
       

       

Byl první máj
   V roce 1890 si tehdejší levicová a dělnická společnost poprvé připomínala svátek
práce.  Ten byl  poprvé slaven jako připomínka událostí,  které  se staly v roce 1886
v Chicagu, kdy byla násilně potlačena a narušena stávka dělnictva, které bojovalo za
zavedení  osmihodinové  pracovní  směny.  Tehdejší  svět  se  zmítal  v boji  za  práva
zaměstnanců,  vznikaly  různé  politické  proudy,  které  se  obvykle  ustanovily  jako
socialistické strany a hnutí.  V tehdejším Rakousko-Uhersku vznikla Československá
strana  sociálně  demokratická  dělnická,  která  zpočátku  boj  za  práva  zaměstnanců
vedla. Po zklamání ze sociálně-demokratického proudu se v evropských zemích začali
rozvíjet  strany komunistické,  které  šly cestou revoluční,  protože  se  ukázala  marná
snaha sociálních demokratů, kteří nedokázali složitý státní aparát změnit systematicky,
tak jak bylo potřeba. 

Po první úspěšné oslavě svátku práce na Střeleckém ostrově v roce 1890, se
z oslav 1. máje stala tradice, která přetrvává až do současnosti. Tehdy byl obrovským
nepřítelem  socialistických  požadavků,  které  bojovaly  za  práva  dělníků,  kteří  trávili
v práci  každý den v týdnu,  několik  hodin  a  i  tak  si  nedokázali  v mnoha případech
vydělat  na důstojný život,  německý kancléř  Otto von Bismarck. Ten se velmi  bránil
levicovým  požadavkům  o  změně  společenského  řádu,  proto  se  rozhodl  dělnictvu
zlepšit jejich podmínky a zavést první sociální požadavky. Tím zajistil úpadek revoluční
atmosféry, protože dělnictvu byla část požadavku splněná, ovšem systém, který v té
době existoval, stejně nefungoval a ze svého principu fungovat nemohl, protože byl
postaven na kapitalistické výrobě, která nutně vede k hospodářské krizi. Toho si byla
tehdejší levicová veřejnost  vědoma, proto se  1.máj  stal  jakousi připomínkou nejen
událostí z roku 1886, ale také manifestací pracujících lidí, kteří jasně dávali najevo svůj
nesouhlas s kapitalistickým způsobem výroby. 

Podobně  je  to  i  v současnosti.  Miliardář  nemůže být  otcem pracujících lidí,
protože  jejich  zájmy  se  v hospodářské  výrobě  kříží.  To,  že  máme  v současnosti
politické  strany  a  hnutí,  které  jasně  chtějí  zavádět  sociální  reformy,  jako  zvýšení
důchodů,  pomoc rodičům atd., ovšem nechtějí změnu systému, to svědčí o podobné
pozici  jako  před  130  lety.  Sociální  reformy  uklidní  revoluční  atmosféru,  která
v současnosti  je  mnohem  vyšší  –  kvůli  stále  se  zdražujícím  energiím,  potravinám,
palivům nebo kvůli válečné situaci, ovšem za většinu těchto problémů může systém,
ve kterém žijeme. Systém, který nutí společnost ke vzájemnému třídnímu boji  mezi
zaměstnanci a zaměstnavateli, systém který není schopen regulovat cenovou hladinu
nebo  systém,  který  když  neví,  co  má dělat,  tak  způsobí  vojenský konflikt.  Pouze
změna systému je odkazem 1. máje, tak jako si ho KS ČM připomíná a p řipomínat
bude. Protože pokud nezm ěníme systém, tak systém zm ění nás.
 

77. výro čí osvobození
Druha  světová  válka  byla  nejstrašnější  válka  v  historii  lidstva.  Odpor  proti

německým  nacistickým  zotročovatelům  se  projevil  jak  ve  Slovenském  národním
povstání,  tak  i  v  protinacistickém  odboji  a  v  povstání  na  území  Protektorátu.  Za
povstání  vděčíme,  jak  československým  vlastencům,  tak  spojencům, zvláště  Rudé
armádě,  která  strastiplně  pronikala  na  území  Československa  a  při  osvobozování
Československa ztratila přes 140 000 vojáků. 

Počátek utrpení Československa je potřeba vidět v problematice Mnichova a
15.  března  1939,  který  byl  počátkem  okupace  českých  zemí  německou  armádou,
počátkem doby,  která přinesla našemu národu,  ale i  národům celého světa  mnoho
nepředstavitelného zla. Vidina míru, který stejně nepřišel, dala pocit západním státům,
že mohou náš stát prodat jako výkupné. Jak se později ukázalo, tato taktika byla nejen
špatná, ale i nemorální vůči Československu. Co znamenala okupace pro naše národy
jsme  sami,  v  té  nejkrutější  míře  poznali.  Odtržení  českého  pohraničí  a  následná
šestiletá okupace ČSR která si vyžádala 360 tisíc mrtvých občanů a rozpoutání dosud
největšího a nejkrvavějšího vojenského konfliktu v lidských dějinách, 2. světové války.
Co museli čeští občané vytrpět po dobu okupace, nelze v celé své tragédii vypsat -
germanizace  školství  a  kultury,  uzavření  vysokých  škol,  poprava  studentů,
heydrichiáda, stanné právo, popravy, koncentrační tábory, Lidice, Ležáky… Právě kvůli
těmto tragédiím,  které daly za  vznik  zrádcům a zločincům, stejně  jako hrdinům, si
musíme připomínat naše osvobození. Osvobození našeho státu začalo z východu RA,
která měla  největší  ztráty ze  všech zemí a neustálo ani  na západě,  kde se blížily
britské a americké jednotky, jež se dostaly do Plzně. Děkujeme  našim osvoboditelům,
všem vojákům, kteří obětovali vše, co měli a porazili německý nacismus. 

Válka je nejhorším dědictvím lidstva. KSČM vždy bojovala za mír a proti válce,
stejně jako celé komunistické hnutí v historii. To ukazuje i prostý fakt, že komunisté se
obvykle do čela států dostávali po válečných konfliktech. I dnes je potřeba si význam
obětí 2. světové války připomínat, protože vidina války se některým lidem opět začala
zamlouvat.  Odmítáme všechny válečné konflikty - od války na Ukrajině,  přes válku
v Afghánistánu, která trvala dlouhých dvacet let. Podobně jsme vždy vystupovali proti
válečným konfliktům, které způsobila Severoatlantická aliance, která rozbombardovala
Srbsko a způsobila tak první válku na evropském kontinentu od druhé světové války.
Pomníky v našich obcích a ť nám jsou p řipomínkou hrdinství voják ů, stejn ě jako
utrpení oby čejných lidí, kte ří na válku vždy doplatí nejvíc. 

   Lidé, zamyslete se !
  Spoustě lidí chybí vlastní rozum (selský), neposuzují činy a důsledky svého jednání,
omezují se, na podkladě propagandy, na vlastní zisk. Důsledkem je, tzv. inteligenty,
ovládání  lidí  pomocí  kapitálu,  bank  a  bezcharakterních  vůdců,  většiny  národů  a
bohatství, vytvořeného poctivě pracujícími lidmi. 
  Lidé, zamyslete se nad sebou! Mír je jediná hodnota , která m ůže lidem zaru čit
život!  Podporování zbrojení, výroba zbraní, je zlo činem proti míru! Zamyslete se
pro koho zvednete ruku, komu tím sloužíte a koho tí m podporujete!
  Chcete  podporovat  dobře  placené  okecávače,  zbohatlíky,  kolaboranty  a
bezcharakterní mocné, kteří  si  myslí,  že za peníze lze omluvit  jakoukoli  zlodějnu a
lumpárnu!      
Závěrem již J.Fučík napsal : LIDÉ BDĚTE!                                           J.Polcar

                           

KSČM proti zneužívání válek k vyko řisťování pracujících!
V ČR dnes  hledá  práci  zhruba  desítky  tisíc  ukrajinských  občanů.  Některé  z nich
doslova vykořisťují jejich zaměstnavatelé, mezi které patří i ti agenturní. Nabízejí jim
nekvalifikovanou práci  za směšnou mzdu,  za  nepřijatelných pracovních podmínek.
Tím zásadně ovlivňují a deformují trh práce. Vytvářejí xenofobní prostředí a zhoršují
možnosti  našich  občanů  najít  si  odpovídající  práci  za  mzdu  umožňující,  i v době
zdražování,  důstojný  život.  Nekalé  praktiky  pracovních  agentur,  ale  i  přímých
zaměstnavatelů,  cílí  pouze  na  okamžitý  zisk  a  využívají  situace,  kdy  neprobíhají
kontroly ze strany státu.
Za  poctiv ě  odvedenou  práci  musí  být  odpovídající  odm ěna.  Chránit  domácí
zaměstnance  před  snižováním  jejich  mezd,  chudobou  a  zhoršováním  jejich
pracovních  podmínek  znamená  hájit  běžence  před  vykořisťováním.  Odborové
organizace se právem obávají  platového dumpingu a záměrné destrukce zákoníku
práce.  KSČM  toto  zneužívání  dlouhodob ě  kritizuje  a  požaduje  mimo  jiné
ukon čení  novodobého otroctví  pod  názvem agenturní  zam ěstnávání!  Za  této
situace musí vláda okamžitě důsledně kontrolovat činnost parazitů na trhu práce! Ale
nejde jen o zaměstnávání  migrantů,  tvrdě  je třeba stíhat  i  podvody se zdravotním
pojištěním pro běžence.
Kapitál dnes zneužívá všechny války a ozbrojené konflikty k drastickému 
vykořisťování pracujících a k jejich oslabení na trhu práce. Tomuto nátlaku je 
nezbytné se postavit. 
KSČM požaduje:

 zakázat činnost pracovních agentur,  
 tvrd ě kontrolovat nelegální zam ěstnávání a dodržování pracovních 

podmínek,  
 zvýšit minimální mzdu na 20 000 K č měsíčně (minimální mzdu p řiblížit 

60 % tzv. mediánu).  
Pro KSČM je prioritou: Za poctivou práci d ůstojná mzda, a to bez rozdíl ů! 

VV ÚV KSČM
Řítíme se do záhuby

»Černý ďábel Hartmann. Rudé armádě sestřelil 345 letadel, přežil
i  peklo v gulagu«,  čtu  na serveru denik.cz a  nestačím  se divit.
Česká média, ano, média v množném čísle, neboť tento komentář
převzala řada dalších včetně  seznam.cz,  velebí  v roce 2021,  v
čase blížících se oslav konce druhé světové války, nacistického
pilota  Ericha Hartmanna. »Jen Rudé armádě  za  druhé světové
války sestřelil  345 letadel«, akcentuje citovaný komentář.  A já si

pokládám otázku, zda naše Česká republika je dál právním nástupcem ČSR, té první
republiky, kterou v roce 1918 T. G. Masaryk, E. Beneš a M. R. Štefanik za jásotu davů
zakládali,  nebo je jen pokračovatelem protektorátu Čechy a Morava,  který jim byl
vnucen okupací po 15. 3. 1939, když za obnovení suverenity státu padlo na bojištích
druhé světové války a v koncentračních táborech přes 360 tisíc našich občanů? Kdo
ví, koho by si dnes vzali na mušku Gabčík, Kubiš a Opálka a zda hrůzou z toho všeho
nepuká podlaha v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje. 
Není tomu tak dlouho, co propagace nacismu byla trestným činem. Teď ale asi platí
jiná  pravidla.  Historii  vykládají  někteří  spíše  podle  názorů  těch,  kteří  byli  za  své
zločiny odsouzeni Norimberským tribunálem pro válečné zločiny. Noty této partitury
však  psali  její  skladatelé  mnohem  dříve.  Uvedu  jednu  z  bezpočtu  zdánlivých
drobností,  která  tehdy  mnohým  unikla  a  mnohým  uniká  dodnes  –  třeba  když  si
někdejší europoslanec za TOP 09 Jaromír Štětina tiskl ruku se zakladatelem a prvním
vojenským  velitelem  batalionu  Azov  Andrijem  Biletským,  dnes  poslancem
ukrajinského parlamentu,  jenž se,  jak  uvedl  novinář  Max Blumenthal    (The Real
News– therealnews.com/max-blumenthal-us-is-arming-neo-nazis-in-ukraine),
zavázal,  obnovit  čest  bílé  rasy a  vypracovat  zákony zakazující  míchání  ras.  Sám
Štětina dokonce v červenci roku 2015 pozval Biletského do Evropského parlamentu
jako hostujícího řečníka 
Vycházeje z tohoto děsivého kontextu nebudu určitě nyní fantazírovat, když vyslovím
domněnku, hraničící s šokující, ale faktickou představou, že se blíží doba, kdy třeba
školní osnovy propagace budou nalajnované podle Josepha Goebbelse a studenti
vojenských škol budou hojně citovat Hermanna Göringa. 
KSČM  v  posledních  několika  letech  varovala  společnost  u  nás,  ale  i  na
mezinárodních  jednáních,  všude,  kde  to  bylo  možné,  před  vzrůstající  vlnou
nacistických a fašistických projevů. Jen málokdo to bral vážně. Žel, nemýlili jsme se.
Nejsmutnější na tom však je, že část občanů, a není malá a zvláště mladších ročníků,
těmto  zhoubným  projevům  ještě  tleská.  Národ  má  v  předvečer  77.  výročí  konce
nejstrašnějšího  válečného  konfliktu  podle  novinářů  nového  hrdinu  –  nacistického
pilota Ericha Har Hartmanna. Řítíme se do záhuby, nového válečného konfliktu…
Vojtěch FILIP

  Zneužívají občany. Nechutné. 

3 miliony lidí v ohrožení.
Říká  europoslankyn ě  a  předsedkyn ě  KSČM  Kateřina
Konečná.
Ministerstvo zem ědělství se rozhodlo zam ěřit na výši marží u
některých  potravin. Podle  ministra  Nekuly  si totiž  n ěkteré
obchodní  řetězce  zapo čítávají  extrémn ě  vysoké
marže. Vyvolalo to rozporuplné reakce. Je to podle vás cesta,
jak  zabojovat  se  stále  v ětším  zdražováním  i  základních
potravin?

  No sláva. Aspoň něco. Já jsem na toto upozorňovala už dávno. Praktiky zejména
velkých  obchodních  řetězců  jsou  vůči  českým  občanům  nechutné.  Nejenže  mají
vysoké  marže,  ale  dokonce  jsou  v průměru  vyšší  než  třeba  (pokr.  na  str.  2)
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v Německu,kde je kupní síla obyvatel mnohem vyšší. Takže tyto zahraniční společnosti
si z nás dělají pokladničky. Samozřejmě, že boj s drahotou tímto nesmí končit, ale je to
jedno z opatření, které při správném uplatnění může pomoci.
Olga Sommerová, Anna Šabatová, Jan Ruml, Petr Pitha rt a další podepsali dopis
vlád ě  s požadavkem na zastavení dodávek plynu a ropy z R uska. V petici  se
mimo jiné uvádí, že „platby za dodávky plynu a ropy  z Ruska financují válku na
Ukrajin ě, financují  vražd ění  civilních  obyvatel,  bombardování  nemocnic,
celých m ěst, sklad ů potravin i ni čení kulturních památek“. Co si o této aktivit ě

myslíte a co byste signatá řům výzvy vzkázala?
Tyto výzvy mi připadají  naprosto absurdní.  Jestli si lidé jako Sommerová nebo Jan
Ruml neuvědomují, že ne každý je doživotně zajištěný a má jistotu nadprůměrných
příjmů, pak je to smutné. Já jsem proti podobnému nesmyslu hlasovala i v Evropském
parlamentu a nevidím důvod měnit  názor ani  nyní,  když není za  ruský plyn stejně
finančně  dostupná  alternativa.  Výzvy  a  požadavky  pražské  kavárny  mě  nechávají
naprosto  klidnou.  Chtějí-li  ale  zastavit  válku,  měli  podobné  výzvy  adresovat
Zelenskému, který se sám prořekl,  že  je ve  válce už od roku 2014,  a všem, kteří
roztáčejí  spirálu  zbrojení!  Navíc  se  domnívám,  že  zastavení  dodávek  ropy a  plnu
z Ruska  nedonutí  Moskvu  ukončit  válku  na  Ukrajině.  K tomu  je  nutné  vytvořit
komplexní podmínky.
Naproti tomu šéf ma ďarské diplomacie Péter Szijjártó se p ři návšt ěvě Turecka
tento týden vyjád řil, že Maďarsko jakékoliv sankce týkající se ruské ropy a ply nu
nepodpo ří.  Szijjártó  uvedl,  že  vláda  nedovolí,  aby  ob čané  Maďarska  zaplatili
cenu této války. Váš komentá ř k tomuto vyjád ření?
Je to vyjádření představitele státu, který dbá o své obyvatele. Bylo by fajn, kdybychom
se toho někdy dočkali i v ČR.
Maďaři  tankují  benzín  v  p řepočtu  na  naše  za  31,34  za  litr.  Jak  lidem  v  ČR
vysv ětlit, že v Ma ďarsku je to možné, ale u nás ne? Srovnejme to s plá ny naší
vlády na snížení daní u pohonných hmot o 1,50 korun  na tři měsíce…
Neumím to vysvětlit. Je to nevysvětlitelné, když jinde to jde, ale o pár set kilometrů dál
už ne.  Naše vláda nám vlastně  sděluje,  že  tady není  pro občany.  A to i  v dalších
otázkách.
RSFR  zaslala  Česku  nótu,  ve  které  mu  zakazuje  p ředávání  starší  sov ětské
vojenské  techniky  na  Ukrajinu,  respektive,  že  zbran ě  sov ětské  provenience
nesmíme poskytovat t řetím zemím bez svolení Ruska. Ministerstvo zahrani čních
věcí podle ministra Lipavského na tuto nótu nereagova lo a reagovat nebude, prý
vzhledem k tomu, že jde o v ěcný nesmysl a na tento materiál reexportní doložka
neexistuje. Sdílíte názor ministra Lipavského? 
Přiznám se,  že v tomto ohledu nejsem odborník,  takže nevím, zda existuje nějaké
ujednání  obsahující  to,  co  požaduje  Ruská  federace.  Ovšem  vystupování  ministra
Lipavského  například  na Twitteru,  kde si  z oficiálních  nót  dělá  legraci,  mi  nepřijde
důstojné. Měl by si uvědomit, že není na pirátské lodi na rozbouřeném moři. Byť nás
vládní politika táhne ke dnu.
Nová iniciativa vlády „Bra ňme Ukrajinu, bra ňme Česko“ vyvolala na sociálních
sítích doslova bou ři. Někteří lidé se roz čilují, že vláda snad nabádá k tomu, aby
se lidé  udávali?  Lidé  by prý m ěli  sledovat  a  sdílet  d ůvěryhodné zdroje,  jako
například vládní organizace nebo ve řejnoprávní média. Vyvracet lži by se nem ěli
bát ani v osobním kontaktu, nap říklad p ři diskusi s teti čkou nebo s kamarádem.
Nahlašování „dezinformací“ pak prý „není práska čství“, protože lži ve ve řejném
prostoru jsou nebezpe čné – lidé by je na sociálních sítích m ěli hlásit, a pokud
mají podez ření, tak hlásit i trestnou činnost. Co si o této iniciativ ě myslíte?
Vláda  si  uzurpovala  monopol  na  pravdu.  Je  hrozné,  že  podle  odhadů  různých
ekonomů do pásma chudoby může spadnout až 30 % občanů, tedy více než 3 miliony
občanů, na které vládní papaláši úplně kašlou. A na druhé straně tady začala běžet
masivní nákladná kampaň, protože na ni běží i reklama v rádiu. 
Považuji to za ubohost. Tohle je představa Petra Fialy (ODS) o tom, jak by se Češi
měli chovat? Jako národ udavačů! To je ten premiér, za kterého se nemusíme stydět?
Stydět by se měl hlavně on.
Velkou diskusi vyvolal  také p řípad u čitelky, která musela odejít  ze školy kv ůli
tomu, že žák ům prý vypráv ěla „lži“ o situaci na Ukrajin ě. Co na celou tu kauzu
říkáte  jak  z  pohledu  p řístupu  u čitelky,  tak  i  ohledn ě  přístupu  vedení  školy,
starosty Prahy 6 a dalších?
Už  starověký  aténský  dramatik  Aischilos  v 6.  a  5.  století  před  naším  letopočtem
prohlásil, že „první obětí každé války je pravda“. Vláda se nám snaží vnutit narativ, že
dezinformace jsou záležitostí pouze Ruska nebo Číny. Což je samozřejmě absolutní
nesmysl.  Myslím,  že  ten  hon,  který  paní  učitelka  zažívá,  je  naprosto  přehnaný.  A
zdůrazňuji,  že  to  není  ani  členka  ani  sympatizantka  KSČM,  dokonce  bych  si  na
základě toho jejího textu dovolila tvrdit, že právě naopak.
Vnímám to celé jako vyvolávání atmosféry strachu, aby si náhodou někdo nemyslel –
a  nedejbože  nahlas  neříkal  –  něco v rozporu s oficiálními  pravdami vládních  před-
stavitelů.  Ve  středověku  si  jednomyslnost  církev  vynucovala  upalováním,  dnes  to
novodobí  ideologové  činí  skrze  ekonomickou likvidaci  a  společenskou diskreditaci.
Žádnou válku nelze zastavit ší řením nenávisti.
David Hora , ZDROJ:  Parlamentní listy.
KSČM podporuje požadavky odborá řů Úřadu práce ČR
  KSČM  vyslovuje  podporu  oprávněným  požadavkům  odborářů  sdružených  v
Podnikovém výboru  odborových organizací  při  Úřadu práce ČR.  Ti,  v  souvislosti  s
rekordní inflací a mohutným nárůstem drahoty, požadují navýšení platů zaměstnanců
veřejné sféry tak, aby jejich výše reálně neklesala. 
  Symbolicky  od  1.  máje,  Svátku  práce,  proto  také  vyh lašují  stávkovou
pohotovost .  Jak  uvedl Odborový  svaz  státních  orgánů  a  organizací,  je  vyhlášení
stávkové  pohotovosti  důsledkem  neochoty  současné  vlády  a  ministerstva  práce
problém zaměstnanců úřadů práce jakkoliv řešit. Úřady práce přitom nyní čelí velkému
nárůstu agendy spojené, mimo jiné, s aktuální migrační vlnou související s konfliktem
na  Ukrajině. KSČM  vyhlášení  stávkové  pohotovosti  zaměstnanců  Úřadu  práce  ČR
podporuje,  stejně  jako  všechny  další  kroky  vedoucí  k  navýšení  platů  a  mezd
zaměstnanců ve veřejném i soukromém sektoru. 
KSČM je vždy na stran ě pracujících!

 GLOSY - glosování zpráv 

 Válka na Ukrajin ě  23 . 4 . 2022 . 
Zpráva : Kanada poskytla ukrajinským bezpe čnostním silám t ěžká d ě l a 
a pot řebnou munici, oznámilo ministerstvo obrany .
 Glosa : Na Ukrajině se patrně bojuje za bezpečnost Kanady a celého světa. Kanada
je  zemí  anektovanou  povětšinou  anglosaskými  demokraty,  kteří  genocidně  téměř
vyhubili domorodý lid na území Severní Ameriky, dnes je to obdivovaná Kanada. Tolik
říká historie.  
Nedávno byly v Kanadě, jestli se nepletu, objeveny m a s o v é hroby indiánských dětí,
které ti slavní přistěhovalci, evropští humanisté, demokraté, ve svých lágrech, školách,

"  demokraticky  "  převychovávali  a  to  až  k  smrti.  Těmito  humánními  praktikami
převýchovy dětí z okupovaných zemí se v 2.svět. válce inspirovali i němečtí nacisté.
Potom se není  co divit  sympatiím  Kanady k banderovské Ukrajině,  s  "humánními
bataliony azovských lidumilů". Vrána k vráně sedá? Že by se ze západních nacistů a
jejich  amerických  a  západoevropských  sympatizantů  a  ochránců,  stali  rázem
záhadnou reinkarnací lidumilové, anebo jen v jiné podobě,  jinými praktikami,  opět
usilují o svoji světovládu? Nastal snad čas "Nového světového řádu", řízeného tou
boží zbraňovou a drogovou Amerikou? Jakoby dnes celá ČR, Evropa, tvrdila, že Hitler
byl  gentleman.  Mohu  se  mýlit.  S  válkou  na  Ukrajině  zásadně  nesouhlasím.
Nesouhlasím  rovněž  s  protiruskou  nenávistnou  propagandou,  cíleně  šířenou
celosvětovými  diktátory  z  USA.  Tuto  nenávistnou,  americkou,  protiruskou
propagandu činím  zodpovědnou  za  válku  na Ukrajině.  Zahraniční  politika  USA je
založena na nemravném principu "čím hůře v Evropě, ve světě - tím lépe pro nás,
USA ".   A  Hitler  dokázal  zfanatizovat  desítky  milionů  Němců  svojí  nacistickou
nenávistí k jiným národům. Američtí presidenti, potentáti z Pentagonu, jej překonali,
neboť  dokázali, svojí neonacistickou nenávistí k Rusku, zfanatizovat celou Evropu.
Dotáhnou  to  ti  nenávistní  západní  fanatici  opět  až  k  další  celosvětové
válce ??????????                                                                                 ESD

 Opáčko z dějepisu 13 (Pokračování 12. dílu)

Všeobecně se dvorní dámě Anežce říkalo přezdívkou Palceřík. Přemysl Otakar  s  ní
měl  dětí  několik.  Pro  jejího  nelegitimního  syna  Mikuláše  otec  u  papeže  vyprosil
alespoň knížecí titul. Usadil ho na Opavsku. Z této doby už máme spoustu písemných
dokladů, nejsme už odkázáni na letopisy, události musíme podávat stručněji a možná
i něco vynechat. Přemysl se přes papežův odpor s Markétou rozvedl, využil toho, že
ho nařkla  z  neplodnosti,  což hladce  vyvrátil  díky Palceříkovi.  Znovu  se  oženil   s
vnučkou Bély IV. Kunhutou. Měla to být záruka dobrých vztahů, ale nebyla. Přemysl
postupně s Uhry a novým uherským králem Štěpánem vedl celkem čtyři války.  Roku
1269 zdědil Korutany a Štýrsko, (dnešní Slovinsko), v roce 1271 se stal  správcem
Akvilejského  patriarchátu,  takže  pronikl  až  k  Jadranu.  Níkomu  se  nelíbilo,  že  je
Přemysl tolik ctižádostivý a stále silnější. České šlechtě, zejména Vítkovcům a tehdy
mocnému  Boreši z Rýzmburka. Domácí odboj sice potlačil, ale s Rakouskem to bylo
složitější. Vadil rozvod s Markétou. Toho využil císař Rudolf Habsburský, upřel  mu
právo na zemi. Zdá se, že ho Přemysl podcenil. Když roku 1276 vstoupil Rudolf do
Rakous, přidala se k němu místní šlechta a Přemysl byl poražen, Rakousy ztratil, s
nimi také Chebsko. Ani papež mu nebyl nakloněn.  Znovu tedy sebral vojsko a vytáhl
proti Rudolfovi v osudném roce 1278. Bylo jasné, že půjde o střetnutí  rozhodující.
Vojsko se soustředilo u Brna. Jako spojence získal Přemysl braniborské a tyrolské
pány a polského Boleslava. Místo toho, aby hned udeřil, ztrácel čas a síly dobýváním
hradů  v  pomezí.  Dopustil  tak,  aby  se  Rudolf  spojil  s  vojsky  Uherska  a  dalších
spojenců.  Toto sjednocené vojsko se utábořilo u Jedenspeigenu na Marsfeldu, po
našem Moravském poli v dnešním Rakousku. Přemysl se uložil  asi 5km severněji,

mezi  nimi  ležela  obec  Suché  Krůty,  dějiště  rozhodující  bitvy.
Přemysl  volil  tuto  sestavu:  prvý nejsilnější  oddíl  těžkooděnců
pod  vedením  Miloty  z  Dědic,  druhý  šik  dobře  vyzbrojených
Braniborů  pod  vedením  Přemysla,  třetí  pomocný  voj  tvořily
slaběji  vyzbrojené  oddíly  slezské  a  polské.  Bitva  proběhla
26.8.1278. Měl ji rozhodnout už prvý drtivý nápor těžkooděnců.
Nestalo se tak – proti byli Kumáni, kteří svými luky zanesli do
řad  vojska  zmatek  tím,  že  zabíjeli  koně.  Zasáhla  pak  druhá
uskupení, Přemysl měl zpočátku úspěch a zatlačil protivníka k
potoku  Waidenbach. Rudolf  při přípravě bitvy vyčlenil zvláštní
oddíl,  který  vtrhl  v  tého  rozhodující  chvíli  Přemyslovým
lehooděncům do boku a způsobil  zmatek. Situaci mohla zvrátit

dosud  čerstvá  spojenecká  vojska,  ta  ale  vůbec  nezasáhla,  podlehla  panice  a
rozutekla se.  Pronásledovaní padali po stovkách, hodně vojáků i  koní se utopilo v
řece  Moravě.  Na  bojišti  tak  zůstaly  jen  skupinky  bráních  se  mužů,  věrných
Přemyslovi.  Všichni  postupně  padli  nebo byli  zajati.   Letopisci pak spekulovali,  že
hlavní příčinou byla zrada Miloty z Dědic, ale k
tomu chybí  jakýkoliv  důkaz.  Zdá se tedy,  že
Rudolf  připravil  lepší  taktický  plán.  Jak  padl
sám český král, o tom se zprávy různí, pravdy
se  už  nedobereme.  Možná  byl  zajat  a
kolektivně  ubit  lidmi,  kterým způsobil  příkoří.
Další  verze  říká,  že  po  pádu  z  koně  a
odzbrojení  ho  odváděl  jakýsi  neurozenec  do
zajetí, ale nějaký šlechtic ho poznal a ze msty
probodl.  Jisté  je,  že  byl  stažen  z  koně,
oloupen, svlečen do naha, proklát kopím a pohozen v poli. Tak ho poznal rakouský
šlechtic Bertold.  Nechal tělo omýt a přinést do tábora. Aby skutečně všichni uvěřili, že
Přemysl je mrtev, dal tělo Rudolf nabalzamovat a vystavit ve Vídni. Poté byly jeho
ostatky uloženy ve Znojmě. Mnohokrát byly převáženy.  Václav II. pak v roce 1296 v
Praze uskutečnil okázalý pohřeb se všemi poctami a tělo nechal uložit v Anežském
klášteře. Další přesun se udál za Karla IV., který ostatky pietně uložil u sv. Víta. V
roce 1976 bylo zkoumáno DNA rodu Přemyslovců, otevřena krypta. Nalezena  byla
malá olověná rakvička se změtí kostí ve velmí špatném stavu, po věky vzlínala do
krypty voda. Klenoty – jablko, královská koruna a přelomené žezlo, (jinak by se do
schrány nevešlo), byly po restaurování přijaty do sbírek „Příběh Pražského hradu.“

Přemysl Otakar II. patří k našim nejvýznamnějším panovníkům. Tak ho
viděl i Karel IV, tak ho vnímala obrozenecká doba. Češi si potřebovali
připomínat někdejší slávu České země. Jeho úspěchy a někdejší sláva
byla hnacím motorem odboje proti Rakousku. Ještě moje máma někdy
těsně  před  druhou  světovou  válkou  při  vaření  zpívala  baladu,  která
kdysi burcovala naše buditele. Na  část slov i nápěvu si vzpomínám:
„ král Přemysl hrdinný, jež slávu Čechů nes, až k moři Adriatickému, u

své Moravy kles......“ Nápis na kryptě u sv. Víta zní v latině takto . „ Hic Sunt Ossa
Otakari Ingliti, Regis Bohaemie Quinti“. Zkusíme si to přeložit do češtiny?          P.
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Všem jubilantům, kteří v měsíci květnu oslaví svá životní
jubilea,   děkujeme za jejich práci pro stranu a do dalších
let přejeme hodně zdraví, protože je vzácné, hodně štěstí
protože je krásné, hodně lásky, protože je jí málo, hodně
všeho  za  co  žít  by  stálo, a  pohodu a spokojenost v

osobním  i rodinném životě.          OV KSČM 


