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Senio ři na cest ě do Štrasburku         1
         Rada  seniorů  Středočeského  kraje  obdržela  v zimě  2019  pozvání  do 
Štrasburku do Evropského parlamentu ,  na jaro roku 2020,  od europoslanců  za
ANO, v čele s pí. Ditou Charanzovou. Ale přišla doba kovidová a vše bylo zrušeno.  Až
letos na jaře byl záměr, uskutečnit tento zájezd, obnoven v původním obsazení. Tak
prvního května ráno vyrazil moderní zelený autokar na cestu.  Mezi účastníky byla i
skupina kladenských diabetiků. 
  Zvažovala jsem dlouho svou účast, protože se konal v Kladně 1.máj.  Nakonec jsem
se rozhodla jet a věřila, že mí spolupracovníci na OV KSČM a členky LKŽ, to skvěle
zvládnou i beze mne. A také to tak bylo! Patří jim dík!
  Prvním cílem, po přejezdu Rozvadova do Bavorska, byl Norimberk . Přijeli jsme do
města  a  z autobusu  viděli  na  jednom  náměstí  velkou  májovou  slavnost.  Červené
balónky, vlajky, červené stříšky stánků – dle mého názoru – slavnost levice. Śkoda, že
jsem se nemohla podívat, protože jsme parkovali na druhém konci města. 
  Norimberk bylo významné město již od počátku středověku. Řada římskoněmeckých
císařů si zvolila Norimberk za svou rezidenci. Významné je období vlády císaře  Karla
IV. ,  který Norimberk často navštěvoval a také zde nechal  postavit  některé důležité
stavby, například  chrámPanny Marie. 
  Karel IV.  zde na říšském sněmu roku 1356 uveřejnil  prvních 23 článků  své Zlaté
buly a  roku 1361 mu  zde  porodila  jeho  žena Anna  Svídnická syna,  pozdějšího
krále Václava IV. S  císařskou  korunou  na  hlavě,  mohl  nyní  Karel  realizovat  své
dlouhodobé plány v říši.  Ve spolupráci se saským vévodou Rudolfem a za přispění
kancléře Jana ze  Středy připravoval  císař  návrh  na  úpravu  právních  zásad,  podle
nichž  se  měla  řídit  volba  římského  krále.  Nový  zákon  vešel  později  ve  známost
jako Zlatá bula Karla     IV.  a stal se základním ústavním zákonem říše až do jejího
zániku  roku  1806.  Zlatá  bula  stanovovala,  že  volbu  římského  krále  provádí  sedm
kurfiřtů  –  pilířů  Říše:  arcibiskupové  trevírský,  kolínský  a  mohučský,  král  český,
falckrabě rýnský, vévoda saský a markrabě braniborský. Ti se měli vždy do 3 měsíců
po smrti římského krále sejít a do dalších 30 dnů zvolit nového, přičemž nebyla nutná
jednomyslnost, ale stačila prostá většina.  
  V Norimberku  jsou zachovány mohutné  hradby kolem  středu  města.  Přijeli  jsme
včas, abychom na hlavním náměstí stihli orloj, který funguje v pravé poledne.  Na trůnu
tam sedí Karel IV. a po zatroubení trubačů kolem něj koluje oněch 7 kufriřtů, kteří ho
volili římským císařem. 
   Navštívili jsme i hrad, na který vystoupáte kolem domu významného malíře Dürera.
Malíř,  grafik  a teoretik  umění  Albrecht  Dürer  se narodil  se 21. května 1471 právě 
v Norimberku. Je označován jako “král německé renesance”. Umělecké sklony začal
projevovat  již  v dětství  a postupně  se  vypracoval  na post  dvorního  malíře,  císaře
Maxmiliána I. Habsburského.
. Do jeho velkolepého díla patří více než 1100 kreseb, 34 akvarelů,  108 mědirytů a
leptů,  kolem 246 dřevořezů  a  188 maleb.  Za svůj  život  vytvořil  téměř  200 maleb,
mědirytin a dřevořezů a přes 1100 kreseb. 
  Zajímavou zastávkou bylo Letecké muzeum v  Sinsh eimu.  Na jednom místě je řada
unikátů –  Concorde  společnosti  Air  France  a
ruský  Tupolev  TU-144,   jsou  jen  některé
z mnoha exponátů,  Nad plochou areálu, kde je
několik  výstavních  hal,   je  vystavena   řada
letadel  všech velikostí,  ale  tím  nejlepším (dle
mne)   je concord.  To bývala krásná letadla, o
jejich parametrech se nezmiňuji, ale jejich štíhlý
trup,  s oním „nalomeným zobákem“ byl  velice
elegantní, jak na letišti, tak  ve vzduchu. Škoda,
že  po  havárii  ve  Francii,  začal  jejich  konec.
Vnitřek letadla si bylo možno prohlédnout,  ale
pro nedostatek času jsme to nemohli absolvovat.                                 EV               

GLOSOVÁNÍ zpráv 

Zdroj všechna mainstreamová média . 

 " Rusové už sídlí v ulici "UKRAJINSKÝCH HRDIN Ů " Bubene č - Praha 6 "   
Glosa: Zatímco stará cedule zn ěla vlastenecky hrd ě, ta nová cedule je opat řena 
velice kontroversním a neúplným názvem.    V současné době se ukazuje, že 
nemálo zpráv z ukrajinské války, které president Bandera /Zelenský posílá do světa, 
patrně po vzoru největších lhářů USA /které 20 let lhaly o své vítězné válce v 
Afghánistánu/, se ukazuje jako n e p r a v d i v ý ch , úmyslně zmanipulovaných. 
President herec, Zelenský IN MEMORIAM vyznamenal své hrdiny obránce "Zmijího 
ostrova", kteří se však ukázali být živými, nebo je to FAKE NEWS!? Ani zpráva o 
dalším ukrajinském hrdinovi, neohroženém  stíhacím vlku samotáři, "Duchu Kyjeva", 
který ú d a j n ě likvidoval jedno nepřátelské letadlo za druhým, neexistuje, toho si 
Ukrajinci prý v y m y s l e l i , aby podpořili morálku svých vojáků. Také FAKE NEWS ? 
Válečné lži západních hrdinných válečníků, v čele s USA zabírají, proč tedy celému 
světu nelhat, že !? Možná svět chce být klamán, obelháván, já však ne.  

  Na  té  provokativní  ceduli  v  bývalé  pražské  "Korunovační  ulici"  mi  schází  jedno
důležité a podstatné slovo upřesňující druh těch hrdinů. Zda je nyní ta česká ulice ulicí
- banderovských hrdinů, anebo ulicí ukrajinských hrdinů Batalionu Azov. Praze schází
ještě přejmenovat nejednu českou ulici. Např. na ulici /nebo náměstí / Hrdinů " Zmijího
ostrova ".    Zdroj      Seznam Zprávy                                    3 . 5 . 2022 .
 

" Nejsem  o t r o k "    Prohlašuje o sobě 76letá ruská malířka Jelena Osipovová, která
už 20 let bojuje proti Putinovi. 
 Glosa : Paní ruská disidentka, co bojuje proti svému r u s k é m u presidentovi, má
pravdu v jednom a tou pravdou je, že pod svým ruským presidentem skutečně - není
otrok. Otrokem by se stala, kdyby u nich padl Putin. Kdyby vládu po něm převzali ti
osvícení disidenti, GURU  Navalnyj a spol. Potom se teprve stane skutečným otrokem
cizích pánů ve své vlastní zemi . Ti bez zaváhání /tak jako u nás disidenti/, vydají celé
Rusko i se všemi ruskými občany, v plen   západním věčně hladovým a nenasytným
dravcům. Až tito dravci seberou ruským občanům veškeré jejich přírodní zdroje, učiní
je ve všem na sobě závislými, stejně jako nás, potom se teprve ruští občané, ve své
vlastní zemi, stanou otroky svých západních gubernátorů. 
  Za to bojuje disidentka Jelena Osipovová, ruští disidenti? Bojují ve své vlastní zemi
za cizí, západní zájmy . Bojují za to, aby se stali otroky cizích pánů ve své vlastní zemi.
Bojují  za  tu  lidsky zdegenerovanou,  západní  imaginární,  svobodu a neonacistickou
demokracii. Neuvědomují si ruští disidenti komu slouží ?  "Hlava světa" USA , už více
jak  100 let  do celého světa  chrlí  protiruskou nenávist.  Teď  sklízí  Rusko plody této
americké  protiruské  nenávisti  ve  válce  na  Ukrajině.  Napoleon  táhl  dobýt  Rusko  a
hrdinové Ruska tu zhoubnou invazi, proti své zemi, se ctí odvrátili. 
    Další nacistická zrůda, masový vrah milionů nevinných lidí, dětí, A. Hitler, okupoval

celou Evropu za účelem své světovlády a  ruští  hrdinové tuto zrůdu  zastavili. Kolik
životů toto hrdinství Rusko stálo ? 
   A co děláte dnes, vy, prozápadní disidenti? Chcete vydat západním neonacistům?
Chcete být dobrovolně další kolonií Nového světového řádu USA?                   E S D   

Opáčko z dějepisu 15 
 Eliška Rejčka, druhá žena krále Václava II., se vlastně jmenovala Richenza, u nás
překřtěná na Elišku.  Aby se  to nepletlo  s  dcerou krále  Eliškou,  vznikl  zkomolený
přídavek Rejčka.  O ní si povíme více později. Nejdřív se budeme věnovat tomu, jaký
člověk  Václav  byl,  čím  se  zapsal  do  historie   doma v  Čechách  i  v  Evropě.  Byl
osobností rozporuplnou. Přehnaná zbožnost, bohatý milostný život, záliba v nádheře,
na  druhé  straně  štědrost  a  podpora  umění.  Sám  skládal  básně,  z  nichž  tři  se
dochovaly i s jeho podobiznou v Kodexu Mannese. Ačkoliv prý neuměl číst, hovořil
latinsky,  česky  a  německy.  Bál  se  bouřek  a  koček,  byl  psychicky  labilní,  často
nemocný. Uměl se ale obklopit odborníky, česká šlechta mu zůstávala na rozdíl od
jeho  otce  věrná.   Klíčovou  roli  sehrál  při  volbě  dvou  římských  králů  –  Adolfa
Nasavského a Albrechta Habsburského. Nepodařilo se mu založit univerzitu a vydat
psaný zákoník, ač o to hodně usiloval. Protože království rozšířil a přivedl k rozkvětu,
musíme jeho vládu hodnotit v souhrnu velmi kladně.
Řekněme si něco o platidlech. Prvými penězi byly brakteáty, od 11. století se platilo
denáry. Čistého stříbra od dob Boleslava I. stále ubývalo, na počátku vlády Václava to

byly už jen měděné plíšky.  Pražský groš s vysokým a pevným
obsahem  stříbra  se  až  do  roku  1547  stal
platidlem,  žádaným  v  celé  Evropě.  Vážil  3,9
gramu a  dělil  se  na  12 drobných,  nazvaných
parvus. Už od 13. století se v Kutné Hoře rozvíjí
těžba, za Václava je už největším nalezištěm v
Evropě. Stěhují se sem hornící i další odborníci
z  ciziny.  Celý proces těžby i  hospodaření  byl

svěřen odborníkům, o ekonomiku naleziště i  celého království se
starali bankéři z Florencie. Král měl ze zisku slušný podíl, tzv. urburu - poplatek za
těžbu,  pevně  stanovený  pro  všechny  profese.  Italským  autorem  nechal  Václav
zpracovat  psaný   „Horní  zákoník“  –  Ius  regale  montanorum.  Určil  vztahy  mezi
vlastníky půdy, podnikateli a horníky, stanovil organizaci práce, odměňování, etický
kodex úřednictva. Obsahoval i normy bezpečnosti práce. Délka směny činila 6 hodin,
dvanáctky byly  zakázané.  Vycházeno bylo  z  římského práva,  zákoník  platil  skoro
beze změn hodně dlouho, definitivně byl zrušen až roku 1854. Stále sílící postavení
českého krále vadilo novému králi  říše Albrechtovi. Požadoval neúnosné odvody a
předání některých území, což bylo samozřejmě odmítnuto. Vyhlásil proto na Čechy
říšskou  klatbu.  Roku  1304  vedl  Václav  neúspěšnou  výpravu  do  Uher,  syn  byl
ohrožen na životě.  Raději  tedy Václava přivezl  zpět  do Čech. Nepřítomnosti  krále
využil Albrecht, vytáhl s vojskem ke Kutné Hoře, kterou oblehl a doufal že si zhojí své
dluhy. Ale bez úspěchu. Měšťané a hornící  do potoků pustili kaly a  strusku, vojsko
úplavice zcela rozložila. Ale to už jsou poslední chvíle Václavovy. Tuberkuloze podlehl
21.6.1305,  o  dva dny  byl  později  slavnostně  pohřben  jako  první  z  panovníků  do
Zbraslavského kláštera, který sám založil.
Než budeme pokračovat dále, věnujme se na chvíli šlechtě.  Stala se vedoucí silou
země, protiváhou panovníka,  často silnější než on. Své postavení zesílila stavbou
hradů a kolonizací. Přes vzájemné rozpory a osobní vztahy vystupovala jako politický
celek,  nazvaný  „zemská  obec“.  Šlo  o  urozený  původ,  starobylost  rodu,  rytířské
způsoby.  Rodové  znaky-erby získala  šlechta  v  průběhu  let  v  bojích  ve  prospěch
panovníků,  tvořila  také  hlavní  vojenskou  sílu  státu.  Odmítala  sice  “kramářství“
měšťanů, ale o peníze  a majetky jim šlo v prvé řadě. Při  kolonizaci Jižních Čech,
které byly na okraji panovnických zájmů, si vytvořili velmi silné postavení a bohatství
Vítkovci. Ve znaku měli pětilistou růži, lišící se barvou. Krumlovská větev, pocházel z
ní Závíš, vymřela roku 1300. Páni z Rožmberka s červenou růží ovládli
větší část regionu. Páni z Hradce se zlatou růží sídlili  v  Jindřichově
Hradci  a  na  Sedlčanech.  Jmenujme  ještě  Černíny  z  Chudenic,
Benešovice ve středních Čechách, Ronovce, Hrabišice, atd. Rody se
často větvily na několik kmenů. Na Moravě páni z Pernštejna, Tasovic,
Boskovic,  Přemyslův  syn  Mikuláš  založil  tradici  vévodů  Opavských.
Středověký  hrad  byl  panským  sídlem,  správním  centrem  panství,
postupně  čistě obranná funkce se měnila pro větší pohodlí  panstva.
Zpravidla v prvém patře byla velká síň, k ní přiléhaly komory, ložnice. Chlad kamene
byl  mírněn  dřevěným  obkladem,  krby  se  vytápěla  jen  síň  a  některé  komory,
výjimečně  se  horký vzduch přiváděl  odjinud.  Později  se  stavěla  kachlová  kamna,
vytápěná  otvorem  z  chodby,  ubylo  prachu  i  špíny.  Nezbytným  vybavením  byla
hluboká a udržovaná studna.  Venkovští,  méně  významní zemané si  stavěli  menší
tvrze, přizpůsobené selskému hospodaření.
Posledním králem z rodu Přemyslova se stal mladík VÁCLAV III. (1305-1306). Víme,
že byl zavražděn. Stalo se to v Brně, Olomouci či ve Znojmě?                             P.H.

Kv  ůli vysoké inflaci se od září znovu mimořádně zvednou důchody,

a     to v     průměru o     700 korun. Procentní díl penze vzroste o     5,2 %. 
V     úterý 10.5. to oznámil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL   

Pozor na srdce 
Kardiologové o čekávají vyšší výskyt nemocí srdce, zejména srde čního selhání a
infarktu.  Vliv  má  strach  z  nákazy  v  nemocnici  v  dob ě  covidu-19,  odkládání
prevence i  válka na Ukrajin ě.  V  uprchlické vln ě  přicházejí  i  lidé s  nemocemi
srdce,  válka  a  související  ekonomické dopady se  pro jeví  i  na zdraví  Čechů.
Studie po finanční krizi v roce 2010 z Irska potvrdila nárůst úmrtnosti o více než deset
procent.  Vyšší  počty  onemocnění  přitom  kardiologové  čekali  už  kvůli  pandemii
koronaviru. Na začátku v roce 2020 převládal strach z nákazy. »Nemocní se obávali
volat  záchrannou  službu  a  dorazit  do  nemocnice,  aby se  nenakazili  koronavirem.
Nebyli tím pádem včas správně ošetřeni a nedostali léčbu, která po infarktu snižuje
riziko úmrtí.  Ze stejných důvodů  lidé odkládali  i preventivní prohlídky. Dopady má i
samotný covid-19.  Po infekci  hrozí  podle  studie  o 70 % vyšší  riziko infarktu nebo
vzniku srdečního selhání.  Prodělání  covidu  tak  lékaři  zařadili  mezi  rizikové faktory
podobně jako vysoký cholesterol nebo genetické predispozice.
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