na řízení chce podílet a kandiduje v 9 místech 
okresu. 

Samozřejmě bychom byli rádi, pokud bude hodně občanů volit naše 
kandidáty. Chci ale připomenout jak se vlastně bude volit.  

Jsou v podstatě 3 moţnosti: 
1. zaškrtnout čtvereček u názvu kandidátky a tím dávám straně tolik hla-

sů, kolik je lidí na kandidátce; 
2. zaškrtnou celou stranu /tj. u názvu/ a pak si mohu vybrat a zaškrtnout 

další jednotlivce z jiných stran – tím upřednostňuji ty jednotlivce a od-
počítávám lidi z konce kandidátky zvolené strany; 

3. vyberu si jednotlivé kandidáty bez ohledu na to, z jaké jsou strany, za-
kříţkuji je a to mohu udělat u tolika, kolik se jich do zastupitelstva volí. 

Na Dačicku a Slavonicku se bude volit i do Senátu. KSČM tam má své-
ho kandidáta Josefa Pavlíka, který bude usilovat o zvolení mimo jiné i proti 
„Thajwanci“ Vystrčilovi. 

Občané tamních obcí a měst mají moţnost se s naším kandidátem setkat 
ve středu 14. září v odpoledních hodinách ve Slavonicích a v Dačicích. Místo 
a přesný čas v této chvíli není určeno, takţe je třeba sledovat místní výlepové 
plochy. 

K tomu mám jen jednu poznámku – pojďte volit i kdyţ si myslíte, ţe Senát 
je k ničemu – on je a bude, a je velmi ţádoucí v něm mít zástupce naší strany. 

Stanislav Míka, místopředseda OV KSČM 
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PÁROU  ZE  SLAVONIC  DO  DAČIC  A  ZPĚT  I  S OHNĚM 

 
 

se vydalo zdarma v sobotu 
13. srpna na 300 cestujících par-
ním vlakem. Šlo o kaţdoroční akci 
organizovanou pro zájemce z blíz-
kého i dalekého okolí. 

Pro děti byl ve Slavonicích 
k dispozici skákací hrad a pro do-
spělé na nástupišti nástěnka a stůl 
s propagačními materiály KSČM. 

Ti, kteří chtěli, mohli podpořit 
svým podpisem i petici, v níţ sou-
hlasí s tím, aby s. Josef Skála 
mohl kandidovat na prezidenta 
ČR. Jak uţ jsem informoval, po-
třebuje 50 000 podpisů.  

Cestou se od jiskry z parní lo-
komotivy vznítila i stráň a byli jsme 
překvapeni, jak se během chvilky 

oheň rozšířil po vyschlé ploše a 
bylo docela štěstí, ţe nad strání 
bylo pole zelené kukuřice. V té 
chvíli mnohým z nás došlo, jak 
rychle se asi šířil oheň ve vyprah-
lém území Českého Švýcarska…. 
Celý vlak se vrátil k poţáru a 
osádka vlaku oheň uhasila. 

Ve vlaku byl i kandidát KSČM 
do Senátu Josef Pavlík, který dis-
kutoval s cestujícími ve všech va-
gonech. Tak si představuji snahu 
získat voliče. 

Poděkování patří všem, kteří se 
na zajištění akce podíleli a snad 
za rok zase pojedeme. 

Stanislav Míka,  
místopředseda OV KSČM

 
DEN  JIHOČESKÝCH  HRANIČÁŘŮ  SE  VYDAŘIL 

 
 

Jiţ tradiční setkání s oslavou a 
názvem „Den Jihočeských hrani-
čářů“ uspořádala 9. července Ji-
hočeská krajská rada Klubu čes-
kého pohraničí s Oblastní radou 
KČP Novohradska u příleţitosti 
71. výročí přijetí zákona o ochraně 
státní hranice a současně vzniku 
vojsk Pohraniční stráţe, ke které-
mu došlo 11. července 1951. 

Na oslavě se v přírodním areá-
lu Ţiţkova rodiště v Trocnově se 
sešli členové KČP, bývalí přísluš-
níci pohraniční stráţe, jejich man-
ţelky a mnoho dalších občanů.  

Téměř stovka účastníků si po 
České a slovenské hymně vy-
slechla proslov předsedkyně Jiho-
české krajské rady KČP Jany Ko-
zákové a dalších hostů.  

Poté uţ následovala hudba, 
vzpomínání přátel, kteří se po ča-
se opět sešli a připomněli nejen 
sobě, ale i dalším přítomným jak 
moc významným bylo tehdejší 
rozhodnutí o ochraně státních 
hranic a kolik to stálo ţivotů kolegů 
a známých.  

Miroslav Král, KR KČP
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DIVADLO  V  TÝNĚ  NAD  VLTAVOU  TENTOKRÁT  JINAK 

 

Ptáte se v čem? Byli jsme na 
představení Dalskabáty, hříšná 
ves, které pěkně hráli ochotníci 
z naší Kardašovy Řečice, byli jsme 
poprvé v jiný den neţ v pátek či 
v sobotu a poprvé se hrálo celé 
představení v dešti. 

Chválit je potřeba ochotníky, 
kteří nám hned na počátku nabídli 
vrácení vstupného, pokud by kdo-
koliv chtěl odejít. Podobná nabíd-
ka přišla zhruba v polovině před-
stavení…. Ano, asi tak 20 lidí se v 

průběhu divadla zvedlo a odešlo, 
ale drtivá většina nás vydrţela aţ 
do konce. Nevím jak jiní, ale já 
jsem byl velmi slušně promoklý. 
Naštěstí bylo celkem teplo. 

Byl to pěkný zájezd do divadla 
s otáčivým hledištěm v Týně nad 
Vltavou. Otázkou ale je, zda nebyl 
z naší strany poslední. Projevilo 
se, ţe se zvyšují ceny všeho a na 
kulturu jaksi nezbývá, nebo výji-
mečně… Inu, uvidíme za rok. 

-St-
 
 

VZPOMÍNKA  NA  „MNICHOV“ 
 

V pátek 30. září se opět usku-
teční v Novém Vojířově u hotelu 
PERŠLÁK vzpomínkový akt k 84. 
výročí podepsání Mnichovské do-
hody Německem, Itálií a „spojenci“ 
Francií a Anglií. 

V Novém Vojířově u hotelu 
Peršlák je od doby, kdy tam na-

stoupili po mobilizaci českosloven-
ští vojáci „Kámen republiky“ a 
kaţdoročně si tam komunisté, čle-
nové KČP a další občané připomí-
nají tu zradu „spojenců“ a ochotu 
našich vojáků vlast bránit. 

Akce začíná v 15 hodin. 
-St-

 
STŘEDISKOVÉ  PORADY  KSČM  V  OKRESE 

 

V okresní organizaci organizuje OV KSČM pravidelně střediskové 
porady v sedmi střediscích. Předpokládám, ţe další budou: 
 ve středu12. října 2022 = Suchdol nad Luţnicí /15:45/ 

= Třeboň /17:00/ 
 ve čtvrtek 13. října 2022 = Studená /13:30/ 

= Dačice /15:30/ 
= Slavonice /17:00/ 

 v pondělí 17. října 2022  = Jindřichův Hradec /15:30/ 
= Nová Bystřice /17:00/. 

Stanislav Míka, místopředseda OV KSČM 
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NABÍDKA  KALENDÁŘŮ  NA  ROK  2023 
 

I tentokrát mají zájemci moţnost si zajistit stolní kalendář nebo pláno-
vací záznamník, případně tzv. kalendář „kravatu“ na rok 2023. Jejich cenu 
čtenářům Naděje přinášíme…  

Jen drobnou připomínku – počet jednotlivých kalendářů je dost ome-
zen. Neváhejte. 

 

Typ kalendáře Cena 

Měsíční diář – Aneţka – PVC  20,- 

Měsíční diář – Boţka – PVC – bordó 35,- 

IDEÁL – Hrníčkové recepty 43,- 

IDEÁL – Léčivé rostliny 43,- 

IDEÁL – Zahrádkářský kalendář 43,- 

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

IDEÁL – Pes – větrný přítel /s psími jmény/  43,- 

IDEÁL – Kočky /s kočičími jmény/ 43,- 

Česká vařečka /čtrnáctidenní/ 56,- 

Myslivecké toulky 60,- 

Rybářský kalendář 60,- 

Pokojové květiny 60,- 

Květiny 60,- 

Toulky přírodou 60,- 

Lunární kalendář Pavla Skácela 70,- 

Kalendář kravata 40,- 

 
BLAHOPŘEJEME 

 

Přejeme vše nejlepší, především však zdraví, štěstí a spokojenost 
soudruţkám a soudruhům, kteří se v období od 7. září do 11. října 2022 
doţívají, či doţijí významného ţivotního výroční, konkrétně 70, 75, 80 a 
více let. 

Děkujeme za práci pro komunistickou stranu a srdečně blahopře-
jeme: 
12. 9.  Horák František, JUDr. z Jindřichova Hradce 
14. 9.  Zuzák Jaroslav Ing.  ze Slavonic 
16. 9.  Jaroš Václav   z Jindřichova Hradce 
18. 9.  Vašnovská Bohumíra  z Dačic 
24. 9.  Jarošová Alena  z Jindřichova Hradce  
28. 9.  Kálal Karel, Mgr.  z Jindřichova Hradce 

 OV KSČM Jindřichův Hradec. 
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NEJBLIŽŠÍ AKCE,  NABÍZÍME,  INFORMUJEME,  PŘIPRAVUJEME 

 

 zájemcům jsme schopni zajistit RUM VĚRNÝCH BOLŠEVIKŮ (0,2 l za 
60,- Kč); 

 chcete číst WEBOVÉ STRÁNKY OV KSČM Jindř. Hradec? Pak máte 
minimálně dvě moţnosti jak to učinit. Jednou z nich je zadat do vyhle-
dávače „KSČM“, poté „NAŠI LIDÉ“, pak „KSČM V KRAJÍCH“, pod částí 
„JIHOČESKÝ KRAJSKÝ VÝBOR“ si otevřete „OV KSČM JINDŘICHŮV 
HRADEC“ a pak uţ si můţete prohlíţet, co chcete; 
Druhou cestou je zadání „KSČM JINDŘICHŮV HRADEC“ a poté 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 jiţ 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 
kaţdý zájemce můţe 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. Samozřejmě, ţe pro letošní rok uvítáme příspěvek na náklady 
spojené s jejím vydáváním, coţ je cca 5,- Kč za kaţdou Naději, tj. při 
předpokládanému počtu 10 vydání 50,- Kč. 

 
 

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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