
 
 
 

 
 
Vážené soudružky a soudruzi,  
Vážené čtenářky a čtenáři, 
 
Tento měsíc jsem s hrůzou zjistila, že část naší členské základny a 
sympatizantů je opravdu odkázána pouze na média takzvaného 
hlavního proudu. Jediný levicový deník v ČR, Haló noviny, zůstávají 
opomíjeny i našimi členy. Jedině tak totiž někdo může říct, že KSČM, 
co se týče válečného konfliktu na Ukrajině, zůstává v pozadí a její 
představitelé se radši nevyjadřují. Naopak. Předsedkyně KSČM, s. 
Konečná se vyjadřuje velmi hlasitě od prvního dne. Jenže to otisknou 
právě jen v Haló novinách. Kde taky jinde? Jsme bohužel 
mimoparlamentní strana a jako taková moc prostoru ve sdělovacích 
prostředcích nedostáváme. Právě proto se od prvního dne konfliktu s. 
Konečná vyjadřuje na stránkách HaNo, na webových stránkách 
KSČM nebo v jejím pořadu „Bez obalu s K. Konečnou“.  
Samozřejmě, že nehlásá tu jedinou pravdu, která je dnes povolená. 
Dovoluje si říkat i věci, které se dneska nenosí a za které se vyhrožuje 
trestem odnětí svobody. Třeba to, že současný stav je jen 
vyvrcholením osm let trvajícího konfliktu. A my se mu teď divíme? 
Rusko není jediný světový hráč, který za tuto situaci může. Velkou 
hru politiků bohužel odskákala právě Ukrajina.  
Tento měsíc na mě a pár dalších někdo křičel, co jsme to za lidi, že 
nám nevadí utrpení na Ukrajině, že nevidíme, co tam ten Putin dělá. 
Vadí nám to. Budu mluvit za sebe. Je mi líto dětí, které se staly 
oběťmi nesmyslných bojů. Nejenom těch, které padly, ale i těch na 
útěku. Zároveň ovšem odmítám označit Rusko za jediného a hlavního 
agresora tohoto konfliktu. Odmítám kvůli tomu také pošlapat památku 
vojáků Rudé armády, kteří nás před 77 lety osvobodili a zrušit pietní 
akce na jejich památku jen proto, že si to někdo přeje.  

Katka Stiglerová         

VYDÁVÁ SE PRO VNITROSTRANICKOU POTŘEBU - PO PŘEČTENÍ PŘEDEJ DÁL! 

              ročník IX/4 - 2022 
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NAPSALI JSTE NÁM 
Zdar ZOH v Číně nesnížili štvaví politikové ani 
mainstream 
Jako velký příznivec sportu se po celý život těšívám na každé 
olympijské hry. Jsou největším svátkem mládí celého světa, jelikož se 
konají pouze jedenkrát za čtyři roky. Při závěrečném ceremoniálu je 
mi tak nějak smutno, že tato velkolepá událost končí. Bylo tomu tak i 
v neděli 20. února, kdy skončily 24. ZOH v Pekingu. 
K dojetí mě přiměla nejen nádhera závěrečného ceremoniálu, ale i 
krása sportovišť, precizní organizace, hostitelská laskavost pořadatelů 
i dobrovolníků, zvládnutí covidových opatření. Ostatně to v úterý 
22.2. potvrdil jeden z našich účastníků při návratu do Prahy (TN na 
ČT1). Dovolím si tvrdit – samá pozitiva. Jenže, to bychom nesměli žít 
v naší české „demokracii“, aby si mnozí politikové či novináři 
nepřiložili polínko nenávisti k Čínské lidové republice. Podle nich tato 
dnes vyspělá mírumilovná země neměla ZOH vůbec pořádat. Členové 
MOV byli při přidělování těchto her patrně hloupí, či opilí nebo 
zkorumpovaní. Zpravodajka ČT Barbora Šámalová dštila na Čínu 
tolik „objektivní“ síry, že zřejmě bude odvolána, jako její předchůdce 
Etzler. Číňané jsou velice zdvořilí, ale i jejich trpělivost a snášenlivost 
není nekonečná. Doma je přeborníkem ve zlobě a boji proti velké 
východní zemi redaktor ČT Jakub Železný. Opakovaně, i v neděli 
20.2., uváděl vždy na konci televizních novin, že nás čeká „sportovní 
zpravodajství z totalitní komunistické Číny“. Bez těchto přívlastků 
to prostě nešlo. Mimochodem na stránkách Rady ČT bylo v případech 
jednotlivců nejvíce stížností právě na pana Jakuba. On si totiž 
s objektivitou a vyvážeností žádnou starost nedělá, ba občas ani 
neudrží nervy na uzdě. A stále mu to beztrestně prochází. Pokud by to 
hodlal při příštích ZOH za čtyři roky v Miláně vyvážit, pak objektivně 
očekávám, že uvede „sportovní zpravodajství z katolické, mafiánské 
Itálie“. Zklamali mě i odborně výborní sportovní redaktoři Robert 
Záruba (hokej) a Jaromír Bosák (fotbal) svými politickými výplody, 
Druhý jmenovaný rozumí fotbalu, ale v prvé dekádě po majetkovém 
převratu si jako jediný dovolovat utrousit jistou jedovatost při 
utkáních v bývalých zemích socialistického bloku. Pak od této 
„angažovanosti“ k jeho prospěchu na 20 let upustil. A ejhle, jde-li o 
čínské ZOH, Míra se opět politicky připomenul. 
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Ještě před zahájením naše hlavní sdělovadla na nás chrlila moudra, že 
uspořádání olympiády bude především propagací nedemokratického 
režimu, který utiskuje Tibeťany. Ujgury, disidenty, Hongkong. Naši 
pravicoví představitelé se předháněli v ostouzení Číny, jak jsou v něm 
jednotni se západem, jak Rusko během OH napadne Ukrajinu, 
v hrdinských prohlášeních, že do totalitního státu na svátek světového 
sportu nepojedou. Nejeli, své západní „přátele“ nezklamali. Ministr 
Lipavský vyčinil našemu velvyslanci v Číně za vyřízení přívětivého 
odkazu prezidenta Miloše Zemana. I bez našich politickoideových 
hrdinů to byly nádherné hry. Číňané je zvládli úctyhodně. Vlastně jsou 
první zemí, která výtečně zorganizovala letní i zimní olympijské hry. 
Mají obdiv objektivních lidí celého světa. 

                                                   Mgr. Miroslav Štěpaňuk 
 

 
O CO JDE? 
Svítá. Nový den ukončil probdělou noc a já si velmi přeji, aby ukončil 
i válku na Ukrajině. Neukončil. Média hlásí 25. den války a chrlí 
obrazy smrti, bolesti, ruin – to, co jsme si dřív jen představovali, co 
média nikdy neukazovala při válkách, invazích, intervencích 
amerických. Média nás neúnavně zahlcují, znehybňují mozek. Pak 
lehce rozkývají celý svět k volání po pomoci milionům uprchlíků, po 
sankcích proti Rusku, po zbraních pro Ukrajinu. Ne! Zbraně neukončí 
válku. Chce vůbec Zelenskyj ukončit válku?  
A svět jen číhá a na něco čeká, jako by věděl, o co jde. 
O co jde? Od nástupu Hitlera jde mocným světa jen a jen o jedno: 
zničit Rusko. 
Tenkrát Západ „vydržel“ ostudný Mnichov, své obsazení Hitlerem i 
obětovaní Polska, jen aby posílený Hitler se odhodlal zničit 
bolševismus a dobýt největší (17 mil. km2) a na suroviny nejbohatší 
zem světa – Rusko. Hitlerův fašismus a nacismus drásal, trhal „ruskou 
širokou a pohostinnou duši“, ale cíle nedosáhl. A tak, když za 
upřímného radování milionů lidí druhá světová válka skončila a když 
nevyšel Churchillův plán „Nemyslitelné“ znovu napadení SSSR 1. 7. 
1945 (!), připravil vládnoucí kapitál -  zkratka VLK – válku studenou, 
která měla stejný cíl: zničit Rusko. VLK se pokrytecky vysmíval, že 
jsme se oplotili, a tak zadrátovali lidem cestu za svobodou, ale neříká, 
že do roku 1953 jsme i přes to oplocení zadrželi přes 1200 diverzantů, 
že bylo zavražděno 113 policistů, přes 300 hraničářů a téměř 100 
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politiků a že USA vyčlenily 10 mil. dolarů na diverzi a špionáž proti 
ČSR. VLK trpělivě lákal kapitalistickými atrakcemi a dočkal se. Za 40 
let se pilným včeličkám a mravenečkům „přejedl“ jistý, klidný, ale 
fádní socialismus, a pozvali VLKa. VLK zrušil celý jejich tábor, ale 
hlavní cíl má stále před sebou: zničit Rusko. 
Putin to – na rozdíl od hloupého Jelcina – ví. Putin není bolševik, 
Rusko není SSSR, a přesto s nebývalou vrostlou, svébytnou 
samozřejmostí chrání svou zem a bdí nad jejím bytím a růstem. 
Zelenskyj, který bojuje za svobodu Ukrajiny, má Ukrajinu dávno 
zaprodanou a téměř rozprodanou. 
Ukrajina zapomněla na bezpečné soužití pod střechou SSSR, na to, že 
od 60. let patřila k nejrozvinutějším regionům a vytasila na Rusko 
majdanem (připraveným r. 2014 USA za 5 mld. dolarů) nejen 
nepřátelství a nenávist, ale i fašismus a nacionalismus, které jsou po 
historických zkušenostech pro Rusko velmi nebezpečné. Ukrajina 
navrátila ducha Bandery a nechala bujet fašismus nejen ve vojenských 
uskupeních, ale i ve vládě, ve sněmovně, ve vzdělání a začala 
genocidu ruskojazyčného obyvatelstva. USA a EU zavírají oči před 
tímto fašismem i před porušováním Minských dohod, jako by byly 
zaslepeny hlavním cílem: zničit Rusko podle Otto von Bismarcka: 
„...Je nutné Ukrajinu odtrhnout, postavit proti Rusku, vychovat zrádce 
v elitách, aby národ podvědomě nenáviděl vše ruské“. 
Zelenskyj říká, že Ukrajinu chce dostat do NATO a EU, tj. do 
civilizovanějšího, atraktivnějšího a silnějšího Západu. Omyl. Chce – 
nebo má za úkol – ničit Rusko. Zatím mu stačí, když ho noví přátelé 
chválí, obdivují, tleskají mu. Zelenskyj ví, že Ukrajina v NATO by 
byla poslední zemí k smrtelnému zatažení smyčky kolem Ruska. Ví, 
že požadavky Ruska jsou reálné: nevstoupit do NATO, uznat ruský 
Krym, uznat Doněckou a Luhanskou republiku. Svět dokonale 
zpracovaný médii Rusku nevěří, že „zasahuje na Ukrajině na základě 
práva na sebeobranu podle Charty OSN“. Zasáhlo, až když ukrajinská 
armáda začala 19. 2. 2022 podle plánu „Bleskové dobytí Donbasu“ 
intenzivním odstřelováním republik. 
Svět číhá a čeká, jako by věděl, o co jde. O Ukrajinu nejde, ale kvůli 
ní může být svět zatažen do jaderné války a díky ní může být splněn 
cíl VLKa: zničit Rusko.  Volání po ukončení války, po přijatelné 
domluvě je slabé, nedostatečné. O co jde? 

                                                                         Věra Levá, 21. 3. 2022 
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Z WEBU KSČM 
KSČM prosazuje mírové řešení situace na Ukrajině 
KSČM soustavně protestuje proti neustále se zhoršující mezinárodní situaci 
související s eskalací konfliktu ve východní Evropě. Ten nyní postoupil do 
další dramatické fáze. Po uznání nezávislosti Luhanské lidové republiky a 
Doněcké lidové republiky Ruskou federací zahájily ruské ozbrojené síly 
vojenské operace na ukrajinském území, s nimiž KSČM nesouhlasí. Jako 
principiálně protiválečná strana KSČM znovu zdůrazňuje svůj trvalý 
požadavek na řešení situace na Ukrajině mírovou cestou a požaduje 
ukončení všech vojenských operací, které jsou v rozporu s mezinárodním 
právem. 
KSČM zároveň upozorňuje, že původcem současného stavu není zdaleka jen 
Rusko, ale také USA, Evropská unie a pakt NATO, stojící za kyjevským 
režimem. Ten již osm let vraždí obyvatele Donbasu, mezi nimi ženy a děti. 
Aktuální střet přitom není možné oddělit ani od jeho historických kořenů, 
které sahají k zániku Sovětského svazu před 30 lety, k následné expanzi 
paktu NATO do střední a východní Evropy a ke krvavému státnímu převratu 
na Majdanu v roce 2014. Systémovou příčinou je pak prosazování 
ekonomických a politických zájmů velmocí a jejich soupeření o přerozdělení 
sfér vlivu, které je přímo spojeno s vojenskými intervencemi, hrozbou silou, 
embargy a vměšováním do vnitřních záležitostí suverénních států. Jsou to 
totiž imperialistické choutky kapitálu, jež v honbě za ziskem opakovaně 
překračují tenkou hranici míru. 
KSČM jako východisko z ukrajinské krize vždy prosazovala mírové Minské 
dohody a požadovala jejich dodržování. I nyní KSČM podporuje všechny 
kroky vedoucí k mírovému řešení ukrajinského konfliktu a k zajištění míru a 
bezpečnosti v Evropě v souladu se zásadami mezinárodního práva, Charty 
OSN a Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. 
KSČM dlouhodobě usiluje o novou bezpečnostní architekturu Evropy, 
zahrnující všechny evropské státy, s cílem zamezit dalším válečným 
tragédiím na kontinentu. Zabezpečení míru je pro KSČM prioritou. 

Autor: VV ÚV KSČM 
 
Biden schvaloval bombardování civilistů v Jugoslávii 
Právě před 23 lety v 19.00 hodin začala operace s honosným názvem 
Spojenecká síla. »Ve skutečnosti to bylo hrůzostrašné bombardování 
Jugoslávie stovkami letadel. Například pro německou Luftwaffe to byla 
v té době největší vojenská akce od druhé světové války,« uvedla 
europoslankyně a předsedkyně ÚV KSČM Kateřina Konečná. 
»Joe Biden, prezident USA, v minulém týdnu nazval svého ruského 
protějška Vladimira Putina válečným zločincem. V této souvislosti stojí 
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za to připomenout si proslov Joe Bidena z roku 1999, ve kterém se 
doslova chlubí tím, že to byl on, kdo jako senátor navrhl bombardovat 
Bělehrad, a že to byl on, kdo navrhoval ničit mosty nebo zásobníky 
nafty«, připomněla chování dnešního prvního muže USA. 
Tato vojenská akce, jež trvala od března až do června, je přitom dodnes 
nechvalně proslulá častými útoky na prchající civilisty, jejich vyháněním z 
domovů a v samotném Kosovu následným hromadným masakrováním. 
Tohle je to, čím se před dvaceti lety chlubil Joe Biden? Vždyť právě na tom, 
co nyní tak horečně kritizuje, je postavena jeho politická kariéra, která jej 
vyšvihla až do Bílého domu, zdůraznila komunistická europoslankyně. 
V tom případě jí přijde, mírně řečeno, pokrytecké, že ten samý Joe Biden má 
žaludek na to, někoho nazývat válečným zločincem, když tytéž akce vůči 
civilnímu obyvatelstvu ještě jako senátor v roce 1999 schvaloval. »Ba co 
víc, spolu s dalším senátorem Johnem McCainem přímo apeloval na 
tehdejšího prezidenta Clintona s požadavkem řešení situace za využití 
‚všech potřebných sil‘, které by ve svém důsledku vedlo dle zvrácené 
představy senátora Bidena k ještě větším škodám a lidským ztrátám na 
straně civilistů. Nemluvě o roli tehdy již viceprezidenta Joe Bidena při 
bombardování Libye v roce 2011«. 
Potrefená husa 
Když se tedy nyní Joe Biden snaží stavět do role mírotvůrce, jak jinak než 
znovu pouze za využití zbraní, při slovech o válečných zločincích se nabízí 
rčení o potrefené huse. »Osobně považuji za správné, když se vrahům 
včerejška, kteří dnes pod tou samou hlavičkou kážou při řinčení zbraní 
o míru, minulost připomíná. Já totiž nevidím žádný rozdíl mezi snímky, 
které v těchto dnech plní čelné stránky médií, a fotkami, které 
demonstrují hrůzný charakter působení sil NATO v roce 1999 v tehdejší 
Jugoslávii«, zdůraznila europoslankyně KSČM. 
Děsivá byla i rétorika s válečnou propagandou, která označovala akci NATO 
v čele s USA, jež se nezdráhala útočit ani na kolonu uprchlíků, vlak či 
autobus s civilisty, jako »mírové sbory«. Mnozí vzpomenou také na 
vyjádření tehdejšího českého prezidenta Václava Havla, který pro 
bombardování měl použít přídomek humanitární. Ve svém komentáři 
pro Časopis !Argument poukazuje sociolog Jan Keller na rozdíly mezi 
tehdejším konfliktem a dnešní Ukrajinou: »Rusko nebombardovalo Kyjev 
tak jako tehdy NATO Bělehrad, nevybombardovalo budovu vládní 
televize, nelikvidovalo strategické mosty přes řeky, nebombardovalo 
žádnou nemocnici, nezasáhlo vzdušnými útoky civilní vlaky. Vláda v 
Bělehradě nevyhrožovala, že si opatří jaderné zbraně. Modleme se, aby 
k ničemu z toho tentokrát nedošlo«. 
Jednání Ruska je dnes předmětem všudypřítomného odsouzení, pokračuje 
Konečná ve svém hodnocení. »Je ale děsivé, že tomu samému – často ještě 
horšímu – jen pod hlavičkou NATO a USA mnozí dodnes aplaudují. A 
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neslyšela jsem od nejvyššího státního zástupce, že by to bylo trestné a že 
by to policie na sociálních sítích měla hlídat. Proč mlčely režimní 
nevládní organizace, když USA bombardovaly civilisty v Bělehradě, 
Bagdádu, Tripolisu, Rakkce, Mosulu…? Kde tehdy byli moralisté 
z veřejnoprávních sdělovacích prostředků?« 
Přejmenovat ulici u US ambasády na Srbskou! 
Je třeba o to víc ocenit, že i v této situaci se najdou představitelé svých zemí, 
kteří se dnešním militantním mírotvůrcům nebojí připomenout, že mír je 
třeba udržovat vždy a za každé situace, nikoliv pouze v případech, kdy se 
vojenské akce cizích mocností shodují s jejich geopolitickými představami. 
Nikoliv pouze v případech, kdy svůj vliv chceme rozšiřovat budováním 
vojenských základen na cizích územích a podrývat tím suverenitu ostatních 
států. Vražda je pokaždé vraždou, mrtvý voják je pokaždé mrtvým vojákem, 
mrtvý civilista je vždy mrtvým civilistou. Na tom vlajka ani barva přilby nic 
nezmění. A v reakci na výzvu generálního tajemníka NATO Jense 
Stoltenberga k tomu, aby Čína veřejně odsoudila akce Ruska na Ukrajině, to 
také připomněli zástupci Pekingu tímto prohlášením: »Čínský lid se plně 
ztotožňuje s bolestí a utrpením jiných zemí, protože jsme stále 
nezapomněli na to, kdo bombardoval naši ambasádu v Jugoslávii. 
Nepotřebujeme žádnou lekci od těch, kdo porušovali mezinárodní 
právo.« 
»Ráda bych se jednou podobně odvážného prohlášení dočkala od 
vládních politiků i u nás. Bohužel slova Pirátů v duchu ‚s NATO na 
věčné časy a nikdy jinak‘ nepůsobí jako vyjádření zástupců suverénního 
sebevědomého státu, nebo někoho, kdo je schopen naše stávající 
spojenectví nahlížet alespoň trošku kriticky, nebo jakkoliv reflektovat 
historickou perspektivu. Zahraniční politika suverénního 
středoevropského státu by měla napomáhat diplomatickému řešení 
válečného konfliktu na Ukrajině, ne sloužit sebeprezentaci 
nezodpovědných státníků a podbízení se mocným spojencům.« 
Závěrem Kateřina Konečná připomněla, že bombardování Jugoslávie stálo 
podle různých odhadů až 10 tisíc mrtvých včetně civilistů, zničenou 
infrastrukturu i pracovní místa pro tři čtvrtě milionu lidí i škody ve výši 30 
miliard dolarů v tehdejších cenách. »Myslím, že je načase uvažovat, zda 
bychom neměli přejmenovat ulici, kde se nachází velvyslanectví USA, na 
Srbskou, nebo třeba Bělehradskou.« 
Ve 20 hodin u srbské ambasády 
K 23. výročí agrese NATO proti Jugoslávii a uctění památky nevinných 
obětí se koná, ve čtvrtek 24. března, od 20 hodin před Velvyslanectvím 
Srbské republiky v Praze, v Mostecké ulici, 15 pietní akt. Účastníci si mají 
přinést svíčky. Pořadatelem je spolek Přátelé Srbů na Kosovu a Metochii. 

(mh) 
Autor: Mediální úsek ÚV KSČM Zdroj: Haló noviny / Monika Hoření 
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STŘÍPKY 
VÁLKA 
Válka! Její dech cítíme blízko jako roku 1999, kdy NATO 78 dní 
bombardovalo Srbsko, aby mu odtrhlo Kosovo, na němž plánovalo 
největší vojenskou základnu. Nikdo tenkrát nedemonstroval, nikdo se 
Srbů nezastával, a to proto, že oficiální média reagovala opatrně, aby 
se nedotkla amerických přátel. Přímou loajalitu Americe projevil V. 
Havel výrokem o „humanitárním bombardování“, čímž se historicky 
ztrapnil. Média dodnes nikdy tak neburcovala proti válce, proti 
agresorům jak dnes. Proč? Protože dodnes byl vždy agresorem náš 
„americký přítel“(W. Blum: „Dějiny intervence USA 1945 – 2000“), 
dnes je agresorem náš „ruský nepřítel“. Podle N. Chomského 
v době 1945 – 2005 USA bombardovaly 25 zemí, snažily se 
svrhnout vlády v 50 zemích, zlikvidovaly na 30 národních hnutí. 
Například v roce 2016 operovaly americké speciální jednotky ve 138 
zemích a ten rok (vládl Obama) shodily USA v Sýrii, Iráku, 
Afghánistánu, Libyi, Jemenu, Somálsku 26 171 bomb, tj. 3 každou 
hodinu. Ale téměř půl milionu mrtvých, slzy a utrpení v Iráku nám 
média nikdy neukazovala! Média dovedou pohnout lidmi i světem, a 
tedy je důležité, v čích rukou média jsou. Dnes jsou média v rukou 
vládnoucího kapitálu s centrem v USA a slouží jeho cílům. USA mají 
3 cíle:  

1. Udržet svou vládu nad světem pomocí NATO, v kterém má 
80 % svých zbraní, vojáků, důstojníků a které má kolem 800 
vojenských základen po celém světě. 

2. Udržet vládu kapitálu pomocí NATO, které zadusí kdekoliv 
na světě levicové snahy o nekapitalistické zřízení. 

3. Získávat pomocí NATO nerostné suroviny ke zvyšování 
zisků (=získat bohatou Sibiř). 

USA za těmito třemi cíli jdou hlídajíce, kontrolujíce všechen „světový 
plebs“, který mají na malinkých „uzdičkách“. Jen ruský medvěd a 
čínský drak si je nenechali nasadit. Uzdička pro Ukrajinu se připravila 
majdanem 2014 a přišla USA (podle pí Nulandové) na 5 mld. dolarů. 
Scénář pro destabilizaci země nebyl tak typický. Zde, po svržení 
prezidenta, šlo hlavně o rozžhavení protiruské hysterie (zakázání 
ruského jazyka, ruských klasiků, likvidace soch – nebyly likvidovány 
jen ohromné zásoby vojenského materiálu, které jim Rusko nechalo 
roku 1991 při rozpadu SSSR) a šlo o probuzení ducha Bandery 
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(banderovci vyvraždili za války 80 – 130 000 hlavně Poláků, 
Ukrajinců. Židů, po válce dalších 8 800 Poláků). Duch Bandery dal 
moc do rukou fašistům, a to nejenom v uskupeních Pravý sektor, 
Národní garda, Svoboda, Azov..., ale i v parlamentu a ve vládě. Kdo 
je zodpovědný za hrůzný masakr v Oděse 2014, za vraždy, vypalování 
domů, zmizení mnoha lidí, za genocidu? Strach přinutil obyvatele 
Krymu (= „dar“ Chruščova Ukrajině roku 1954) uspořádat referendum 
o zpětném připojení k Rusku (96 procenty!). Tentýž strach přinutil 
obyvatele Donbasu (=„dar“ Lenina Ukrajině roku 1922) založit 
republiky Doněckou a Luhanskou a zbraněmi je bránit, když Ukrajina 
na ně po 8 let, i přes Minské dohody, útočila. Dnes mají 14 000 
zabitých, Alej andělů (stromy vysázené zabitým dětem), domy 
v ruinách a od 23. 2. 2022 konečně oficiální uznání Ruskem.  
I medvěd má strach. Chce od Ukrajiny záruky bezpečnosti, tj. 
nevstoupit do NATO, protože mu to bylo slíbeno: Backerem, Bushem 
ml., Gencherem, Kohlem, Gatesem, Mitterrandem, Thatcherovou, 
Majorem a dalšími. Dokumenty byly odtajněny v únoru 2022 
Bezpečnostním archivem při Univerzitě G. Washingtona.  
Rusko má strach, neboť zná historii:  

• Otto von Bismarck: Je nutné Ukrajinu odtrhnout, vychovat 
zrádce v elitách, aby národ podvědomě nenáviděl vše ruské, 

• W. Churchill měl plán NEMYSLITELNÉ, tj. válku od 1. 7. 
1945 proti vyčerpanému SSSR (plán neprošel, doporučoval ho 
jediný Patton), 

• R. Reagan 1984 plán na zničení „Říše zla“(= SSSR a 
Varšavské smlouvy), 

• expremiérka Ukrajiny Tymošenková: Je třeba se zbraní v ruce 
bít do těch zatracených Rusáků včetně jejich vůdce, ať je 
postřílejí atomovými zbraněmi... Zapojím celý svět, aby 
z Ruska zbyla spálená země (ČT1 a NOVA 25. 3. 2014), 

• Z. Brzezinski: Zničili jsme SSSR, zničíme i Rusko! 
 Putin marně jednal s Bidenem. Zelenským, Scholzem, Macronem o 
svých požadavcích. Jak loutky s arogancí je ignorovali. Chtěli poznat, 
zda sáhne po zbraních. Sáhnul. 
A média burcují na poplach. Slzy a utrpení máme jak na dlani a bolí! 
Evropa se sjednocuje k úžasné solidaritě s uprchlíky. Avšak hlavní 
úkol médií je sjednotit Evropu a svět v nenávisti proti ruskému 
agresorovi. Opravdový agresor za mořem je potichu a nespěchá ani 
na ukončení války ani na „porcování medvěda“. Zatím zjistil jeho sílu, 
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obklíčil ho základnami, Evropu získal pro svůj zkapalněný plyn a pro 
větší výdaje na zbrojení a zjistil stav banderovského fašismu, kterému 
je otevírána cesta k jeho oficiálnímu tolerování Evropou i USA. Určitě 
v EU a USA znají snímky hajlujícího Zelenského a jeho banderovský 
pozdrav Sláva Ukrajině!  
                Putin ví, že fašismus má obrovský potenciál, který někdo 
brzy využije. Ovšem ani fašismus a genocida na Ukrajině, ani to, že 
USA a Západ dělaly doteď totéž – ruskou invazi NEOMLOUVÁ! 
Rusko se snížilo na úroveň USA a jeho spojenců. Přemýšlejme! 
 
VÁLKA NENÍ FOTBALOVÝ ZÁPAS, NEFANDĚTE, 
PŘEMÝŠLEJTE! 
                                                                         (Věra Levá, 8. 3. 2022) 
 
 
 U k r a j i n o! 
 
Ukrajino, sestro rodná, chřadneš, sílu ztrácíš, 
zneužili, vysáli tě zlí, falešní hráči. 
Zlákali tě, vytáhli tě od rodného stolu: 
„Pojď, bohatá krasavice, potáhnem to spolu!“ 
 
Vzali ti i historii, co člověku drahá, 
za ikonu strčili ti svastiku a vraha. 
Chamtivost, lži, faleš, vraždy – plány, sny ti boří, 
práce málo, peněz málo – kdo v Oděse hoří? 
 
Uhořelí volají tě – ty slyšíš jen strýčka: 
„Na to pomůže jen NATO“. Nevěř hlasu sýčka. 
Zkázu, smrt, zmar jenom nosí – lidé utíkají. 
Za mořem se strýček směje, podlý plán ti tají. 
 
Brata tvého zničit chtějí, tys jim naletěla, 
jen nenávist, nepřátelství pro brata jsi měla. 
Tvé bohatství rozebrali, chřadneš, ztrácíš sílu. 
Brat tě zbaví hráčů zrádných. Najdeš k němu víru??? 
 
Že ne? Naciku, pak lidem nezbyde než „žrát hlínu“! 
 

                                       Věra Levá, 23. 3. 2022 
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NAŠI JUBILANTI  
 Duben 

 
Anna Pokorná 

 
Mikulov 

 
97 

 
let 

Drahomíra Harmáčková Zaječí 95  
Josefka Ořeská Týnec 94  
Jiřina Augustová Mikulov 80  
Růžena Lipárová Hustopeče 80  
Helena Strouhalová Strachotín 80  
Květoslava Svrčková Břeclav 75  
Pavel Straka Tvrdonice 75  
František Chrenka  Moravský Žižkov 75  
Pavel Michna Kobylí 75  
Jiřina Chludilová Pasohlávky 70  
Eva Janásová Klentnice 70  
Miroslav Němec Drnholec 70  
Zdeněk Hrabina  Pohořelice 65  
Rostislav Chludil Brod nad Dyjí 65  
Pavel Hába Brumovice 55  

Všem oslavencům přejeme hlavně pevné zdraví, 
hodně štěstí a úspěchů v osobním i pracovním 
životě  

Gratulujeme! 
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Komunistická strana Čech a Moravy Vás zve na 

OSLAVU SVÁTKU PRÁCE, 

         která se uskuteční v areálu Domu školství v Břeclavi 

1. máje 2022 

,,S lidmi pro lidi” 

Program:           10.00 hod. - zahájení – slavnostní projev 

                             10.30 hod. - ochutnávka vína 

                                                 - občerstvení zajištěno  

                              16.00 hod.  ukončení společného setkání 

Srdečně zvou pořadatelé 
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