
Kateřina Konečná znovu p ředsedkyní KS ČM
Staronovou p ředsedkyní KS ČM je europoslankyn ě Kate řina Kone čná. Ta nem ěla

protikandidáty,  a  tak  na  XI.sjezdu  snadno  obhájila  funkci,
které  se  ujala  po  lo ňských  volbách.  Sjezd  KSČM  se  dnes
uskutečnil  na  brněnském výstavišti.  Získala  tak  88,8  % hlasů.
Prvním  místopředsedou  strany  zůstal  Petr  Šimůnek,  jenž  též
neměl protikandidáta.
Konečná získala  254 hlasů z 286 platných hlasů, Šimůnek získal
179 platných hlasů.  Místopředsedou pro evropské záležitosti  a
občanský  sektor  se  opětovaně  stal  Krajča,  post  místo-
předsedkyně  pro  ekonomiku  obhájila  Marie  Pěnčíková.  Pouze
Ludvík  Šulda  nahradil  na  pozici  místopředsedy  pro  odborné
zázemí Leo Luzara. Ve vedení strany zůstali i předseda revizní

komise Jiří Horák a předseda rozhodčí komise Vladimír Chaloupka.
. V úvodním projevu Konečná uvedla, že KSČM ve Sněmovně chybí. Ve vystoupení
kladla důraz na sociální témata, podle ní také současné vláda dostatečně na občany
nemyslí.»Zdvojnásobili  cenu jízdného. Tvrdí,  že na boj  s drahými energiemi nejsou
peníze, a přitom všichni jednotně vystoupili s tím, že hodlají za desítky miliard korun
nakoupit  zbraně,«  poukázala  na  konto  členů  vlády.  Uvedla,  že  Piráti  lidem  radili
netopit,  pak  se k  tomu přidalo  nejezdit.  »Za chvilku to  bude asi  nesvítit  a  o něco
později možná nemarodit. Až to skončí u českého držet hubu a krok.Není důvod, proč
by měl český občan »doplácet na konflikt mezi Ruskem a Spojenými státy, který se
nyní odehrává na Ukrajině«. Uvedla, že nesouhlasí s tím, proč by měli Češi, Moravané
a Slezané platit za to, že plyn a ropa nepoteče z ruských kohoutů, ale mnohem dráž z
amerických  a  jiných.  Podotkla,  že  Němec  to  ze  svého  statisícového  platu  nemá
problém zaplatit – a přesto i německá vláda dělá opatření, která lidem pomáhají.
KSČM nyní připravuje kampaň pro podzimní komunální volby, a to s heslem: »Teď a 
tady.« KSČM se bude připravovat také nejen na prezidentskou volbu, ale především 
na evropské a krajské volby, které ČR čekají v roce 2024. »Společně s našimi 
levicovými odborníky chceme připravit opravdu reálný program, který nebude založený
pouze na heslech, ale na konkrétních věcech, jak bychom chtěli vrátit České republice 
její důstojné místo, jak by se měla přestat stát loutkou některých mocností, jak bychom
měli dělat suverénní politiku.«

11 cílů KSČM
1.     Zastavit zdražování! Zboží denní spot řeby nesmí být nedostupným 

luxusem. 0% sazba DPH u základního zboží.
2.     Právo na práci, bydlení, p řístup k pitné vod ě, bezplatné vzd ělávání

 i zdravotní pé če! Bezplatnou m ěstskou ve řejnou dopravu pro všechny.
3. Výstavba obecních a družstevních byt ů s podporou státní komer ční 

banky! Novomanželské a bezúro čné startovací p ůjčky.  
4. Snížení v ěku odchodu do d ůchodu nebo čtyřdenní pracovní týden! 

Pět týdn ů dovolené p ři zachování výše mzdy všem! Minimální mzda 
20 000 Kč a její automatický r ůst nad míru inflace. Pravidelná valorizace 
a rychlejší r ůst podpr ůměrných d ůchod ů! Evropské ceny máme, nyní je 
na řadě evropská úrove ň odm ěňování.

5. STOP soukromým exekutor ům a jejich byznysu!  
6. Pro budoucí zajišt ění práva na práci, organizovat rozvoj národního 

hospodá řství zejména energetickou a potravinovou sob ěstačnost 
zakládáním a provozováním podnik ů ve veřejném vlastnictví.  

7. STOP cenzor ům a jejich praktikám! Odlišný názor nesmí být trest án 
 a dop ředu nálepkován jako dezinformace. Program České televize a 
Českého rozhlasu vrátit ve řejnosti.

8. Progresivní zdan ění! Nadnárodní korporace a extrémn ě bohatí platí nízké
daně, proto chybí peníze na služby ob čanům, zdravotnictví, ve řejnou 
dopravu a jiné. 350 miliard korun, které unikají ro čně do zahrani čí, pro 
rozvoj českého národního hospodá řství a pro ob čany! Jsme pro 
referendum o vystoupení ČR z EU. 

9. Reálná zelená energetická politika, kterou si bud e moct dovolit každý! 
Energie vyrobené v českých elektrárnách dodávat domácnostem ČR 
bez prost ředníků a burzovních spekulant ů. 

10.Vymáhání vále čných reparací v ůči Německu.  
11.Mír! Jsme zásadn ě mírová strana. Odmítáme cizí vojenské základny, da lší

zvyšování náklad ů na zbrojení a agresivní války! Požadujeme vystoupe ní 
ČR z NATO. 

Programové směřování komunistů vychází z úcty ke každé tvůrčí práci, která je
zdrojem hodnot.Právo na jejich rovné užívání a spravedlivé rozdělování má každý, kdo

se na jejich vytváření podílel a podílí, pro koho je či byla práce, služba nebo tvorba
zdrojem obživy.

Základním lidským právem je právo na přežití. Tedy právo na život a právo na mír.
Právo na ochranu života a právo na obranu míru. Životy lidí musí být chráněny a

bráněny. Nikdo jimi nesmí hazardovat v cizím zájmu.
Jsme internacionalisté, ale čerpáme podporu z d ůvěry dané nám v této zemi. 

Proto hájíme naše zájmy, naši zemi, naše lidi, naši  budoucnost!

Prohlášení XI. sjezdu KS ČM 
Vážení spoluobčané, my, delegátky a delegáti XI. sjezdu KSČM konaného ve dnech
14. – 15. května 2022 v Brně, se na vás obracíme s následujícím prohlášením. 
   Současná pravicová vláda ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů není schopna
řešit  stávající  krizi  a  její  dopady  na  občany  naší  země.  Drastické  zdražování
potravin,  energií  a  pohonných  hmot zasahuje  každodenně  do  života  nás všech.
Bydlení se stalo luxusem. Inflace, která je nejvyšší v novodobé historii samostatné
České  republiky,  se  dostala  do  dvouciferných  čísel,  a  reálné  mzdy  tak  klesají.
Ohrožena  je  většina  společnosti.  Další  a  další  lidé  se  dostávají  do  vážných
existenčních problémů, do dluhových pastí,  způsobených lichvářskými úvěry a do
následných exekucí. Řešení těchto otázek se však stávající vláda nijak nevěnuje.
     Místo toho se ze všech sil  zaměřuje na prohlubování  konfliktu na Ukrajině.
Dodávkami  zbraní,  vojenské  munice  a  vojenské  techniky  tak  přispívá  k další
eskalaci  válečného konfliktu mezi  Ukrajinou a Ruskou federací.  Státní  moc také
zavedla cenzuru, zakazuje jí nepohodlná média a tomu, kdo veřejně prezentuje jiný
názor,  dokonce  vyhrožuje  vězením.  Zároveň  vláda  prosazuje  další  zásadní
zvyšování výdajů na zbrojení. Členové vlády, aniž by k tomu měli mandát veřejnosti,
navíc dokonce otevřeně  hovoří  o tom, že chtějí  trvalé rozmístění cizích vojsk na
našem  území.  Vláda  tímto  svým  krajně  nezodpovědným  jednáním  ohrožuje
bezpečnost obyvatel naší země.
My,  komunisté,  takovouto  politiku  jednoznačně  odmítáme.  Naše cíle  jsou jasné.
Prioritou pro nás je, aby lidé mohli důstojně žít a ne živořit. Požadujeme právo na
dostupné bydlení  a veřejně  financovanou výstavbu 40 tisíc  bytů  ročně  pro naše
občany.  Žádáme  opětovnou  regulaci  nájemného  a  zdanění  spekulací  s  byty.
Chceme  zvýšit  minimální  mzdu  na  20  tisíc  korun  měsíčně  a  tlačit  na  celkové
zvyšování  mezd  a  zkrácení  pracovního  týdne  na  35 hodin  při  zachování  mzdy.
Prosazujeme  důstojné  důchody,  bezplatné  školství  a  zdravotnictví.  Usilujeme  o
soběstačnost v potravinách našeho zeměpisného pásu a zavedení nulové DPH na
základní potraviny a služby. Požadujeme možnost zákazu vývozu nedostatkových
komodit  a  zastropování  cen pohonných hmot  a  energií.  Stát  musí  převzít  plnou
kontrolu nad výrobou a distribucí elektřiny, stejně jako nad nákupem, skladováním a
distribucí plynu. Usilujeme o zrušení soukromých exekutorů a účinný boj proti lichvě
a  chudobě.  Podporujeme  progresivní  zdanění,  zavedení  miliardářské  daně  a
ukončení každoročního vyvádění stovek miliard korun z naší země. Zasazujeme se
o mírovou a  suverénní  zahraniční  politiku,  odmítáme cizí  vojenské  základny na
našem území a usilujeme o vystoupení ČR z agresivního paktu NATO. Jsme pro
posílení demokratických práv. I proto dlouhodobě navrhujeme zákon o všeobecném
referendu a naši podporu má také referendum, ve kterém by se občané naší země
mohli rozhodnout, zda chtějí, nebo nechtějí setrvat v Evropské unii. Pro prosazení
těchto cílů nabízíme spolupráci všem, kteří se s nimi ztotožňují. 
Příčiny sou časné krize jsou však systémové. Proto se i jejich s kutečné řešení
nachází  mimo  stávající  kapitalistický  systém,  který  je  založen  na
vyko řisťování,  útlaku  a  válkách.  Tvá ří  v  tvá ř  problém ům dneška  neztratila
alternativa  socialismu  nic  na  své  aktuálnosti,  ba  p rávě  naopak.  KS ČM  je
přesvědčena, že sociáln ě spravedlivé spole čnosti pat ří budoucnost!

Opět bez obalu s Kate řinou Kone čnou ! 
  Pomalu, ale jistě, se blíží letní prázdniny, a tedy i čas dovolených. V minulém týdnu
byly zveřejněny závěry české turistické centrály Czech Tourism, podle kterých nemá
letos peníze na zahraniční dovolenou až 44 % dotázaných. Ačkoliv by po 2 letech
covidových omezení Češi na dovolenou chtěli, kvůli masivní inflaci, kterou asociální
vláda P.  Fialy odmítá řešit,  na ni  zkrátka skoro polovina Čechů  nemá. Data také
ukázala, že ti, kteří vyrazí na dovolenou alespoň po tuzemsku, na ní budou utrácet
výrazně méně, než bylo v předešlých letech zvykem. O tom, že svoboda je krásná
věc, ale musí člověk mít taky šanci jí reálně využít¨.
  Ale k vážné socioekonomické situaci našich občanů. Dalším důkazem jsou vrstvící
se zprávy o realitě  samoživitelů.  Kvůli  zvyšujícím se zálohám na energie, nájmům
nebo nedoplatkům roste počet těch, kteří  aktuálně nemají peníze ani na zaplacení
bydlení. Náklady průměrné domácnosti vzrostly oproti podzimu o 1500 Kč za měsíc a
dále  rychle  rostou.  Často  tak  dochází  k  deviantní  situaci,  kdy  jsou  samoživitelé
odkázáni na pomoc svých rodičů, namísto toho, aby seniory mohli naopak finančně
podporovat. Podle aktuálního průzkumu Klubu svobodných matek mezi samoživiteli
více než 14 % dotázaných uvedlo, že po zaplacení nákladů na bydlení bylo minulý
měsíc v mínusu. Téměř polovina dotázaných pak uvedla, že kvůli zdražování přestala
kupovat ovoce a zeleninu, u masa je to dokonce přes 50 % dotázaných. 
  Nejde přitom pouze o nějaký krátkodobý propad.  Inflace je aktuálně  nejvyšší  za
třicet let  a ekonomové i  v následujících měsících předpovídají další propad životní
úrovně lidí. Podle poradkyně premiéra, ekonomky Horské, má Česko v porovnání s
eurozónou vyšší inflaci ve službách, dopravě, oděvech i potravinách, a tak se ptám –
když tohle ekonomická poradkyně premiéra sama zmiňuje, proč vláda nijak nekoná?
Na co se tu opět čeká? Skomírající česká ekonomika zjevně potřebuje nastartovat,
lidé ale musejí mít k investování prostředky. I proto dlouhodobě KSČM bojuje např. za
výrazné zvyšování minimální mzdy, protože zkrátka není možné, aby minimální mzda
vůbec  nezohledňovala  to,  že  čelíme  nejvyšší  inflaci  za  posledních  30  let.  Místo
 konkrétních kroků boje s inflací se vláda chlubí zvyšováním důchodů, které jí ovšem
ukládá zákon a není tak vůbec žádnou její aktuální aktivitou či zásluhou. Obávám se,
že kdyby to bylo skutečně  na pětikoalici,  tak senioři  budou v podobném postavení
jako lidé pobírající minimální mzdu či samoživitelé. Tedy nedostanou nic.
  Příliš dobrých zpráv nepřinesla ani zahraniční politika. V uplynulém týdnu došlo k
tragické  smrti  palestinské  novinářky  izraelskou  armádou.  Jedna  z nejznámějších
palestinských  novinářek  Širín  Abu  Aklehová  byla  ve  středu  zastřelena  izraelským
ostřelovačem. Šiřín Abu Aklehová pracovala více než 25 let pro televizní stanici Al
Džazíra  a  byla  v arabsky  mluvícím  světě,  především  však  na  Západním  břehu
Jordánu a v Gaze nesmírně  populární,  zvláště díky jejím neúnavným a důsledným
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reportážím o palestinském boji proti izraelské okupaci. Šiřín se svým kolegou, který
pracuje  pro  palestinské  noviny  Al-Kuds,  natáčela  reportáž  o  izraelské  razii
v uprchlickém táboře na Západním břehu. Oba novináři stáli před kamennou zdí, na
hlavě měli modré přilby a modré neprůstřelné vesty s velkým nápisem „PRESS“, tedy
tisk.  „Stříleli  po  nás  bezdůvodně,“ sdělil  poraněný  kolega  novinářky,  který  leží
v nemocnici se střelným zraněním v zádech. On i další svědkové potvrzují, že Šiřín
byla  střelena  jednou  kulkou  izraelským  ostřelovačem  záměrně  do  úzkého  místa
zezadu na krku mezi její vestou a přilbou. Odborníci se shodují, že to mohl zvládnout
pouze zkušený profesionál, a vyvrací tak obranu Izraele, že se spletl. Po zprávě o její
vraždě, vyšly davy lidí spontánně do ulic a dali najevo jak vztek, tak smutek. Mnoho lidí
přišlo k jejímu domovu v okupovaném Východním Jeruzalémě. Krátce poté mj. izraelští
vojáci vtrhli do jejího domu při bezdůvodné a kruté razii. V Gaze lidé protestovali před 
jedenáctiposchoďovou budovou, kde do loňského roku sídlila redakce Al Džazíry než jí
izraelská raketa srovnala se zemí. 
O to nehoráznější bylo prohlášení izraelského premiéra Bennetta, že Šiřína mohla být
zabita „palestinskými teroristy“. Později s tíhou nevyvratitelných důkazů vládní mluvčí
přiznal,  že  za  její  smrt  je  pravděpodobně  zodpovědná  izraelská  armáda.  Podle
Palestinské  informační  agentury  bylo  v letech  1972  do  dneška zabito  nejméně  86
novinářů. Mezinárodní Federace Novinářů předala Mezinárodnímu trestnímu tribunálu
stížnost proti izraelským válečným zločinům. Jméno Šiřín abu Aklehové bude nyní do
stížnosti doplněno. Izraelci dlouhodobě útočí proti novinářům, aby je umlčeli, a operují
proti nim s relativní beztrestností. K nezávislému a transparentnímu vyšetření vyzval i
generální  tajemník  OSN  A.  Gutteres  a  vyjádřil  naději,  že  viníci  budou  pohnáni
k zodpovědnosti. Stejný požadavek vyslovil i britský levicový labourista 
Jeremy Corbyn a mnoho dalších. Čekala jsem, že v reakci na ni dojde od čelních
představitelů naší zahraniční politiky s ministrem Lipavským v čele k jednoznačnému
odsouzení. Realita? Hrobové ticho. Piráti tak opět potvrzují, že silná slova pro ně platí
pouze v teorii.  Již dříve totiž Piráti deklarovali, že jsou po vzoru USA pro uvalování
sankcí  proti  režimům,  které  prokazatelně  porušují  lidská  práva.  Tohle  byla  ideální
šance doložit svá tvrzení také v praxi. Piráti ji ovšem podle očekávání promlčeli. Aneb
měříme všem stejným metrem. Ale jen tehdy, když se nám to zrovna hodí. Hnus.  
  Hnutím STAN Víta Rakušana už zase mává další skandál. Právě uplynulý týden 
přinesl zprávy o dalších majetkových nesrovnalostech předsedy pražské buňky hnutí 
STAN a náměstka primátora Petra Hlubučka. Ten si podle zjištění Seznam zpráv již za 
svého působení ve vedení hlavního města pořídil v letech 2019 až 2021 čtyři byty v 
celkové hodnotě 18 milionů korun v populárním španělském letovisku Torremolinos. Ty
však Hlubuček nakoupil výrazně pod tržní hodnotou. Ohledně toho, jak k bytům přišel 
a kdo mu prodej zprostředkoval, Hlubuček mlží. Stejně tak odmítl pro Seznam zprávy 
zveřejnit své příjmy, aby rozptýlil spekulace o tom, zda si na byty ze svých aktivit vůbec
mohl vydělat. Hlubuček přitom několikrát měnil svou výpověď ohledně počtu 
vlastněných nemovitostí a nařčení Seznam zpráv označoval za lživé, ačkoliv to 
vyplývalo přímo z údajů v katastru nemovitostí. A jak reaguje Petr Hlubuček na kritiku z
řad svých spolustraníků? Žalobami. Na svou kolegyni z rady hlavního města Hanu 
Marvanovou, která již bude v podzimních volbách do Senátu kandidovat za SPOLU, 
podal Hlubuček žalobu za účelovou snahu destruovat jej jako budoucího politického 
konkurenta. Marvanová přitom pouze ve svém dopise kritizovala za to, že Hlubučkova 
aktivita je v rozporu s principy, které STAN deklaruje, a to s principy transparentnosti 
a boje proti klientelismu a korupci. Majetkové nesrovnalosti, přeběhlictví, vnitřní spory, 
vzájemné žaloby. Takhle vypadá politická kultura v podání Rakušanova chráněnce 
Petra Hlubučka. Tohle má být ten nový svěží vítr v politice v podání STANu? Díky, NE! 

Senio ři na cest ě do Štrasburku      2 
   Po  návštěvě  leteckého  muzea  ve  Sinsheimu  jsme  jeli  dále  na  sever  do
Schwarzwaldu, kde v malebném městečku Oberharmersbach nás čekal hotel Bären
(Medvěd). Tam jsme se ubytovali v příjemných pokojích a pak šli na večeři.
  Ráno po snídani jsme vyrazili na celodenní okruh francouzským Alsaskem, po tak
zvané Vinné cestě.  Alsasko je kraj, který často měnil svoji „státní příslušnost“ - pod
Německem či Francií. Mluví se tam víceméně dvojjazyčně i ukazatele a nápisy jsou
také francouzské a německé. Krásné jsou hrázděné domy, které mezi tmavými trámy
září  svými pastelovými  barvami.  Nelze  si  vybrat,  který  je  hezčí.  V Německu  mají
hrázděné domy s hladkými trámy, ve Francii je mají většinou ještě pěkně vyřezávané.
  Krajina pod pohořím Vogézy je v celku plochá a vinice jsou všude, kam se podíváš.
Vegetace byla oproti  nám asi  o tři  neděle  kupředu, takže vše se zelenalo, kvetlo  i
třešně již měly zelené kuličky.
   Výlet  po  Francii  jsme  začali  v malé  hezké  vesnici  Riquewihr.  Malebné  křivolaké
uličky, krásné hrázděné domy, mnohdy ještě s velkolepou velikonoční výzdobou. Ta je
často  zajímavá  a  nevídaná,  protože  před  okny  jsou  naaranžována  třeba  i  velká
plyšová nebo keramická  zvířátka, ale též různé předměty, např. hrnce, ale i zalévací
konve. Mají je však dobře uchycené, takže se nemusíte pod nimi bát projít. (Doufali
jsme!)   Všude je spousta květin  a po řadě  domů se pnuly,  bohatě  kvetoucí,  fialové
vistárie. Obdobné to bylo i ve všech ostatních obcích. 
  Alsasko má svého ptáka – čápa. Čápi zde hnízdí všude a mají i svou rezervaci. Čápi
všech  velikostí  jsou  hlavními  suvenýry  (plyšoví  i  keramičtí).  Čápa  najdete  na
pohlednicích, ubrusech, taškách, utěrkách apod. Také jsem si koupila plyšového čápa.
Ten doma  u dcery skončil  v tlamičce mého čtyřnohého vnoučete, když zůstal chvíli
ležet na stole. Ale fenka prý z něj měla velkou radost a šla s ním i spát. Já už takovou
radost neměla…
   Další  naší  zastávkou  bylo  romantické  městečko  Kaysersberg.  Městečko
Kaysersberg  leží  u svažujících  se  vinic  a  pyšní  se  malebným  historickým  centrem

s hrázděnými  domy,  renesanční  radnicí  a gotickým
kostelem Ste Croix z červeného pískovce. Zajímavostí je
také opevněný most přes řeku Weiss z 16. století. 

   V Kaysersbergu  se  narodil  Albert  Schweitzer,
muzikolog,  lékař  (Všichni  jistě  znáte  africkou „Expedici
Lambaréne“), nositel  Nobelovy  ceny.   V  jeho  rodném
domě dnes je muzeum o jeho životě. 

   Udělali  jsme si po městečku zase informační kolečko
s panem  průvodcem.  Následně  někteří  (  i  já  s
kamarádkou)  se  vydali  na  kopec  nad  městem  ke
zřícenině,  stejnojmenného mohutného  hradu,

  s válcovitou  věží.  Dochovaná  věž  poskytuje  krásné
výhledy na město i okolní vinice. Jedna cesta stoupala po
více než 300 schodech, tu jsme si s kamarádkou vybraly.
Zpátky  jsme  šly  cestou  značenou,  jako  pro  rodiny

s dětmi.  Byla  pohodlná  a  vedla  mezi  vinicemi.  Kaysersberg  patří  mezi  jednu
z nejlepších vinařských vesnic regionu, typickou odrůdou pro tuto oblast je Pinot Gris.
Bylo krásně, což ještě umocňovalo náš příjemný pocit z výletu.
  Odpoledne jsme navštívili druhé největší město Alsaska Colmar. Colmar je hlavní 

město vína a umění v Haut-Rýn, který je jižní část regionu Alsasko Francie a má asi 
70.000 obyvatel. Malebné  hrázděné domy a budovy a vícenásobné kanály ho dělají
 opravdu kuriózní a krásné. Colmar je nejvíce známý mezi turisty pro své dobře 
zachovalé staré město. Byl založen již před počátkem našeho letopočtu, na dva roky 
ho převzala švédská armáda v roce 1632. Poté město patřilo Německu, ale v roce 
1697 se stalo francouzským městem
   Když jsme se od severu blížili k městu, zdálo se nám, že

jsme  „zabloudili“.  Před  námi  se  totiž  objevila  Socha
Svobody!  Ale nebyli  jsme v New Yorku. Zde v Colmaru je
12metrová kopie slavné americké památky. Důvod pro toto
bytí  zde,  je  jednoduchý,  protože  tvůrce  sochy  Svobody,
sochař  Frederic  Auguste  Bartholdi,  se  narodil  ve  městě
Colmar.  Ve  městě  je,  samozřejmě,  muzeum  věnováno
Bartholdimu v domě jeho dětství ve starém v centru města.

    Prohlídka centra města s naším panem průvodcem byla
moc  pěkná a  zajímavá.  Byli  jsme i  ve  zvláště romantické
části města, zvané Malé Benátky. Po vodních kanálech tam
pluly dlouhé loďky s návštěvníky, podplouvaly nízké můstky,

kde se museli všichni přikrčit, aby nedošlo k úrazům. Nebyly to sice gondoly, ale bylo
to  pěkné.  Já  v Benátkách  nikdy  nebyla  a  tak  mi  to  tady  připadalo  více  jako
v Amsterodamu, s jeho grachty (kanály). Na zábradlí můstků visely „zámečky lásky“
se  jmény  zamilovaných.  Tady  to  ještě  nezakázali  pro  přetěžování  konstrukce. 
Všechny zámečky byly stejné, červené. Někdo si asi udělal dobrý byznys.
  Aby se splnilo přání mnohých účastníků zájezdu, při návratu do Německa jsme dojeli
k jednomu  obchodnímu  centru,  kde  byl  také  hypermarket  Aldi.  Tam  nastal  velký
„šhoping“ - nakupování. S kamarádkou jsme tvořily jakési výjimky, protože jsme toho
měly asi nejméně. Ale rodina, je rodina, něco se přivézt musí…  EV

 Vadí i Těreškovová ?
   Krátce poté, co českobud ějovi čtí městští zastupitelé odebrali čestné ob čanství
města (ud ěleno 1978) první žen ě v kosmu, Valentin ě Vladimirovn ě Těreškovové ,
volal mně přítel  z Moskvy (i dnes mám v Moskvě  přátele, stejně  jako v Kyjevě) a
vyřizoval vzkaz od Valentiny v reakci na »statečné« rozhodnutí ČB zastupitelstva.
    Valentinu  Vladimirovnu  znám  osobně,  dnes  pětaosmdesátiletá  a stále
vitální poslankyně  Státní  dumy,  se tomuto ortelu směje.  Stejně  jako přepisovačům
historie.  Vzhledem  k  té  tzv.  nové historii,  kterou nyní  koncipují  do  finální  podoby
globální architekti. Dokonce očekává, že nějakého hlupáka napadne zpochybnit i její
let  do kosmu, třeba se zdůvodněním, že se to ve škole neučili,  nebo, že dotyčný
tenkrát chyběl.  Se svým humorem sděluje: »Vím, že do této historie nepat řím a
možná se brzy ukáže, že mi budou chtít vysv ětlit, že p řede mnou tam byla jiná
žena, t řeba z USA. Je mi líto mrza čení historických fakt ů, ale to povrchní lidé
dělají a já je spíše lituji, že nejsou schopni p řijmout pravdu, ani odkaz svých
předků. Sama nevím, nejsem si tím p říliš jista, kam až se d ějiny zm ění.«
  A  tak  »děkuji«  zastupitelům  Českých  Budějovic,  kteří  pootevřeli  oči  dalším. 
Valentina Těreškovová očekává, že podobně se zachovají i ti,  kteří  jí  v Londýně v
roce 2000 udělili titul Žena století.
»Kdyby  prý  novodobí  d ějepisci  zjistili  ve  své  neznalosti,  že  jsem  v  kosmu
nebyla, tohoto prestižního ocen ění se sama dobrovoln ě vzdám,«  dodala čerstvě
odvolaná čestná občanka Českých Budějovic.                                        Vojt ěch Filip

Návšt ěva Kladenského divadla
Roku 1938 začal  v časopise „Ahoj  na neděli“  vycházet  dívčí
román „Patsy tropí  hlouposti“,  který se  o  rok  stal  předlohou
úspěšného filmu režizera Martina Friče „Eva tropí  hlouposti“,
podle  námětu  Fan  Vavřincové  (vlastním  jménem  Věra
Peigerová).     V hlavních rolích zazářili Nataša Golová, jako
Eva  a  Oldřich  Nový,  její  bratr  Michal.  Tento  komediální  film
sklidil nebývalý ohlas diváků, (byl natočen v roce 1939), a patří
mezi oblíbené filmy „Pro pamětníky“ i dnes, bývá označovám
za první  crazy komedii a v roce 1998 získal cenu za „Nejlepší

komedie 30 let“.Jedním z dalších  filmů Martina Friče byl „Hotel modrá hvězda“, na
kterém spolupracovala i Fany Vavřincová. Byla nejen autorkou scénářů a námětů, ale
napsala řadu humoristických románů, ale i detektivky  a romány pro ženy. Její literální
tvorba se vyznačuje smyslem pro humor, komiku a dává prostor pro emancipované
dívky.  Můžeme  připomenout  i  velmi  úspěšný  televizní  seriál  „Taková  normální
rodinka“ s Marii Rosůlkovou, Danou Medřickou a Eduardem Cupákem..
Městské  divadlo  Kladno  i  v  letošním  roce  pro  své
diváky připravilo  retro komedii  v  rytmu swingu  „Eva
tropí  hlouposti“ ,  premiera  byla  21.11.2020.  Na
představení dne 21. dubna zakoupil vstupenky na toto
představení primátor Města Kladna Mgr. Milan Volf pro
členy klubů a organizací v městě Kladně. Všem nám
tím udělal  velkou radost  a  my jsme pak  poděkovali
všem  hercům,  kteří  podali  vynikající  výkony,
dlouhotrvajícíi potleskem.   Za krásný kulturní zážitek
děkujeme panu primátorovi a budeme se těšit na další
divadelní  představení  v  našem  Městském  divadle
Kladno.                                          Marcela Möstlová

Srdečně zveme děti i jejich rodiče a prarodiče 

na velkou oslavu Dne dětí, 
která se uskuteční v neděli 29.května 2022 
na hřišti FK Rozdělov od 10 do 15 hodin.

Atrakce a soutěže pro děti. Občerstvení pro všechny.
Přijďte, těšíme se na Vás!

BLAHOPŘEJEME  
  ZO  KSČM č. 34 Kladno   srde čně   blahop řeje  soudružce Marcele  MÖSTLOVÉ , která 
     dne   28. kv ětna již podruhé oslaví 40.  jubilejní narozeniny  Do dalších let přejeme
      hlavně  zdraví, štěstí, osobní   a rodinné pohody a spokojenosti .
K  blahop řání se  p řipojuje  i  OV  KS ČM  Kladno, LKŽ a  K ČP  a děkují  za  práci
nejen pro  stranu ale  i  pro  LKŽ a K ČP.
ZPRAVODAJ OV KSČM Kladno: Adresa redakce:ul. Mialdy Horákové 497, Kladno 2,

tel.: 312 687 909, 734 430 256E-mail:ov.kladno@kscm.cz,
WEB://http://kladno.kscm.cz        MIČ  47 437 


