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Co nás čeká a zřejmě nemine 

Podzimní volby do sn ěmovny a kampa ň před volbou prezidenta budou pat řit mezi 
hlavní události, které budou ovliv ňovat náš život v letošním roce.  

Výsledek voleb, které rozhodnou o směřování země pro další čtyři roky, může ovlivnit i 
případná spolupráce mezi KDU-ČSL a hnutím Starostové a nezávislí (STAN), o níž obě 
uskupení začala jednat na konci loňského roku. Do kampaně může zasáhnout i zákon o střetu 
zájmů, který by měl mimo jiné omezit podnikatelské aktivity vicepremiéra Andreje Babiše 
(ANO). Zákon sice vloni vetoval prezident republiky Miloš Zeman, většina sněmovních stran 
ale už dala najevo, že budou hlasovat proti vetu. 

Prezidentská kampa ň 

Na říjnové sněmovní volby bezprostředně naváže kampaň před hlasováním o novém 
prezidentovi, které se uskuteční na počátku roku 2018. Kandidovat ve volbách zatím chtějí lidé 
bez zkušeností v politice -podnikatel a textař Michal Horáček, podnikatel Igor Sládek či lékař a 
občanský aktivista Marek Hilšer. Vlastního kandidáta hledá kontroverzní občanská iniciativa 
Kroměřížská výzva. Politické strany dosud s návrhem vlastního uchazeče o Hrad nebo s 
podporou pro některého z kandidátů nepřišly. Ani dosavadní prezident Miloš Zeman zatím 
neoznámil, zda se bude o druhé funkční období ucházet. 

Zeman by své rozhodnutí o případné kandidatuře měl oznámit letos v březnu. O měsíc později 
ho čeká nejvýznamnější letošní zahraniční cesta, kdy by měl na pozvání nového amerického 
prezidenta Donalda Trumpa přijet do Spojených států. Mimo to by měl Zeman v květnu znovu 
navštívit Čínu, plánuje se i jeho několikrát odložená cesta do Jižní Ameriky. 

Bič na ku řáky  

Kromě politických událostí čekají Českou republiku i společenské změny. Jednou z 
nejviditelnějších bude začátek platnosti tzv. protikuřáckého zákona na počátku června. Podle 
návrhu, který v prosinci schválila sněmovna, by si kuřáci už nezapálili v restauracích a 
hostinští by ani neměli možnost zřizovat ve svých podnicích kuřárny. Zákon ale ještě musí 
projednat Senát a podepsat prezident. 

Rozšiřovat se bude i působnost elektronické evidence tržeb (EET). Po hotelech a 
restauracích, v nichž platí od loňského prosince, se budou muset od března 2017 zapojit do 
EET maloobchodní a velkoobchodní firmy. Následovat budou i další obory podnikání. Ve 
druhé polovině roku chce ministerstvo financí spustit takzvanou účtenkovou loterii, která by 
měla zvednout zájem občanů o vydávání účtenek od podnikatelů. 

Jednotné p řijímačky  

Další změnou bude zavedení povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání od 
letošního září. Už na jaře se uskuteční první jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory 
středních škol. Letos budou pokračovat i sledované soudní procesy. Krajský soud v Praze se 
bude muset znovu zabývat případem Davida Ratha poté, co vrchní soud zrušil rozsudek v 
jeho kauze kvůli nezákonně pořízeným odposlechům. Případ tak stále není uzavřen, přestože 
v květnu uplyne pět let od Rathova zadržení. Pokračovat bude i proces s Nečasovou a dalšími 
obviněnými v kauze zneužití Vojenského zpravodajství. Případem se bude muset počtvrté 
zabývat Obvodní soud pro Prahu 1, když městský soud v prosinci znovu zrušil osvobozující 
rozsudek nad Nečasovou. 

(ng) (převzatu z HaNo) 
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Společně pro úsp ěch v parlamentních volbách 

Prosincové zasedání ÚV KSČM schválilo základní přístup k přípravě na letošní parlamentní 
volby. Budou to již deváté volby od roku 1989.  Ovlivní nejen podmínky, za kterých bude 
pracovat KSČM v dalším období. Rozhodnou především o politické moci v ČR v časech, které 
nebudou pro nás, Evropu ani celý svět nijak jednoduché. Úlohou KSČM jako radikální levice je 
nabídnout voličům jasně identifikovatelné a mobilizační alternativy. 

Uspět je hlavní cíl KSČM v letošním roce a 
k odpovědnosti za jeho zvládnutí se musíme 
přihlásit všichni. Náročnost tohoto cíle a současně i 
naše šance přitom ovlivňuje určitá proměna 
politických nálad ve společnosti. Dočasná 
ekonomická konjunktura oslabila sice motivace 
k protivládním vystoupením, »blbá nálada« ve 
společnosti však neskončila. Oproti tradičním 
stranám ale nastoupily populistické subjekty 
nabízející iluzi změny. 

V loňských volbách jsme na tyto nálady nedokázali 
reagovat dostatečně. Jako problém jsme mj. 
identifikovali stále ještě nedostatečnou komunikaci 
s veřejností, ale i zviditelňování vnitřních sporů o 
identitu a obraz strany, oslabující propagaci našeho 
jasného řešení u klíčových témat. Společný postup 
v letošním roce by mělo usnadnit pochopení, že tyto 
debaty rozhodly závěry IX. sjezdu KSČM v květnu 
2016, včetně programových východisek. 

KSČM vždy předstupovala před voliče s vlastními, racionálně koncipovanými a sociálně 
orientovanými východisky. Překonání setrvačnosti v komunikaci dá lepší šanci přiblížit obraz 
moderní a současně radikální strany. Volič musí pochopit, že jsme schopni účinně bojovat se 
současným establishmentem, který se čím dál více uchyluje k využívání krajně populistických 
až fašizujících sil a oživování přízraku militarizace a autoritářství. 

Důležité je uvědomit si, že volby nepřipravujeme pro straníky, poměr mezi členy strany a 
voličem už dříve dosáhl minimálně 1:12 a dále roste. Proto je důležité znát přesněji potřeby 
různých skupin voličů, jejich reakci na nastolovaná témata. Obraz radikálně levicové strany na 
úrovni 21. století přitom rozhodně nezískáme přebíráním argumentů krajní pravice, ale ani 
přezíráním kritické zkušenosti, získané z překonané minulosti našeho hnutí. 

Do dubna t. r. budeme pracovat na aktuálním volebním programu, neméně důležitý bude 
výběr profilujících témat a jejich netradiční propagandistické zviditelnění. Přispět může i 
programová konference chystaná na březen t. r. s cílem spojit vizi socialismu dnešní doby 
s aktuálními recepty vystihujícími potřeby milionů, kteří žijí z práce vlastních rukou a mozků. A 
to v rámci mírové alternativy, oživení ducha politiky uvolnění a mezinárodní spolupráce. 

Popřejme si do nového roku hodně sil a vytrvalosti k splnění těchto úkolů. 

Jiří DOLEJŠ, poslanec a místop ředseda ÚV KS ČM 

(převzatu z HaNo) 
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NÁZOR JEDNOHO Z OBČANŮ ČR 

 
 

Ing. Oldřich Lukáš        Taháky do kapsy pro dešifrování informací z ČT           lukas.oldrich@email.cz 

 
Ministr zdravotnictví varuje: čtení tohoto textu může u vlastizrádců způsobit šok nebo i zástavu srdce! 

 

 
Politika bez politika ření 

 
Propaganda a sv ětový agresor  

 

Motto:  
Nikdo není tak beznadějně zotročený, jako ti, kteří falešně věří, že jsou svobodní! (Johan Wolfgang von Goethe)  
Nikdo není tak beznadějně mimo realitu jako ti, kteří falešně věří, že ji vytvářejí! (O. Lukáš) 
  

Jednoho dne jsem jen vlastní nesvědomitostí nepřepnul na jiný kanál, když znělka pořadu 
„Máte slovo! “ (proslulého duchovně-etickou úrovní účastníků i roztleskávačů) ohlásila 
zahájení další slovutné sešlosti. „Inu, proč ne, snad se trochu pobavím“, řekl jsem si, když se 
na obrazovce objevila fešanda Míša, a rozhodl se učinit dosti riskantní krok – vydržet až 
dokonce.  
Jak neuvážené bylo mé rozhodnutí, jsem měl pochopit velmi rychle. Jistá paní Štěpánková z 
davu, která se prohlásila učitelkou, přítomné poučila, že Evropu osvobodily Spojené státy 
(Sovětský svaz a Evropani nejspíš válku jen vyvolali), a svěřila se, že její děti na základním 
stupni mají nejv ětší starost, aby už skon čil komunismus . Jde o úžasnou anomálii, se 
kterou jsme se já, ani kolegové učitelé v životě nesetkali. Místo o hračky, počítačové hry, filmy, 
dobrodružství či první lásky, se právě její geniální svěřenci nejvíce zajímají o politiku a touží 
zlikvidovat komunismus! Kdopak jim asi podobné politické sajrajty lije do hlaviček, ačkoliv 
politika má i na akademickou půdu vstup zakázán? Od koho se asi dozvěděly, že komunismus 
(asi tím, že všechno patří všem, že vše je bezplatné a práci má každý, jakou si přeje), je ideou 
vpravdě nelidskou? Škoda, že oněm dítkám neprozradila, že komunismus u nás nikdy 
nebyl ; nejspíš to nezjistila ještě ani ona sama, jelikož je zaneprázdněna opěvováním multi-
kulti přínosů islámské kultury pro rozvoj našich základních lidských práv, nebo modernizací 
rodiny na bázi norských přístupů (vč. zcizování dětí juvenilní justicí) či obohacováním výchovy 
malých dětí o pedofilní a homosexuální prvky.  
Inu, vzdělávat se jeden musí pořád. A tak jsem TV nevypnul a nechal se dále duchovně 
obohacovat. Dozvěděl jsem se, že největší hrozbou je prý dnes světový agresor č. 1 - 
imperiální Rusko se svou rozpínavostí a že za všechny problémy všude a ve všem může Putin 
a jeho propaganda. Díky tomu jsem usoudil, že veškeré historické prameny jsou nehorázně 
padělány, neboť podle nich Spojené státy vedly v posledních 200 letech stovky útočných 
válek, zatímco Rusko vede jedinou – v Sýrii, a to na žádost legitimního prezidenta na 
záchranu jeho země před islámskými hrdlořezy. Na mapách jsem posléze objevil, že Rus 
skutečně provokuje mírumilovné vývozce demokracie a majdanů, neboť své hranice umístil 
do t ěsné blízkosti amerických základen! A co víc, má už vojenské základny ve dvou zemích 
(na žádost tamních vlád), čemuž USA prozíravě čelí rozmístěním cca 700 základen ve více 
než 70 státech světa.  
A pak jsem se jal vážně uvažovat o tom, jak, kudy a odkud na mne zhoubně působí ona 
Putinova propaganda. Začal jsem u našich hlavních médií tím, že jsem pátral, kdo že je 
vlastní, ovládá a personálně obsazuje. A zjistil jsem, že rošťák Putin už padělal všechny 
oficiální rejstříky, neboť téměř všude jsou namísto něj uvedeny západní společnosti, po 
ruském vlivu nulová stopa! Výjimkou je ČT, kterou má údajně pod kontrolou stát; zapátral 
jsem v historii jejích programů a testoval, kolik pořadů a informací v ní za poslední rok vyznělo 
ve prospěch Ruska či Putina. Ani jediný! A kolik ve prospěch USA, EU a NATO? Absolutně 
všechny! Sami vidíte, jak je ten Putin proradný, kryje svou podvratnou činnost tím, že 
pomlouvá sám sebe! Dokonalá propaganda! Nu, a po té jsem zabrousil do vod neziskových 
organizací , které údajně mají být hlavním nositelem ruské podvratné činnosti.  
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A zjistil jsem neuvěřitelné věci! Stovky neziskovek zaštítěných honosnými názvy, schlamstnou 
ročně půl miliardy korun z EU a rozpočtu ČR (nemluvě o Norských fondech a US 
velvyslanectví). Jsou orientovány zejména na multi-kulti obohacování společnosti, v jejich 
představenstvech sedí mnoho západních prominentů či jejich spolupracovníků, ev. 
prozápadně orientovaných politiků. Leč řádově sto tisíc ostatních neziskovek (zjevně dosud 
správně nezorientovaných) nedostane ani korunu. A zase: nikde po Putinovi a ruských 
financích ani stopa! Jasný d ůkaz jeho vm ěšování! Jak to jen ten darebák všemi mastmi 
mazaný dělá? Za vrchol jeho podrazáctví považuji, že zneuctil i ctihodnou organizaci 
„Člověk v tísni p ři ČT“ k tomu, že jejím jménem vyhlásil kampa ň „Jak odhalit ruskou 
propagandu“ (nešťastná BIS nejspíš nemůže nic konkrétního najít); vsadím se, že ji ten 
ničema provokativně financuje z fondů US velvyslanectví!  
Nu, a pak mi nějaký neřád naschvál poslal Goebbelsův citát: „Dejte mi média a z jakéhokoliv 
národa ud ělám stádo sviní!“ Fakt sprosté! Copak z toho, že všechna média jsou pod 
přímým vlivem Západu, můžeme vyvozovat, že někdo na zakázku vyrábí z Rusů svině? 
Nesmysl! Stejně jako nelze tvrdit, že Česká televize lže, jako když tiskne, jen proto, že je 
RRTV zahlcována stížnostmi stovek provokatérů na manipulace s pravdou v ČT! To bychom 
pak také mohli tvrdit, že její zprávy o migrantech dělají tzv. „sluníčkáři“ jen proto, že v redakci 
publicistiky pracují jen sluníčkáři! Zase ruská propaganda!  
A aby toho nebylo dost, poslali mi putinovští agenti další citát, tentokrát F. R. Čecha: „Média 
se vrhají jak zu řiví psi na každého, kdo projeví jiný názor “. Fuj! Vždyť těch pár stovek 
zoufalců ani nemůže dělat nic jiného! Zatímco my jsme obohacováni argumentací sluníčkářů a 
eurohujerů dennodenně, oni se s tou naší setkat vůbec nemohou, určitě ne v politicky 
korektních médiích! Vždyť ti chudáci už mluví jazykem tak pokřiveným, že znamená vlastně 
něco úplně jiného, než říkají. Typicky putinovské zmatení jazyků a zatmění mozků! Prostě – 
„Cherchez la femme Putin!“  
Jen se bojím, že se objeví nějaký chytrák, který nám předhodí politicky zcela nekorektní rady, 
jak k podobným skupinkám multi-kulti obohacovačů a vývozců demokracie přistupovat, např.:  
Nedokazujte pravdu tomu, kdo pravdu nehledá, nemluv te k tomu, kdo nenaslouchá, 
neotevírejte o či těm, kte ří cht ějí zůstat slepí! Zdravý rozum do nemocného mozku 
nenatlu češ! Vym ěňte lidi, se kterými ztrácíte čas, za ty, se kterými ztrácíte pojem o 
čase!  
Díky pořadu „Máte slovo “ jsem pochopil, že žádné slovo jako ob čan nemám , alespoň ne v 
ČT. Když jsem poslal stížnost na eskamotérské žonglování ČT s pravdou, dozvěděl jsem se, 
že mám jiné názorové zázemí. Jinými slovy – že dál budou omílat vyčpělé odrhovačky, že 
Putin je ďábel, zatímco strýček Sam (vyvážející demokracii pod hlavněmi tanků kamkoliv, kde 
se objeví ropa) je světec. Že z dle mamá Makrely je znásilnění jen přirozeným projevem 
energie mužství a pedofilie obohacujícím prvkem nové kultury, že černá je vlastně bílá atd. 
Věří, že stále platí: „Stokrát opakovaná lež se stává pravdou! “ Čím více cenzury, špehování 
a pronásledování nositelů pravdy rozjedou, tím více chvalozpěvů o naší svobodě uslyšíme. 
Neboť pravda byla uvržena do klatby a mainstreamová média jsou v tomto směru „papežštější 
než papež“, takže z jejich (publicistických) kanálů teče jen to, co má z každé řádné žumpy téci. 
Ani to však Světovládě nestačí! Odstartovala genocidu internetu , kterého se pro jeho 
nezávislost bojí jak čert kříže. Neboť v jeho vodách stále ještě proudí necenzurované 
informace - nekorektní politicky, nikoliv však lidsky.  

 

Ruskou propagandu jsem nakonec objevil – jmenuje se 

NEZÁVISLÉ MYŠLENÍ a ZDRAVÝ ROZUM!!! 

 

Ing. Oldřich Lukáš           Taháky do kapsy pro dešifrování informací z ČT                lukas.oldrich@email.cz 

 
Ministr zdravotnictví varuje: čtení tohoto textu může u vlastizrádců způsobit šok nebo i zástavu srdce! 
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Úkoly OV KS ČM a ZO KSČM ( SSK) 
na měsíc leden 2017. 

 

1. Na úrovni OV KS ČM : 

• projednat stav členské základny k 31.12.2016 v okrese Ústí nad Labem 
• projednat inventarizaci majetku OV KSČM v Ústí nad Labem k 31.12.2016 
• projednat a schválit hospodaření OV KSČM v Ústí nad Labem k 31.12.2016 

 

2. Ve výborech ZO KS ČM a stranických skupinách :  

• vyhodnotit plán práce ZO KSČM a stranické skupiny za rok 2016 
• schválit plán práce ZO KSČM a stranických skupin na rok 2017 
• zajistit rozpracování závěrů okresní nominační konference KSČM v Ústí nad 

Labem 
 

3. Na členských sch ůzích ZO KSČM a stranických skupinách:  

• vyhodnotit plán práce za rok 2016 
• schválit plán práce na rok 2017 
• rozpracovat úkoly okresní „nominační“konference KSČM v Ústí nad Labem 

 

4. Ekonomické úkoly:  

• zahájení výběru členských příspěvků na 1. a 2. čtvrtletí roku 2017, ve 
stanovené výši dle Stanov KSČM 

 

5. Významná výro čí : 

• 1.1. 1959                         Státní svátek Kubánské republiky 
• 1.1. 2003                         den obnovy samostatného Českého státu 
• 21.1.1924                        výročí úmrtí V.I. Lenina 
• 21.1.1949                        založení RVHP 

 

6. Akce na leden 2017 : 

• 2.ledna 2017    15,00 hodin     porada předsedů ZO KSČM a ved. SSK -   
zasedačka OV 

• 7.ledna 2017      9,00 hodin     okresní „nominační“ konference - Dům kultury ÚL 
• 19. ledna 2017  15,00 hodin    15. zasedání VV OV KSČM - kancelář před. OV 
• 26. ledna 2017  15,00 hodin    9. zasedání pléna OV KSČM - zasedačka OV 

 

7.Akce na únor 2017:  

• 6. února 2017    15,00 hodin    porada předsedů ZO KSČM a ved. SSK -      
zasedačka OV 

• 16. února 2017 15,00 hodin    16. zasedání VV OV KSČM - kancelář před. OV 
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      Životní výročí ZO KSČM 
               v měsíci leden2017 
         

Zdeňka Adámková 13.ZO 82 

  
Zdeněk Košek 13.ZO 95 

  
Zdeněk Janoušek 13.ZO 81 

 

 

  
Jana Čechová 13.ZO 77 

  
Marie Protivová 13.ZO 88 

  
Miloslav Buldra 24.ZO 59 

  
Jana Vodseďálková 24.ZO 55 

  
Tibor Ferko 24.ZO 45 

  
Josef Hanko 24.ZO 52 

  
Vilém Moravec 24.ZO 69 

  
Milan Nicek 24.ZO 70 

  
Gabriela Hubáčková 24.ZO 42 

  
Jindřich Sýkora 3.ZO 76 

  
Josefa Rathauská 3.ZO 93 

  
František Soukup 31. ZO 73 

  
Ivasn Haluza 34.ZO 82 

  
Josef Jozífek 36.ZO 68 

  
František Stukheil 39.ZO 87 

  
Petr Kovář 44.ZO 70 

  
Miluše Ostrihuňová 44.ZO 57 

  
Josef Malý 5.ZO 77 

  
Jan Říčan 7.ZO 93 

  OV KSČM Ústí nad Labem všem jubilantům přeje 
 

všechno nejlepší, hodně zdraví a osobní pohody 
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