
 
 
 

 
 
  
Vážené čtenářky a čtenáři,  

 

máme za sebou už téměř celý rok 2022. Zima nám klepe na dveře a 

venku začíná přituhovat. O to palčivěji vnímáme stále se zvedající 

ceny energií, potravin, benzínu a všeho ostatního. Většině z vás už 

patrně přišly vysoké zálohy na elektřinu a plyn pro další období. I přes 

slíbené zastropování cen těchto komodit je jejich navýšení 

několikanásobné. Vláda v honbě za úsporami řeší, jestli je nutné 

valorizovat důchody a druhou rukou rozhazuje stovky milionů na 

pomoc Ukrajině.  

Máme za sebou náročný rok 2022 a zatím to nevypadá, že ten další 

bude v něčem lepší. Válka světových mocností neustává, zdražování 

spíše nabírá na síle a člověk si říká, že snad někdo zkouší, co ještě 

vydržíme. Máme za sebou také první rok vlády Petra Fialy. 

Zhodnocení, zda tato vláda pracuje pro Českou republiku, nechám na 

každém z Vás. Komunisté si to většinou nemyslí, a proto podporují 

demonstrace pořádané proti vládě. Ať už se jedná o demonstrace 

uskupení ČR na 1. místě, odborářů nebo samotné KSČM. Do ulic tak 

v minulých měsících vyšly desítky, možná stovky tisíc lidí. 17. 

listopadu se konal velký pochod před Českou televizi, který měl 

poukázat na její neobjektivitu, nevyváženost a zkreslování faktů. 

Poslední letošní demonstrace se konala 26. listopadu na Letné. 

A příští rok se bude pokračovat dál, a komunisté opět budou stát na 

straně českých občanů a podporovat je v protestech. Možná, že si 

konečně více lidí uvědomí, že nás čeká cesta na dno.  

V následujících měsících nás čeká boj o místo „hradního pána“. Nám 

se nepodařilo sesbírat potřebný počet podpisů pro našeho kandidáta, 

takže to opět bude volba „menšího zla“.    

Katka Stiglerová 

VYDÁVÁ SE PRO VNITROSTRANICKOU POTŘEBU - PO PŘEČTENÍ PŘEDEJ DÁL! 

              ročník IX/12 – 2022 
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Před výzvu, abych kandidoval na Hrad, mne postavily dvě síly. 

Strana, k níž patřím od mládí, i na svém posledním sjezdu - a také 

desítky dalších vlasteneckých struktur a osobností. Sahají od nás 

nalevo - až po demokratickou pravici. Kandidoval jsem naším 

společným jménem. Proti všem, kdo své zemi škodí v cizím zájmu - 

za cenu zchudnutí velké většiny i hazardu na hraně války s jadernou 

mocností. Širší, než po desítky let, je i vstřícná odezva. To nás spojilo 

na setkáních s voliči napříč republikou - i na statisícových mítincích 

za "Českou republiku na prvním místě".       

Pro ty, kdo jsou u moci dnes, je až na úplně posledním. Na soutěž 

vedenou fér si netroufají. Z úpadku hrozícího pohromami se vylhávají 

přívalem dezinformací. Síly bránící národní zájem dusí cenzurou, 

urážkami i kriminalizací. Spousta těch, kteří mne přišli podpořit, 

neskrývala strach, jaký nepamatují. Mnozí se bojí figurovat na petici, 

registrující číslo občanského průkazu. Omluvu leckdy provází i slzy 

na krajíčku. 

50 tisíc podpisů bylo vysokou laťkou i pro soupeře, kupující je přes 

komerční agentury. Nám je sbírali nezištní  dobrovolníci. K cíli jsme 

byli sice blíž, než podle práskače "zleva" (alias "béčka TOP 09"). Až k 

cíli jsme však skutečně nedošli. Lakovat věci narůžovo nechme na 

diletantech u koryt. Nepančovaná levice růžové brýle nenosí.  Ano, 

prohráli jsme i tentokrát. Po dlouhé sérii porážek, vedoucích až ke 

ztrátě parlamentního postavení. Část těch, kdo je zavinili, házeli 

klacky pod nohy i teď. Nám na levici to už kazit nesmí.    

Domino pohrom zvrátí jen blok vlastenecké většiny. Spousty nových 

spojenců získal i v soutěži o Hrad. Sto tisíci hlasy, skandujícími 

"Demisi, demisi!", to skončit nesmí. Teď to chce spojit síly nonstop. 

Za Českou republiku, jež bude znovu bezpečná i svébytná. Teprve pak 

dostane šanci i vše, co doba dluží demokracii a lidské důstojnosti. 

Česká levice pro to vykoná maximum. Hlad po její nabídce už jen 

poroste. Tu šanci by zahodil jen zbabělec.       

Vstříc vyjdeme i všem, kdo neskrývali své obavy. Petiční archy, 

obsahující osobní údaje, spálíme už v nejbližších dnech.  

Upřímné díky zaslouží každý z těch, kdo mne v tom nenechali. Zdobí 

je ryzí charaktery. Tím víc potáhneme za jeden provaz teď.  

  

PhDr. Josef Skála, CSc. 
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STANOVISKA KSČM 
KSČM odsuzuje blokádu Kuby! 

Ve čtvrtek 3. 11. proběhlo již 30. hlasování o rezoluci Valného 

shromáždění Organizace spojených národů s názvem „Nezbytnost 

ukončení ekonomického, obchodního a finančního embarga uvaleného 

Spojenými státy americkými vůči Kubě“. Kuba si při této příležitosti 

připsala další vítězství v řadě, když se 185 členských států OSN vyslovilo 

proti této hrůzné blokádě, dva se zdržely (Ukrajina a Brazílie) a dva byly 

proti (USA a Izrael).  

Jen mezi srpnem 2021 a únorem 2022 politika nezákonné blokády 

způsobila Kubě ztráty v řádu 3,8 miliardy dolarů, což je o 49 % více než 

v předchozím období (leden až červenec 2021). Tato rekordní částka 

dosažená za pouhých sedm měsíců je odrazem zesíleného dopadu 

blokády na kubánský export, především v sektoru cestovního ruchu, 

nelítostného pronásledování bankovně finančních operací země, nákladů 

na geografické přemístění obchodu, dopadů na výrobu a služby 

poskytované obyvatelstvu a překážek v přístupu k vyspělým 

technologiím. Odhaduje se, že pokud by blokáda neexistovala, HDP 

Kuby mohlo za těchto sedm měsíců vzrůst o 4,5 %, což v projekci do 

jednoho roku představuje zhruba 8 %. 

Vezmeme-li v úvahu škody způsobené blokádou, nahlášené od ledna do 

července 2021 (jen za prvních 14 měsíců vlády Joea Bidena), dosáhly 

více než 6,3 miliardy dolarů, což představuje částku více než 454 milionů 

dolarů měsíčně a více než 15 milionů dolarů denně. Při současných 

cenách dosahují akumulované škody během šesti desetiletí uplatňování 

této zavrženíhodné politiky více než 154 miliard dolarů. S přihlédnutím k 

chování dolaru vůči ceně zlata na mezinárodním trhu způsobila blokáda 

vyčíslitelné škody ve výši více než 1,391 bilionu dolarů. 

KSČM důrazně protestuje proti této nelidské blokádě Kuby, která 

hrdému lidu Kuby způsobuje pro nás nepředstavitelné obtíže a tvrdě 

omezuje jeho vlastní rozvoj. Přes to vše je však Kuba vzorem pro země 

třetího světa v oblastech školství či zdravotní péče, ale i svou solidaritou 

s nimi. KSČM vítá obrovskou podporu drtivé většiny členských států 

OSN s Kubou. USA by se z ní měly poučit a okamžitě tuto 

nezákonnou a téměř celým světem odsuzovanou blokádu ukončit! 

Jediným „zločinem“ Kubánců je totiž to, že se rozhodli jít vlastní 

cestou, cestou socialismu a vzepřeli se svému mocnému sousedovi, 

Spojeným státům, který chtěl a stále chce Kubu ovládat. 

 

vedení KSČM 



www.kscmbreclav.cz  [- 4 -] 
 

Mají krizi zaplatit obyčejní občané? 
Tak to totiž navrhují vládní experti z Národní ekonomické rady vlády, 

tzv. NERV. Ta představila své návrhy opatření pro zlepšení 

ekonomické situace v České republice. Nepřekvapí, že většina 

opatření by měla především dopad na peněženky běžných občanů, 

nikoli na velké firmy, banky a nadnárodní korporace. Návrhu na 

zkrácení doby pobírání podpory v nezaměstnanosti a její výše se 

již chytil ministr (a)sociálních věcí Jurečka, který by rád toto 

opatření aplikoval v době, kdy mnoho firem avizuje, že vzhledem 

k současné složité ekonomické situaci, kterou vláda řeší velmi 

nezodpovědně, skončí či bude propouštět. 
 

Dalšími opatřeními, které NERV navrhuje, jsou např. posunutí věkové 

hranice odchodu do penze a její svázání s očekávanou dobou dožití, 

aby se neprodlužovala doba, kterou lidé tráví v důchodu; zpomalení 

růstu důchodů a zrušení příspěvku za vychované děti, který vláda 

schválila od příštího roku; zrušení odečitatelné položky na dani za 

školkovné; zrušení státní podpory pro stavební spoření; snížení počtu 

úředníků, policistů či vězňů; zavedení školného na veřejných 

vysokých školách; zvýšení daně z příjmu fyzických osob a z 

nemovitosti či zvýšení sazby DPH u některých položek. To vše v 

době, kdy naše peněženky zatěžují extrémně rostoucí ceny energií, 

potravin a služeb, v brzké době i vodného a stočného, a také zvyšující 

se úrokové sazby prodražující hypotéky. Extrémní inflace ničí naše 

celoživotní úspory a nyní si máme sáhnout na úplné dno, abychom 

zaplatili za neschopnou vládu a její válečnické avantýry! 
 

KSČM proti těmto asociálním návrhům důrazně protestuje a považuje 

je za likvidační pro většinu občanů České republiky. Stejně jako 

všechny polistopadové vlády se i NERV bojí sáhnout trvale a 

systematicky na zisky a peníze velkých korporací, včetně 

nadnárodních, bank, oligarchů a spekulantů. Vláda i její experti 

tak opět ukazují, na čí straně stojí! 
 

KSČM požaduje: 

 

 Progresivně zdanit velké příjmy a kapitál, velké korporace, 

oligarchy a spekulanty; 

 daňové břemeno rozdělit tak, aby se ulevilo lidem s nízkými 

příjmy a zvýšila solidarita; 
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 omezit úniky do daňových rájů a odčerpávání zisku 

vytvořeného v ČR do zahraničí; 

 posílit vlastnickou kontrolu státu nad strategickými obory 

(suroviny, výroba a distribuce energií); 

 vrátit vodu do rukou státu a obcí; 

 zachovat bezplatné školství; 

 zavést nulovou sazbu DPH u zboží základní spotřeby. 

 

stanovisko vedení KSČM, 4. 11. 2022 
 
 

 

 

Z PŘÍCHOZÍ POŠTY 
 
Hra "Člověče, nezlob se" o post českého presidenta začíná 
 

Vážení, 

     dne 25. 11. 2022 rozhodne náměstek ministra vnitra, v roli 

předsedy ústřední volební komise o tom, kterého kandidáta pustí a 

koho nepustí k volbám na presidenta. Podobnou funkci má například v 

Íránu Nejvyšší rada duchovních, které toho času předsedá   Said Alí 

Chameneí, představitel vládnoucích šíitského islámu (zastupuje 90% 

voličů stejného vyznání). Ovládá celý politický systém země (to je 

podle liberálně demokratických tradic Evropy hnus). 

     Vraťme se do středu světa (Evropy). Astronomický svět Evropy je 

na průsečíku 50. rovnoběžky a 15. poledníku v katastru obce Kouřim. 

Kouřimáci, spolu s obcemi Zemí koruny české, hrají 13. a 14. ledna 

2023 hru "člověče, nezlob se" o post presidenta České republiky již po 

třetí. Je to tedy velká hrací deska pro 8,5 milionu hráčů. Proto si pro 

konkrétnost vypůjčíme Kouřimáky, aby výklad byl trochu osobnější a 

ne tak masový. Hrací deska má 86,866 km
2
. To je také 

nepředstavitelná velikost. Katastr obce Kouřim má 14,4 km
2
. To je 

pro názornost kruh o průměru 4,3 km. Stačí vylézt na trochu vyšší 

kopec  v okolí a uvidíte celou hráčskou plochu. Například kopec na 

hrádku 369 metrů nad mořem a podívaná shora na římskokatolický 

kostel Svatého Štěpána v Kouřimi. 

     Dnes víme jen o jednadvaceti českých občanech, kteří prý odeslali 

přihlášku do hry. Dostupné informace na veřejných zdrojích máme jen 
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o šestnácti kandidátech (případně i fotku). Není všem dnům konec. 

Zaběhnutý byrokratický centralismus se bude „hnípat“ v 21 

přihláškách a vyřadí podle expertů a zákulisních informací sedm 

kandidátů, kteří podle liberálně demokratických tradic nebudou 

připuštěni na start.  

     Ale nemusí to skončit jen na extrémním byrokratickém centralismu 

minstra vnitra (STAN) Víta Rakušana. Krotká ČSSD před deseti lety 

vyřadila Tomio Okamuru na inovativním sčítání procent u tří 

náhodných vzorků. Procenta se sčítají podle učebnice 6. třídy obecné. 

Tedy 9% z 3000 je 270; 10 % z 3000 je 300; 11= z 3000 je 330. 

Náhodný výběr všech tří vzorků má tedy hodnotu 

(270+300+330)/9000=10%, zaokrouhleno na 0,01% nahoru. Je tedy 

pro žáky 6. třídy záhadou, jak Tomio Okamura ze 70 000 

předložených podpisů přišel vlastně o 21 000 chybných podpisů, když 

na jedničku v šesté třídě stačí odečíst 7 000 chybných podpisů z 

celého souboru. Ať tedy nežeru, odečtu Tomio Okamurovi celých 

11%, tj. mi zbývá 62 300 správných podpisů. Asi je Tomio Okamura 

Trol a černý kůň. Tak je třeba odečíst pro šestou třídu na pětku, 

9+10+11=30 %; tj. 21 000 hlasů a vyřadit jej ze soutěže. Za 500 000 

Kč z prostředků ministerstva vnitra (ČSSD) vám kdokoliv udělá 

právní rozbor, že 9+10+11 je 30 a že se to tak dá sčítat.   

  Dost bylo matematiky ze šesté třídy. Nedalo mi to, když jsem měl ve 

třídě génia, který matematiku zvládal lépe, než učitel. Je nadějí do 

budoucna. Hra "Člověče, nezlob se" již začala. I vy můžete vsadit a 

vyhrát. Vsadíte-li na Babiše například 1 mil. Kč, vyhrajete v případě, 

že se stane presidentem 3,5 milionů korun. Vsadíte-li na Pavla, 

vyhrajete v případě, že právě on se stane presidentem, 2,2 milionů 

korun. Vsadíte-li na Karla Janečka, matematika, také vyhrajete, v 

případě, že se stane presidentem, 200 milionů korun. Bohužel, zatím 

nevím, kolik si můžete vsadit na Josefa Středulu. Také vyhrajete, ale 

zatím jste asi jediný, který si na něj do dneška vsadil. Odhaduji výhru 

tak na 1 miliardu korun ze vsazeného milionu v případě, že se stane 

presidentem. Všichni zatím vyhrávají. Můžete ovlivnit, že vyhraje váš 

kandidát a ještě, když si na něj vsadíte, přijdete si na pěkné peníze.  

 

Karel Procházka 
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NAŠI JUBILANTI  
 
 

Prosinec 

 
Anna Kunstová 

 
Mikulov 

 
98 

 
let 

Růžena Hrabalová Hustopeče 91  

Marie Skusilová Břeclav 90  

Jan Košťál Břeclav 90  

Miroslav Jakubec Drnholec 75  

František Šesták Kostice 75  

Zdeněk Kolegar Strachotín 75  

Vladimír Michna Mikulov 75  

Karel Polášek Březí 75  

Eva Veskernová Pohořelice 70  

Jan Kadlec Velké Pavlovice 70  

Josef Kadlec Březí 65  

Radislav Fryšták Břeclav 60  

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

 

Gratulujeme! 
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