
NE americké vojenské základn ě 
Ministryně obrany Černochová, aktivně lobující za americkou
vojenskou základnu na našem území, i v uplynulých dnech

pokračovala ve své krasojízdě posledních týdnů a odletěla do
USA. Nezapomněla utrousit ani několik poznámek o tom, že
Vladimír Putin je válečný zločinec. Pokud ale paní ministryně
mluví o válečných zločincích, pak by tedy měla měřit všem

stejným metrem. Doufám, že ministryně Černochová na své
cestě v USA sdělila, že mají i Američané v čele válečného

zločince. Pojďme si udělat malý exkurz do nedaleké historie:
Vladimír Putin je válečný zločinec, a soud v Haagu se na něj chystá, protože
na Ukrajině máme zatím asi 2 tisíce mrtvých civilistů. 

 Joe Biden je válečný zločinec ze suity kolem dalšího zločince Billa Clintona,
oba jsou zodpovědní za tisíce zavražděných v Jugoslávii. Ale na ně se nikdo
nechystá. 

 Ani na Bushe mladšího se nikdo nechystá – přesto, že zcela bez jakéhokoliv
důvodu napadl Irák a nechal tam za sebou desetitisíce mrtvol. 

 Jeho britský spolupachatel Tony Blair rozdává rozumy, kudy chodí, ale ani na
něj se soud nechystá. 

 Barack Obama je válečný zločinec a místo toho, aby stál  před soudem za
všechny mrtvé  za  jeho panování  při  válce  v  Afghánistánu a  Iráku,  kdy se
zabíjelo hlava nehlava, tak dostal Nobelovu cenu míru. Stejnou cenu, jakou
dostali Lékaři bez hranic, jimž Obama nechal vybombardovat nemocnici a zabil
tam 42 lidí. Teď nás v kinech provede po národních parcích USA. Krása. 

 I pan Trump je válečný zločinec, jehož drony zabily tisíce civilistů. Mimo jiné 40
svatebčanů či 30 zemědělců odpočívajících na poli. A kdy půjde k soudu? 

 Asi ve stejnou dobu jako šéfové Izraele, tedy té země,  která podle několika
rezolucí  OSN,  kterými  se teď  rádi  ve  spojení  s Ruskem oháníme,  okupuje
desítky let území Palestiny a posílají tam jednu raketu za druhou. 

 Co pan Erdogan, turecký paša? Ten, co vykradl Sýrii, vraždí Kurdy a když mu
dojdou peníze, ochotně mu je dodá Evropská unie, aby sem náhodou nepustil
nějakého uprchlíka? Před několika dny vtrhl do Iráku a zabíjí znovu. Ten, který
útočí na Řeky, jejich hranice a plavidla? Ten, který okupuje Kypr? Ten bude
souzen kdy? 

 Kdy bude před soud postaven Nicolas Sarkozy a kanadský expremiér Harris
za  to,  že  vybombardovali  cestu  extremistům  do  Tripolisu  a  jsou  přímo
spoluzodpovědní za tisíce mrtvých Libyjců? 

 A je fuk, kdy páchali  své zločiny, protože podle úmluvy z roku 1968 v New
Yorku jsou tyto  zločiny nepromlčitelné  a  jejich netrestání  legitimizuje každý
další  takový zločin.  Seznam válečných zločinců  je  nekonečný,  ale  já  nějak
slyším pořád jen o Vladimíru Putinovi.  Mohl by mi to někdo nějak vysvětlit,
abych se zorientovala, kdo je a není válečný zločinec? 

Nové okolnosti se v uplynulém týdnu objevily také v případu Juliana Assange,
o kterém jsem vás v Bez obalu již rovněž informovala. Britský soud dal nyní
zelenou  k  vydání  Assange  do  USA,  kde  Assangovi  pravděpodobně  hrozí
podjatý proces a také kruté zacházení. Julian Assange přitom nikdy neváhal
zveřejňovat  válečné zločiny bez ohledu na pachatele,  což se dnes  optikou
Západu bohužel z nějakého důvodu trestá. Neměla by právě teď být ochrana
těchto odvážných oznamovatelů jednou z našich priorit? Nesnaží se teď snad i
naše vláda dle svých slov o to, aby veřejným prostorem zněla pravda? Pokud
se z Assange udělá odstrašující příklad, jak pak můžeme doufat, že dojde k
dalším únikům informací o konfliktech současných i budoucích? Již v prosinci
jsem  v  této  věci  oslovila  pirátského  ministra  zahraničí  Lipavského,  aby
patřičnými kroky Juliana Assange podpořil. Na odpověď dodnes čekám. 

A co dělá vláda? Místo podpory těch, kteří se skutečně o pravdu zasluhují, vyzývá v
rámci nové kampaně vlastní občany, aby se při podezření na dezinformace vzájemně
nahlašovali na Policii. Jako kdyby lidé nebyli dostatečně frustrovaní z toho, jak vláda
odmítá řešit rostoucí ceny bydlení, energií a potravin, nyní se na Úřadu vlády ještě
rozhodli začít poštvávat občany proti sobě. Tak se mi zdá, že vláda svůj boj za jednu
jedinou pravdu znova chytila za úplně špatný konec a stejně jako v jiných otázkách jde
raději  proti  vlastním  občanům, než aby si  rozhněvala  někoho  za  velkou  louží.  Asi
abychom náhodou nepřišli  o  možnost  přivítat  na  našem  území americké  vojáky a
udělat z nás živý terč, na což se paní Černochová zjevně už moc těší. A Piráti, kdysi
proklamovaní bojovníci za transparenci, v čele s ministrem zahraničí raději tiše mlčí.
Proč  asi...                                         .
Kateřina Kone čná, předsedkyn ě KSČM a poslankyn ě Evropského parlamentu

     KSČM: Nejstrašn ější válka v historii lidstva s miliony
obětí, to byla 2. sv ětová válka. Nezapomínáme!
V těchto dnech oslavujeme povstání českého lidu, který se postavil na odpor fašismu.
Připomínáme si velké oběti občanů, vlastenců, vojáků bojujících na všech frontách této
války, partyzánů, ale i nevinných obyvatel Lidic, Ležáků, Ploštiny, Javoříčka a mnoha
dalších míst naší země. Tyto oběti nesmí upadnout v zapomnění.
 My, komunisté, jsme patřili  k prvním obětem fašistů!  Proto s velkým znepokojením
dlouhodobě upozorňujeme na nárůst rasové nesnášenlivosti, neřešení každodenních
problémů občanů a jejich narůstající beznaděj. To vše bylo a je podhoubím fašismu.
KSČM důrazně protestuje proti zlehčování narůstajícího počtu případů, jejichž aktéři
se snaží ospravedlňovat zločiny fašismu. Odmítáme oslavování fašistických válečných
zločinců i zrádců, vrahů vlastních občanů nebo kolaborantů, jako byli Stepan Bandera,
Andrej Vlasov, Ante Pavelić, Jozef Tiso či Emil Hácha. Pomníky v našich městech a

obcích,  nechť  nám  jsou  připomínkou  hrdinství  vojáků  osvoboditelů  i  utrpení
obyčejných lidí. Ničení pomníků rudoarmějců nebo jejich odstraňování je popřením
vlastní historie a projev neúcty k životům 140 000 z nich, kteří padli za naši svobodu
při  osvobozování  Československa.  Z  tohoto  důvodu  je  dnes  potřeba  dvojnásob
připomínat  význam  obětí,  protože  vidina  války  se  některým  lidem  opět  začala
zamlouvat.  Válka je nejhorším d ědictvím lidstva.                ÚV KSČM

Nezapomínáme ani na Kladensku
 Kladenští  komunisté a členky LKŽ nezapomněli a u hrobu rudoarmějců na hlavním
Kladenském hřbitově  položili  kytici  a   věneček.  Na  hřbitově  v  Kladně  -  Vrapicích
položili také věneček. Pietní akt pak završili  u sochy „Aljoši“ v Kročehlavech v sídlišti
U křížku. Stejně tak nezapomněli a položili kytice nebo věnečky u hrobů sovětských
vojáků ve Slaném a dalších obcí našeho okresu.

Pohled odborá řů na sou časný sv ět
V souvislosti s mezinárodním svátkem práce, symbolizujícím boj
dělníků za osmihodinovou pracovní dobu, spravedlivou odměnu
za práci, je třeba se zamyslet nad současným světem i stavem
společnosti  u  nás.  Věci,  které  jsme  brali  jako  samozřejmé  a
jednou pro vždy rozhodnuté, zdaleka dnes nejsou samozřejmostí
a  kapitalystický  systém  na  ně  znovu  útočí.  Nabízíme  pohled
levicových odborů, Světové odborové federace.
Začátek nové hluboké mezinárodní  hospodářské krize a zjevná
neschopnost zdravotnických systémů vypořádat se s pandemií v
zemích,  jako  jsou  USA,    Itálie  atd.,  odhalily  velké  rozporz

současného vykořisťovacího systému.  Zatímco  na  jedné straně  existují  obrovské
moderní vědecké možnosti, jak ochránit zdraví lidí, uspokojit jejich potřeby, pandemie
způsobila smrt milionů obyvatel, z nichž drtinou většinu tvoří  pracující a chudí lidé.
Zároveň  se  zvýšila  nezaměstanost,  míra  vykořisťování  pracujících,  zbídačení  a
omezování  demokratických  svobod.  Na  zíkladě  nové  mezinárodní  krize  se
zintenzivňuje soutěž mezi imperialistickými aliencemi, ale i mezi státy v rámci aliancí,
o kontrolu trhů, energetických zdrojů a dopravních tras, což vytváří rizika válečných
konfliktů od východního Středomoří, Afriky, jihovýchodní Asie až po Arktidu a Evropu.
Spolu  s  tím  se  hromadí  nespokojenost,  často  vyjadřovaná  výbuchy  hněvu  a
rozhořčením  obyvatel,  jako  jsou  stávky a  mobilizace  proti  Macronově  politice  ve
Francii,  protesty  proti  usmrcení  Flozda  v  USA a  velké  manifestace  a  stávky  v
Kazachstánu.   Když  však  neexistuje  třídně  orientované  odborové  hnutí,  převládá
dezorientace a asimilace do antagonismů části buržoasie.
USA beze změny..
Změna vlády a  zvolení  Joea Bidena v  USA nepřineslo  řešení  akutních  problémů.
Které zažívají jak americký lid, ta národy světa kvůli politice všech amerických vlád,
republikánských  i  demokratických.  Bidenova  administrativa   podpořila  nové
bombardování v Syrii  a izraelské bombardování pásma Gazy.  Zachovává zločinné
americké  embargo  proti  Kubě  a  přibližně  250  dodatečných  sankcí  uvaůených
Trumpem  proti  kubánskému lidu.  Nicméně  v  této  složité  a  nestabilní  situaci  jsou
lidové  mobilizace  v  řadě  zemí  důležité  a  ukazují  možnosti   budoucího  rozvoje
dělnického – lidového hnutí. Potvrzují, že naděje pro pracující spočívá v sociálních
bojích. (Pokračování na str.2)                               
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V roce 2020 vypukla nová mezinárodní hospodářská krize, která je mnohem hlubší
než ta předchozí z let  2008-09, nejhlubší v poválečném období.  Buržoázní analýzy
uvádějí  jako  hlavní  příčinu  opatření  přijatá  k  řešení  pandemie  koronaviru,  která
skutečně vedla k prudkému omezení hospodářské činnosti. Pandemie jistě hrála v roli
načasování  a  hloubce  krize,  ale   nebyla  její  příčinou.  Působila  jako  katalyzátor,
dodatečná ruční brzda  již tak zpomalující mezinárodní ekonomiky. Zpomalení, které
začalo  již  v  roce  2019,  odhalilo  velký  nahromaděný  kapitál,  jenž  nebylo  možné
rekapitalizovat a investovat, a tudíž nezajistilo uspokojivou míru zisku.
Konkrétní  řešení  pandemie.  Navzdory  individuálním  rozdílům  mezi  kapitalistickými
státy,  odráží  svůj  všeobecně  třídní  charakter.  Tragická  situace  veřejných
zdravotnických systémů není nevyhnutelným jevem, ale důsledkem buržoazní politiky
podpotující kapitalistickou ziskovost. Posílení komercializace zdravotnických služeb a
lékové politiky je typické pro kapitalistické státy.
Zelený úd ěl
Po mezinárodní krizi v letech 2008-09 se Evropská centrální banka (ECB) a zejména
americký Federální  rezervní  systém  (Fed)   řídily měnovou politikou kvantitativního
uvolňování, aby podpořily banky. Vlády členských států EU dostaly možnost vydávat
dluhopisy nakoupené bankami, čímž technicky absorbovaly  vypůjčený kapitál od ECB
za příznivé ceny. Různé návrhy řízení, 
například  řízení  keynesiánského typu,  mohou pouze  oddálit  dobu krize  a  dočasně
zasáhnout do míry znehodnocení kapitálu, což v budoucnu povede k hlubší krizi.
Poté byl přijat Zelenýnový úděl (Green New Deal). Zpočátku jej Americkému Kongresu
předložilo „levé křídlo“ demokratů v roce  2019. Evropská komise zároveˇprosazovala
Evropský zelený úděl, jehož cílem bylo vytvořit dočasnou ziskovou cestu z investic pro
nadměrně  akumulovaný  kapitál.Tento  návrh  spolu  s  velkými  státními  zásahy  v
podstatě  na  jedné  straně  poskytuje  pobídky  prostřednictvím  financování  nových
investic v odvětvích energetiky, dopravy, výroby a zemědělství ve spojení s posílením
digitalizace  ekonomiky  a  na  druhé  straně  zajišťuje  řízené  odpisy  kapitálu,  např.
Uzavírání lomů na hnědé uhlí, stahování konvenčních vozidel, změnu energetických
sítí.
Zátěž nesou pracující
Expanzivní  fiskální  politika  a  větší  státní  investice  kladou  velkou  zátěž  na
pracující.Společnost  nese  zátěž  ztrátových  soukromých  podniků  v  případě  jejich
dočasného  nebo  částečného  zestátnění,  podnikatelé  sklízejí  zisky  po  opětovné
privatizaci.  Prosazuje  se  politika  levnější  pracovní  síly  údajně  z  důvodu  „ochrany
zaměstnanosti“, mění se dohody o práci z plného úvazku  na částečný, omezuje se
počet zaměstnanců na pracovišti a snižují odměny, což přináší zintenzivnění práce a
vyšší  míru  vykořisťování.  Nová  protidělnická  opatření,  jež  prakticky  snižují  mzdy,
usnadňují propouštění a drtí práva na sociální zabezpečení, jsou zpočátku zaváděna
jako nouzová opatření, ale poté se stávají trvalými.Politika přizpůsobení se nové úrovni
produktivity  bez jakéhokoli  zlepšení  odměňování  a  předcházení  extrémní  chudobě,
není progresivním návrhem na zajištění „spravedlivého rozdělení bohatství“, jak tvrdí
mnozí  sociální  demokraté.  Je  nezbytnou  podmínkou  pro  zachování  a  obnovu
kapitalistické ziskovosti. Zároveň roste počet dlouhodobě nezaměstnaných v odvětvích
postižených zelenou transformací,  např.  Uzavíráním elektráren na hnědé uhlí.  Tzv.
Nový ráj zeleného růstu zahrnuje drahou elektřinu, pružné pracovní vztahy a levnou
pracovní sílu. Investice tzv. Zeleného růstu zároveň paradoxně vedou ke zhoršování
životního  prostředí  tím,  že  oslabují  místní  ekonomiky  a  ztěžují  život  pracujících.
Prosazují  se různé formy zvyšování  míry vykořisťování,  aby se vytvořily pobídky a
možnosti  pro  nové a výnosné kapitalistické investice,  to  vše  pod záminkou změny
klimatu.  Stanislav Grospič, předseda OSČMS 

Opáčko z dějepisu 14
Nápis na náhrobku krále Přemysla v překladu zní: „Zde jsou kosti Přemysla, pátého
korunovaného krále Čech.“ Na olověné destičce je malými písmeny ještě upřesnění.
„Zde leží Přemysl,  jinak Otakar, král český a rakouský, štýrský, korutanský vévoda,
markrabě moravský a pán Pozdenone, syn krále Václava.“
V Čechách nastaly  nyní  hodně  zlé  časy.  Tuhé zimy let  1281-82 přinesly neúrodu,
vypukl  mor,  takže  prý  v  Praze  ani  nestačila  dosavadní  pohřebiště.  Hlad  a  bída,
nemoce a vraždy  snížily na pár let  českou populaci  snad o třetinu. Tu zhoršovaly
neutěšené politické poměry. Rudolf pro sebe zabral Moravu s odůvodněním, že musel
vydat 40.000 stíbrných marek na obranu před vpádem Přemysla do Rakous. Václav
byl  asi  osmiletý,  matka  pro  něho  vybrala  v  dobré  víře  jako  vychovatele  svého

příbuzného Otu  V.  Braniborského.  Horší  volbu  nemohla  udělat.
Ota sebou přivedl hordy vojáků, obsadil pražský hrad. Získával na
svou  stranu  šlechtice  i  měšťany.  Jeho  vojáci  loupili,  kradli  a
vraždili.  Chaosu  využívá  i  šlechta.  Odnáší  to  lid  obecný,
vesničané i měšťané. Václav byl držen nejdříve na Bezdězu a pak
pro jistotu v Německu,  (Žitava, Berlín-Spandau.)  Traduje se, že
byl  vězněn,  ale  nemusí  to být  pravda,  možná se mu nic  zlého
nedělo, alespoň podle pozdějších styků obou osobností.  Kunhuta
se  obrátila  na  císaře  Rudolfa,  vydala  se  pod  jeho  ochranu  a

žádala jiného vychovatele pro Václava. Rudolf vytáhl v roce 1280 s vojskem  do Čech,
došel k Čáslavi. Ota se nelekl, s braniborskými a českou šlechtickou posilou  vytáhl
proti  němu.  Nakonec  došlo  k  dohodě  bez  boje,  (království  však  přišlo  na  čas  o
Kladsko). Otovo  poručnitcví bylo potvrzeno na 5 let, pak předá vládu Václavovi. Už v
roce 1278 došlo k zasnoubení následníků, Václavovi byla přislíbena Guta Rakouská,
synovi  Rudolfa  Rudolfovi  zase  Anežka  Přemyslovna.  Ota  samozřejmě  podmínky
ujednání  nedodžel,  když nebylo  už  nic  jiného,  kradlo  se  v  kostelech a  klášterech.
Známe úsloví  „zle  matičko,  zle,  Brandenburci  zde.“  Víme také o  povstání  pražské
chudiny,  které ve své hře zdokumentoval J.K.Tyl a do formy opery převedl Bedřich
Smetana.  Poměrně  mladá  vdova  Kunhuta  se  sblížila  se  Závišem  z  Falkenstejna.
Vybudovala si  malý královský dvůr  na  Opavsku,  po  návratu  Mikuláše z  uherského
zajetí byla nucena přesídlit, místo je nejisté. Někdy v roce 1282 porodila Závišovi syna,
později s ním uzavřela řádné manželství. Ten rok 1282 byl nejhorší. Kronikář píše, že
mrtvoly nebylo kam pohřbívat, hromadily se na polích. Česká šlechta proto na Otovi v
roce 1283 vymáhala splnění slibu o odchodu, ten zvyšoval své požadavky za péči o
následníka. Zasáhl císař Rudolf, Ota  musel odejít, a bez náhrady. Konečně se země
dočkala svého krále. Dvanáctileý hoch byl uvítán velice slavnostně.
VÁCLAV II. byl králem v českých zemích mezi léty 1278 – 1305.
Vládu zatím řídila šlechta, která měla zásluhu o Václavův návrat .
Vrátila se matka a získala přízeň jak pro sebe, tak pro Záviše a
jeho syna. Otčím Záviš se stal jeho rádcem, snad i přítelem. Spolu
táhli na Moravu, aby obnovili  Václavovu vládu. Cestou čistili lesy
od loupeživých band.  Svatba s Gutou byla slavena v roce 1285,
Václav dává slavnostní slib věrnosti Rudolfovi.
Do Prahy žít s manželem přichází Guta až za dva roky. Kronikář
píše: ...dívenka z královské krve, všem milá, zalíbila se králi velice

když vstoupila do jeho lože....Umírá Kunhuta a Závišova hvězda začíná klesat. Díky
tlaku  šlechtické  opozice  a  nedůvěře  manželky  Guty  je  Záviš  z  rodu  Vítkovců
obžalován na rozhraní let 1288/89 ze spiknutí, zatčen a odsouzen.  Vozí ho od hradu
k hradu, aby nedošlo k popravě,  vzdává se jeden po druhém. Až bratr Vítek hrad
vydat  odmítne,  Záviš  je  pod  Hlubokou  sťat.  Václav  už  vládne  zcela  samostatně.
Usmířil se s Vítkovci, Jindřich z Rožmberka dostal vysoký úřad. Jen bratři Závišovi
museli do ciziny a jejich majetek propadl. Uklidněna byla tedy  domácí  politická sféra,
země  a  její  lid  se  vzpamatovával  z  pohrom.  Roku 1291  umírá  Rudolf.  Václav  si
zavázal  při  volbě  nového  krále  Adolfa  Nasavského,  potvrzena  jeho  pozice  jako
důležitého volitele s titulem nejvyššího číšníka.  Doma zakládá Zbraslavský klášter.
Má volné ruce k tažení do Polska. Získává Krakovsko, při druhém tažení v roce 1292
poráží  a  zajme  Lokýtka  a  stává  se  také  králem  Polska.  Manželka  Guta  umírá
mladičká v  roce  1297.  Aby zesílil  své  polské  nároky,  ožení  se  s  dcerou  vévody
Velkopolského.  Nečekaně  získává pro  svého syna  Václava  III.  korunu Uherského
krále -  Ondřej  III.  umírá bez potomků.  Z  mnoha kandidátů  byl  uherskými šlechtici
vybrán hlavně  proto, že  s ním přicházelo stříbro z Kutné Hory. Roku 1301 byl ve
svých dvanácti letech korunován. Jak se jmenovala  druhá žena Václava II.? Anna
Polská,  Anna Rejčka, nebo Eliška Rejčka?  O tom příště.             PH         .

Výlet do Jarom ěře a  Králového Hradce 
Pro  své  člany  Klubu  aktivních  důchodců  připrsvil  výbor  autobusový  výlet.  První
zastávka  byla  ve  městě  Jaroměř,  kde  pro  nás  byla  zajištěna  prohlídka  pevnosti

Josefov. Tato pevnost byla vybudována za panování
císaře  Jisefa  II.  pro  příznivce  dávné  historie  byla
připravena  prohlídková  trasa  v  katakombách
pevnosti,  v  některé  chodbě  byla  výška pouza  160
centimetrů. Zúčastnili se jen ti odvážnější a  dostali
lucerničky. Některé prostory v katakombách působily
opravdu stísněně. 
Druhá  zastávka  byla  v  Hradci  Králové,  město  se

rozkládá na soutoku řek Labe a Orlice  v jihozápadní části Královohradeckého kraje.
Je metropolí východních Čech, je krajským městem a má téměř sto tisíc obyvatel. Na
vzhledu moderního města se nejvíce podepsali  dva významní čeští  architekti,  Jan
Kotěra a jeho žák Josef Gočár. Mezi  památky města rozhodně  patří
Katedrála sv. Ducha – gotika  z roku 1308, renesanční Bílá věž vysoká
72 metrů. Byla postavena v roce 1574 z milodarů měšťanů, na kterou
vede 226 schodů. Stavebním materiálem se stal hořický pískovec. O
sedm  let  později  byl  do  jejích  útrob  zavěšen třetí  největší  zvon  v
republice,  zvon   Augustin,  který  je  169  cm  vysoký,  má  2,06  m v
průměru.Dále je zde na Velkém náměstí Biskupská rezidence, barokní
sídlo  biskupa  královohradecké  diecéze  církve  římskokatolické. Další
památkou je barokní kostel  Nanebevzetí  panny Marie ze 17. století,
který  navazuje  na  jezuitskou  kolej.  V  Hradci  Králové  je  i  Muzeum
východních Čech, které sídlí v secesní  muzejní budově postavené v letech 1909 až

1913 architektem Janem Kotěrou. Je to národní
kulturní  památka.  Byla  zde  pro  nás  zajištěna
prohlídka,  viděli  jsme  dva  vystavené
archeologické  nálezy,  objevené  při  boření
vojenské  pevnosti  a  i  dary  od  občanů   města.
Muzeum  nabízí  stálé  i  tématické  expozice,
výstavy  a  vzdělávací  programy.  V  nově
zrekonstruované   pozdě  secesní  budově  je
Galerie  moderního umění  se  vstupem  hlídaným

sochami  Obchodu  a  Úrody  od  Ladislava  Jana  Šalouna  a  v   nteriérech  zdobená
dobovými vitrážemi. Je zde velmi kvalitní expozice  umění 20. století. V Galerii se
pořádají také zajímavé výstavy a jsou zde i další akce. Výlet se všem účastníkům líbil,
počasí jim přálo a všichni se těší na další výlet – Poznávání naší České země. Všude
dobře, ale v Čechách nejlíp.                                                                Marcela Möstlová

DOPORUČENÍ vládě ČR,                                                                        
českému carovi, diktátorovi, P.  Fialovi.
Česká, hororová, režimní realita. Nechtěná, slepencová vládo, občanskou většinou 
nevolená. Jelikož jste v současné době jako praví autokraté přijali atributy 
diktátorských režimů, to je legitimizace udavačství, cenzuru kriminalizaci lidí za jinou 
pravdu než je ta vaše,  režimní, vládn , totalitní, diktátorská, jedině správná, 
universálně platná pro všechny občany ČR, ráda bych vám navrhla, abyste byli ve 
svém diktátorství důslední, světoví. Abyste své autoritářské snahy neomezovali pouze
na naší Horní Dolní Českou zemičku, ale abyste školili z té české autoritářské 
diktatury i celý neomarxistický Západ, Německo a USA . V mnohých západních 
zemích se totiž ještě vyskytují drzouno z řad významných osobností, kteří nesdílejí tu 
vaší universální, absolutní,  jedině správnou, pro banderovskou pravdu pohledu na 
válku na Ukrajině. Svobodně a drze si tam hlásají svojí odlišnou pravdu, svoje vlastní 
názory, vaší české propagandě naprosto odporující. Drze totiž předkládají veřejnosti 
fakta o nepravdivých zprávách z Ukrajiny. Domnívám se, že by tito evropští i američtí 
názoroví kacíři měli být vydáni naší české, sametové spravedlnosti, současné české 
jurisdikci k potrestání. Vrahy z Mírova propustit a umístit tam všechny celoevropské, 
celosvětové, vám, vaší režimní pravdě odporující názorové kacíře. Dopřejte prosím tu
vaší havloidní cenzuru, tu vaší skvělou demokratickou diktaturu, též i všem 
demokraticky zaostalým západním zemím.        ESD                                                     

BLAHOPŘEJEME  
   23. ZO KSČM Kladno srde čně blahop řeje s. Danile SURYNKOVÉ, která dne
      10. května oslavila jubilejní 75. narozeniny.
       OV  KSČM děkuje za  práci pro stranu a  do dalších let přeje hlavně pevné
       zdraví,  hodně štěstí, osobní spokojenost, pohodu a životní jistotu.

 Okresní rada Klubu Českého Pohrani čí
                P O Z V Á N K A
    na  Okresní sněm Klubu Českého Pohraničí 
                Kladno a příslušníků OSH   
          dne 7. června 2022 ve 14.00 hodin 
 v restauraci Pod Červeným bukem Kladno
ZPRAVODAJ OV KSČM Kladno: Adresa redakce:ul. Mialdy Horákové 497, Kladno 2,

tel.: 312 687 909, 734 430 256E-mail:ov.kladno@kscm.cz, 

Nevyžádané p říspěvky se nevracejí
WEB://http://kladno.kscm.cz        MIČ  47 437    


