
 Zdravím u Bez obalu! 

  Neustálé  prohlubování  propasti  a  rozevírání  nůžek  mezi
bohatými a chudými, na které KSČM dlouhodobě  upozorňuje a
snaží se proti němu bojovat, si pomalu začíná vybírat svou daň i
na mezilidských vztazích. A všímají si toho konečně taky média.
Zatím co lidem pracující za minimální mzdu mnohdy po zaplacení
složenek  už  žádné  peníze  nezbydou,  vysokopříjmoví  se  kvůli
inflaci stále častěji  uchylují k investování,  ve snaze o zamezení
znehodnocování svých úspor. Bohužel, drtivá většina lidí v Česku
aktuálně  nemá  ani  na  dovolenou,  v  horších  případech  ani  na

základní suroviny a o nějakém investování si může nechat jenom zdát.  Pod hranici
chudoby  se  podle  Člověka  v  tísni  propadl  již  milion  českých  domácností,  další
půlmilion  podle  odhadů  čeká  stejný  osud  v  následujících  měsících.  Na
desetimilionovou zemi jsou tohle naprosto alarmující čísla, která by snad žádnou vládu
neměla  nechat  klidnou.
 Co nám ale místo toho radí poradci pana premiéra? Když nemáte peníze, najděte si
druhou  práci.  To  je  geniální  rada  na  úrovni  pirátského  "když  nemáte  na  topení,
vezměte  si  doma  svetr".  V  podobném  duchu  se  v  uplynulém  týdnu  vyjádřil  také
exguvernér  České  národní  banky,  Miroslav  Singer.  Poradce  premiéra,  nějaký  pan
Křeček,  přitom  doslova  říká  "Lidé  by  se  měli  zaměřit  na  osekání  všech  zbytných
výdajů.  Případně  si mohou najít  další  zaměstnání,  aby si navýšili příjmy." Já vážně
netuším, jaké zbytné příjmy pan Křeček myslí, když lidé už nemají ani na maso, nebo
na zaplacení účtů  za energie.  To jsou snad zbytné příjmy? Opravdu nevím, v jaké
realitě tihle pánové žijí, ale to snad lidé chtějí moc, když chtějí mít střechu nad hlavou,
teplo a dost jídla? To jsme to vážně  dopracovali  tak daleko, že jsou dnes základní
lidské potřeby považovány za nějaký nadstandard či luxus? Podobná vyjádření, které
se na nás v posledních týdnech z řad vládních zastupitelů valí, považuji za absolutní
pravicový cynismus a výsměch. 
  Podobná vyjádření jsou jen důkazem toho, v jaké bublině a jak odtržená od reality se
současná vláda nachází.  Jak  trefně  citují  Seznam zprávy francouzského sociologa
Emmanuela  Todda,  "Je  to  čistý  cynismus,  když  necháte  dolní  vrstvy,  které  jsou
postiženy existenčními problémy, platit daně na výuku dětí vysokých úředníků." Právě
proto  je  progresivní  zdanění  dlouhodobě  jedním  z  klíčových  programových  bodů
KSČM k narovnání třídní nespravedlnosti v Česku. Extrémně bohatí platí nízké daně,
proto  chybí  peníze  na  služby  občanům,  zdravotnictví,  veřejnou  dopravu  a  jiné.  V
důsledku toho bohatí  nadále  bohatnou a  chudí  ještě  více  chudnou.  Podle  odhadů
přitom uniká do zahraničí až 350 miliard korun, které by mohly sloužit například pro
rozvoj českého hospodářství a budování vyšší potravinové soběstačnosti. To by ale
vláda musela chtít problémy řešit, namísto knížecích rad. 
  Realita  je  totiž  taková,  že  čím  dál  více  lidí,  kteří  si  zkrátka  nemůžou  najít  další
zaměstnání,  pokud chtějí  alespoň  nějaký čas trávit  s rodinou a vidět  svoje děti,  se
uchyluje  k  půjčkám  a  hrozí  jim  riziko  dluhové  pasti.  Negativní  trend  v  ukazateli
zadluženosti dokládají i data, podle kterých vzrostlo zadlužení obyvatel meziročně o
rekordních  407 miliard  korun,  tedy více  než 15  % celkového  dluhu.  Ten  na  konci
prvního čtvrtletí poprvé v historii Česka překročil astronomické 3 biliony korun. Právě
hypotéky, které řada občanů splácí, budou přitom podle ekonomů v důsledku inflace
dalším zdrojem chudnutí obyvatel. Kvůli jejich refixaci budou totiž lidé měsíčně splácet
v řadě případů až o několik tisíc měsíčně více, což spolu s bující inflací u energií a
potravin povede ke zmíněnému propadu čím dál vyššího počtu lidí ze střední vrstvy
pod hranici chudoby.
  Marně byste tak nyní v Česku hledali segment trhu, ze kterého by přicházely nějaké
pozitivní zprávy. Lidé stále poslouchají jen v důsledku čeho všeho budou chudnout.
Vláda se ale přitom tváří, jako by se nic nedělo. Jako by ji nezajímalo znehodnocování
úspor obyvatel, ani rekordní zadlužování. Jako by ji nezajímalo, že lidé nemají z čeho
šetřit. Že musí kvůli zdražování redukovat nákup potravin. KSČM má přitom na rozdíl
od všech sněmovních stran jasný a srozumitelný recept na to, jak toho dosáhnout.
Stanovili  jsme  si  jedenáct  jasně  formulovaných  cílů,  které  vychází  z  úcty  k  práci
každého  člověka,  a  které  povedou  ke  spravedlivější  společnosti,  ve  které  nebude
možné, aby se bohatí spolu s politiky smáli lidem na kraji chudoby do obličeje. 
  Mimochodem posledním z těchto jedenácti bodů je požadavek na mír. A u toho bych
se  na  okamžik  ráda  zastavila.  V  uplynulém  týdnu  se  ke  mně  totiž  dostalo  jedno
skandální video, o které se s vámi chci podělit. Na videu si bývalý americký prezident
George Bush mladší pomýlil invazi na Ukrajině s invazí do Iráku se slovy, že „jde o
rozhodnutí jednoho muže zahájit naprosto neoprávněnou invazi.“ Že by snad George
Bushe po letech dohnalo svědomí? Což o to, přirovnání to bylo co do lidského utrpení
trefné. Jen moc nerozumím následné Bushově snaze situaci zlehčit, ani reakci publika,
kterému podle všeho přijde ohromně vtipné, že George Bush způsobil smrt statisíců
lidí, miliony připravil o domov a rozvrátil cizí zemi na dvě desetiletí. 
  A dál v zahraničí? Prezident Turecka Erdogan oznámil, že o rozšíření NATO by měl
jednat turecký ministr zahraničí  se svým americkým protějškem   Blinkenem v rámci
takzvaného turecko-amerického strategického mechanismu.  Prezident  doufá,  že  se
mu povede Washington přinutit, aby mu povolil nakoupit modernizované stíhačky F-16.
USA a další západní státy totiž na Turecko v roce 2020 uvalily sankce kvůli nákupu
ruského systému protiletadlové obrany S-400 a také zrušily tureckou účast v programu
stíhaček F-35. Erdogan chce nyní využít žádosti Švédska a Finska o přijetí do NATO,
aby tyto zbraňové systémy získal. Oficiálním důvodem, proč Turecko nechce severské
země  do  aliance  vpustit,  je  jejich  postoj  vůči  Kurdům.  Švédsko  financuje  kurdské
jednotky v Sýrii a obě země nechtějí  vydávat příslušníky této menšiny, které Ankara
považuje za teroristy, zpět do Turecka. Turecký ministr zahraničí otevřeně vydíral svou 

švédskou  partnerku   Linde(ovou),  kterou  žádal,  aby Švédsko přestalo  podporovat
syrské Kurdy.  Pokud by mu Švédsko ustoupilo,  tak by prý Turecko nepoužilo  své
právo  veta,  aby  zablokovalo  přijetí  Švédska  do  NATO.  Současně  turecký ministr
žádal, aby Švédsko vydalo do Turecka kurdské emigranty, kteří podporují Kurdskou
dělnickou stranu (PKK). Turecká ekonomika je v troskách a popularita Erdogana je na
historickém minimu. Turecko se potýká s obrovskou inflací, která vystoupala už na 67
procent.  Erdogan, kterého čekají volby v červnu 2023, proto potřebuje prezentovat
občanům nějaké své vítězství. Situace navíc  připomíná rok  2009,  kdy si  Erdogan
podmiňoval  jmenování  nového  šéfa  NATO Anderse  Rasmussena  tím,  že  Dánsko
musí  zrušit  kurdskou televizní  stanici. Rasmussen nakonec  jmenován byl  a  o  rok
později kurdská stanice opravdu zanikla.

Kateřina Kone čná, předsed.ÚV KSČM

Z prohlášení delegát ů VI. sjezdu KR K ČP
  Budeme dále rozvíjet  klubovou činnost  ve Středočeském kraji,  neboť  všude žijí
vlastenci spjati, jak  s českým pohraničím a jeho tisíciletou historií, tak i s národní
kulturou a myšlenkou národní svébytnosti
  Prožíváme všeobecnou společenskou krizi hodnot, která v novodobé historii nemá
obdoby. Zvládnout se jí učíme všichni. Z dětství si pamatujeme slova našich rodičů i
učitelů,  abychom  se  dobře  učili.  Kladli  nám  na  srdce,  že  opakování  je  matka
moudrosti. A v případě našich dějin, jejich současnému tendenčnímu překrucování a
snaze  o  jejichh  „modernizaci“,  se  tato  hlubokomyslná  moudrá  slova  a  jejich
připomínání stávají nutností.
  Členové Středočeské KR KČP si pravidelně i ve složitých podmínkách, připomínají
rozhodující  mezníky  ve  vývoji  naší  společnosti,  které  byly  v  uplynulém  období
zaměřeny na zlepšení  životní  úrovně  pracujících  a především, zachování   míru  v
Evropě i ve světě.
  Navzdory pokračující propagandě požadavků sudetoněmeckého landsmanschaftu,
podporovaných řadou vládních i regionálních politiků, kteří dokonce hledají podporu i
u Petičního výboru komise  Evropského parlamentu, která již několikrát projednávala
požadavky na  zrušení Dekretů prezidenta republiky, tzv. „Benešových dekretů“, se
mnohé  vlastenecké organizace,  v  čele  s  Klubem  českého pohraničí  a  odborníky,
právníky,  historiky,  politiky,  snaží  nejenom  zabránit  zrušení  těchto,  (vítěznými
mocnostmi),  schválených  Dekretů,  ale  prohlásit  tzv.  Mnichovskou  dohodu  za
zločineckou a  požadujeme od Německa,  za  všechny zločiny spáchané na  našich
občanech, městech, obcích a majetku i vyplacení válečných reparací.
  Odsuzujeme snahy o podrývání ekonomické i politické suverenity našeho státu; lživý
výklad moderních dějin a přepisování historických faktů.   
  Odsuzujeme antivlasteneckou výchovu na školách a otevírání dvířek neofašizmu.
Přístup naší vlády k řešení Ukrajinsko-ruského napětí je toho dokladem.
 Vytrvalá  mediální  antivlastenecká  kampaň  vytváří  komplikované  až  nepřátelské
prostředí téměř u všech generací. Tato kampaň má jediný cíl – pomocí pomluv, lží a
polopravd  zdiskreditovat  na  veřejnosti  poslání  Klubu  českého  pohraničí  a  dalších
vlasteneckých organizací,  jako celku.
  Nadále budeme  prosazovat české národní zájmy, ctít ideu slovanské vzájemnosti,
myšlenky mírové spolupráce mezi  národy a sociálního pokroku. Budeme nadále s
úctou vzpomínat všech těch, kteří pro lepší časy v naší zemi, položili své životy.

Delegáti VI. sn ěmu KR K ČP  21.5.2022 

 Volby do obecních zastupitelstev se blíží
Letošní  podzimní  volby  do  zastupitelstev  obcí  budou  nejdůležit ější  v
polistopadové  historii  České  republiky.  Na  vládu  se  spoléhat  nelze.  Proto
pečliv ě zvažte, než tomu kterému kandidátovi dáte sv ůj hlas, zda práv ě on bude
tím zastupitelem (kandidátem na starostu  či  místostarostu),  který bude hájit
vaše zájmy.
Pokud  chceme v  blízké  budoucnosti  alespoň  trochu  slušně  žít,  je  nutné  přenést
rozhodující díl zodpovědnosti právě na místní zastupitelstva.
Vláda Petra Fiala nás odepsala. Český občan se pro ni stal pouhým voličem, který
má legitimizovat její protiobčanské konání. Ptejte se kandidátů, co konkrétně chtějí ve
vaší obci nebo městě prosazovat.
Před zvolenými zastupiteli bude jeden naprosto zásadní úkol – hledat řešení, jak pro
svou  obec  a  město  zajistit  v  rámci  daných  možnosti  maximální  soběstačnost.
Zejména tu potravinovou, protože právě nedostatek potravin české zemi akutně hrozí.
Možnosti existují. Není jich sice mnoho, jsou omezené, ale i ty reálně se nabízející
aspoň v tom základu onu soběstačnost skýtají.
Českobudějovická KSČM je ve svém volebním programu má a občanům je nabízíme.
Vedení  města,  které  vzejde  z  těchto  voleb,  musí  efektivně  podporovat  každou
občanskou  aktivitu,  která  umožní  lidem přístup  ke  kvalitním  a  cenově  dostupným
potravinám. Proto také v další části našeho programu klademe důraz na spolupráci s
místními firmami, které se produkcí potravin jakkoli zabývají.
Nečeká nás snadné období. Netvrdíme, že ve všem, ale v mnohém si život můžeme
usnadnit a zpříjemnit sami. Tím, že v zastupitelstvu usednou lidé, kteří budou pro své
voliče skutečně ochotni pracovat, kteří budou poctivě naslouchat jejich problémům a
budou je vnímat jako lidi. Nikoli jimi po vzoru Fialovy vlády pohrdat jako nepotřebným
materiálem, jenž účastí ve volbách splnil svoji roli a nyní už jenom překáží.
KSČM čelila a čelí po listopadu 1989 mnoha až brutálním útokům. Jsme připraveni,
čelit jim i nyní. Navzdory tomu, že občany nepodvádíme, že jim nelžeme a že vše, co
slíbíme, se snažíme dodržet.
Je to na vás, vážení spoluobčané, jak se rozhodnete. Zda uvěříte slibům zprava, jež
se po volbách v prach obrátí, nebo vsadíte na tolik proklínané komunisty, kteří před
současnou situací  varovali  od počátku 90.  let  minulého století  a  hlasy zprava jim
nasazovaly psí hlavu.

Vojt ěch Filip, iportál24.cz
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Opáčko z dějepisu 16
  Jistě jste všichni věděli, že k vraždě krále Václava III. došlo v
Olomouci. Býval jsem tam často služebně, vždycky jsem si zašel
posedět  do  klidného  kouta  vedle  krásné gotické  katedtrály  sv.
Václava.  Místo činu -  kapitulní  děkanství  dýchá dnes klidem a
mírem, drama dávné minulosti nic nepřipomíná.
  Václav III. se narodil 6.10.1289, bylo mu tedy 16 let. V Uhrách
vedl zřejmě dosti nevázaný život, pravděpodobně i zplodil dceru
Alžbětu, (dokládá to papežský „dispens“ z roku 1332.) V Čechách
mu   prý  s  úspěchem  domluvil  opat  Zbrslavký.  Zdědil  zemi  v
nedobré finanční situaci, otec musel na sklonku života kdekoho
uplácet.  Při  jednáních  s  Albrechtem  si  vedl  dobře,  musel  se  však  vzdát  koruny
Svatoštěpánské.  
 Plánovaný uherský sňatek byl zrušen, narychlo se oženil  ještě roku 1305 s Violou
Těšínskou, dcerou nevýznamného šlechtice. Polskou korunu chtěli  získat hned dva
čekatelé  –  Lokýtek  a  Hlohovský kníže  Jindřich.  Nezbývalo,  než připravit  tažení  do
Polska. Na žoldnéřskou armádu nebyly finance, svolával tedy do Olomouce zemskou
hotovost.  Ta se  scházela  velmi  pomalu  a  s  nechutí.  O 4.  srpnu roku 1306 hovoří
Zbraslavská kronika takto: „Když byl totiž v letní době pro ochlazení v paláci sám, oděn
jen v košili  a plášti, kdosi, kdo nemůže být ani považován za člověka....přistoupil  k
mladíkovi,  který  nikterak  netušil  úklady,  zranil  ho  třemi  smrtelnými  ranami  a
utekl....Divíme se však všichni, že se až dodnes neví, kdo byl najisto pachatelem tak
nezměrné hanebnosti...“  A neví to ani dnešní historici, kteří  se snažili marně dobrat
pravdy. Objektivně  už ji nezjistí nikdo. Pravděpodobný vrah utíká, v ruce zkrvavený
meč, stráž na nic nečeká a zabije ho. Otázka je, proč by se vrah takto odhalil, proč se
neskryl?  Mrtvý byl  pravděpodobně  Konrád z Botenštejna.  Mluví  se také o  jakémsi
Durynkovi, což může být i zmíněný Konrád. Klasické je, že objednavatel vraždy nechal
také zavraždit vykonavatele – ten pak už nic nemůže prozradit. „Cui bono“, tedy komu
to prospěje? Především Polákům. Ti, by ale museli mít svého člověka ve Václavově
družině. Uherským pánům - české nároky na korunu pořád žily. Ale i to je slabá stopa.
Prospělo to Albrechtovi – prý  ho ale situace docela zaskočila. Historie se přiklání k
názoru, že to bylo z pomsty někoho neznámého  z řad české šlechty. Spekuluje se o
vyhnaném rodu Vítkovců. V každém případě, po meči vymírá rod bájného Přemysla.
Ne však po přeslici. 
  Václav II. měl hned čtyři dcery. Annu, která se roku 1306 provdala za hodně staršího
Jindřicha  Korutanského.  Dále  to  byly  Anežka,  Markéta  a  Eliška.  Citujme
kroniku:..panna velmi  rozumná  a  bystrá,  vynikajících  mravů..“  Ta sehraje v  dalších
osudech  země  významnou  úlohu.  (Potomci  bez  nároku  na  trůn  se  vyskytují  ještě
aspoň dvě století.) Česká šlechta si v roce 1306 zvolila Jindřicha Korutanského. Ten
však si přivedl do úřadů cizí  šlechtice, což se pánům nelíbilo, musel odejít zpět do
Korutan. Využili  sňatku Elišky Rejčky s Rudolfem, synem Albrechta a povolali  ho k
vládě.  Nedlouhé,  byl  to  velký  skrblík,  říkalo  se  mu  proto  král  Kaše.  Šlechta  ze
západních Čech mu vypověděla poslušnost - na výpravě proti nim nečekaně mladý
RUDOLF, ( vládl 1307), umírá. Eliška Rejčka je v mladistvém věku už podruhé vdovou
a  pořád  může  míchat  kartami  v  království.  Přichází  druhá  šance  pro  JINDŘICHA
KORUTANSKÉHO,  (1307-1310).  Celou  tuto  dobu  v  zemi  docházelo  k  bojům  a
šarvátkám,  v  roce  1307  vpadl  do  Čech  Albrecht  Habsburký.  Nároku  na  trůn  se
Habsburkové totiž nechtěli vzdát. Albrecht byl při tažení zavražděn, Filip uzavřel mír a
ustoupil. Faktickou vládu  v zemi drží panská klika, hlavním hráčem je Jindřich z Lipé.
 Novým říšským králem byl  zvolen   Jindřich Lucemburský.  V roce 1310 se s  ním
dohodli naši pánové, že  českým králem bude jeho syn JAN LUCEMBURSKÝ, (1310-
1346). Čtrnáctiletý Jan měl  titul „hrabě lucemburský, hrabě v Laroche a markrabě v
Arlonu“.  Byl vychován v rytířském duchu na dvoře Filipa Sličného. Bylo mu 14 let,
když se ženil s krásnou a vzdělanou Eliškou Přemyslovnou. Jeho hlavní politické cíle
směřo-valy  do  Evropy,  musel  proto  panstvu  slíbit,  že  nebude  požadovat  pro  své
zahraniční výpravy vojenskou pomoc z Čech.
  Prvá léta soužití manželů byla zřejmě dobrá, později se změnila až
v  otevřený  boj.  Eliška  se  snažila  o  vládu  v  duchu  přemyslovské
tradice a to nemělo naději na úspěch. Stála za ní řada šlechticů v
čele s Vilémem Zajícem z Valdeka. Jindřich z Lipé byl v začátcích
vlády s králem  Janem ve velmi přátelských vztazích. Eliščině klice
se podařilo králi vsugerovat, že s Rejčkou připravují spiknutí. Jindřich
byl proto  roku 1315 zatčen, půl roku vězněn. Propuštěn byl až na
nátlak  panstva.  S milenkou Rejčkou odešel  do Brna jako správce
Moravy.  Rejčka  si  zřídila  druhý  královský  dvůr,   uměla  dobře
hospodařit,  dokonce mohla půjčit  i  králi,  což svědčí  o  přátelských
vztazích. Jak historie nazvala soupeření  Elišek? Šlo o válku žen, Elišek či královen?
P. H.
Putin p ředevším nechce infrastrukturu NATO na svých hranicí ch
  Ruský prezident  Vladimir  Putin uvedl,  že připojení  severských zemí do NATO by
Moskva nevnímala samo o sobě jako hrozbu, uvedla agentura Reuters. Upozornil ale,
že  Rusko  by  muselo  reagovat,  pokud  by  NATO  chtělo  do  těchto  zemí  rozšiřovat
vojenskou infrastrukturu.  Spojené státy podle Putina podporováním rozšiřování NATO
činí  »agresivní«  kroky k  dalšímu  vyostřování  již  tak  vypjaté  světové  bezpečnostní
situace. Putin neupřesnil, jaké by Moskva přijala kroky v případě přesunu infrastruktury
NATO  na  území  Finska  a  Švédska. »Uvidíme,  jaké  pro  nás  vytvoří
hrozby,« řekl. »Vytváří  se  tu  problémy  bez  jakýchkoliv  důvodů.  Budeme  reagovat
odpovídajícím způsobem,« dodal. Putin hovořil  na summitu lídrů zemí sdružených v
Organizaci  Smlouvy o  kolektivní  bezpečnosti  (ODKB),  na  němž se sešli  také  lídři
Arménie,  Kazachstánu,  Kyrgyzstánu,  Tádžikistánu  a  Běloruska.  Běloruský  vůdce
Alexandr  Lukašenko na setkání  vyzval  členy ODKB,  aby zůstali  jednotní,  a  obvinil
Západ z toho, že chce konflikt na Ukrajině prodlužovat a tím co nejvíce oslabit Rusko.
Lukašenko  rovn ěž  odsoudil  »pekelné  sankce«,  které západní  zem ě  uvalily  na
jeho zemi a kterým se podle n ěj dalo p ředejít, pokud by aliance ODKB mluvila
jedním hlasem. »Bez jednotného postoje bude sjednoc ený Západ navyšovat tlak
na postsov ětský prostor,« řekl Lukašenko.        Iportal24.cz

Od 12.6. budou mít d ůchodci nad sedmdesát let, cestující po St ředočeském kraji,
utrum. Jízdenky zdarma kon čí. Polovi ční jízdné budou muset platit v autobusech
a vlacích Pražské integrované dopravy (PID). Jedna perlička k tomu – jisté slevové
výhody se chystají pro účastníky odboje a odporu proti komunismu a válečné veterány,
kteří se prokážou osvědčením. Jinými slovy řečeno, kdyby teď navštívil Středočeský
kraj Josef Mašín, tak bude za vraždu civilistů jezdit po středních Čechách gratis, stejně
jako proamerický válečný veterán z Afghánistánu, kterému ze šosu kabátu kape krev,
zatímco upachtěná matka samoživitelka se dvěma hladovými a prochladlými dětmi
zaplatí plné jízdné…
I  takhle  může vypadat spravedlnost.  Ano, právě tomuto se říká spravedlnost po 
demokraticku! Obyčejný člověk schytává facky zleva zprava, a ti s rukama od krve mají
zelenou.                                                                          P.Votruba, iportál24

Pietní akty k 80. výro čí vyhlazení obce Lidice
  Dne 4. června vtrhlo gestapo do osady Čabárna  u Cvrčovic.  Muže z domů vyvlekli
na ulici, tam je zbili a pak odvezli do Kladna na gestapo, kde je vyslýchali ohledně
atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha. Tuto událost si připomeneme
 6. června  v 16.00 hodin  položením věnečku u  domu rodiny Šnoblových v osadě
Čabárna, kde je pamětní deska.
V  pátek,  10.  června  v  8.00  hodin  se  bude  konat  pietní  akt  u Kladenského
gymnázia,  kam byly odvlečeny lidické ženy s  dětmi.   Pietní  akt  je  pod patronací
lidických žen a dětí a primátora Města Kladna.
V 9.00 hodin  na stejném místě  -  k  soše Lidické  ženy,  položí  kytice ženy z  LKŽ
Kladno.
V  10.00  hodin  proběhne  pietní  akt  ve  Skanzenu  Mayrau,  s  položením  kytice  k
pomní čku  lidických  haví řů,  kteří  byli  „popraveni“  10.  června  1942,  ale  i  k
pomníčkům ostatních padlých havířů.
    V neděli  12. června od 10.00 hodin  se uskuteční pietní akt k  Lidické tragedii 
v památníku Lidice.
Zástupci KSČM  a LKŽ se sejdou v 9.00 hodin  v pietním území  u potoka.

Na všechny akce zve OV KSČM  a LKŽ  Kladno.

Kladenští diabetici na cest ě do Štrasburku      3 
   Třetí den jsme přejeli do Štrasburku,  kde jsme v budově Evropského parlamentu ,
pobesedovali  s třemi  europoslanci  za  ANO,  v čele  s pí.  Ditou  Charanzovou . 
Posléze, z návštěvnické galérie, jsme mohli sledovat část jednání jeho pléna. Zdejší
europoslanci mají  na své vystoupení jen 1 minutu! ( To je rozdíl  od vystoupení
v naší  Poslanecké  sněmovny,  či  Senátu,  že?!)  My  jsme  však  mohli  sledovat
15minutové vystoupení hostů – právě mluvil italský zástupce pan M.Draghi (někdejší
prezident  Evropské  banky),  jehož  podpis  najdete  na  některých  bankovkách  eura.
 Jeho řeč v češtině jsme měli všichni ve sluchátkách. Pro návštěvy v Europarlamentu
všechno  funguje  jako  hodinky  i  podle  hodinek,  od  kontroly  na  vstupu,  besedy
v zasedačce i  vrchol  -15 minut  na galérii,  tam se skupiny točí  jako apoštolové na
orloji. Bylo ale zajímavé to vidět. Teď alespoň poznáváme záběry v televizi. 
  Něco o  Evropském parlamentu. EP se skládá ze 751 poslanců  zvolených ve 28
členských  státech  EU.  Od  roku  1979  jsou  poslanci  voleni  všeobecným  přímým
hlasováním na dobu pěti  let.  Každá země má přidělen počet,  který je odvozen od
počtu  obyvatel  dané země.  ČR začínala se 24 europoslanci,  nyní  jich má 21.  Za
KSČM je tam pouze Kateřina Konečná. Politicky významnější než volební klíč je pro
jednotlivé  státy složení  podle jednotlivých frakcí  v parlamentu.  Ty je  třeba vidět  v
souvislosti s evropskými sdruženími politických stran
   Evropský parlament je jediný přímo volený orgán Evropské unie. Je fórem nejen pro
politické debaty,  ale také pro rozhodování na unijní úrovni. Disponuje významnými
legislativními a rozpočtovými pravomocemi. Spolu se zástupci členských států v Radě
tak může určovat budoucí směřování evropské integrace. V zakládajících smlouvách
byla kompetence EP zpočátku omezena na poradní funkci pro Radu EU a na kontrolu
Evropské komise. Postupně se jeho kompetence značně rozšířily, nicméně až dosud
nejsou  srovnatelné  s  kompetencemi  národních  parlamentů.  Parlament  volí  z  řad
poslanců  předsedu  a  předsednictvo.  Rozhodnutí  se  schvalují  na  plenárních
zasedáních,  práce  se  připravuje  ve  dvaceti  výborech.  Jednotlivé  výbory  se
specializují na určitou činnost, jako je například bezpečnost a obrana, zemědělství,
finanční rozpočet, životní prostředí, zdravotnictví atd.
  Kromě budovy  Evropského parlamentu  jsme také viděli  budovy  Rady Evropy a
Evropského soudu  pro lidská práva . 
    Pak jsme se vydali do vlastního města. Štrasburk  je hlavní město regionu Grand
Est ve Francii a  historická  metropole Alsaska na  levém  břehu Rýna s  237 100
obyvateli. V minulosti patřil střídavě k Německu a k Francii, což ovlivnilo i jeho vzhled.
   Po 1.  světové  válce byl  Štrasburk  i  Alsasko  roku 1919   připojeno  k  Francii.  V
září 1939 bylo  město  zcela  evakuováno  a  teprve  v  červnu 1940 sem  vstoupila
německá  armáda.  V  listopadu 1944 osvobodily  Štrasburk  jednotky  francouzské
armády a  oblast  se vrátila  k  Francii.  Od roku 1949   zde vznikaly hlavní  evropské
instituce a město se stalo symbolem francouzsko-německého smíření
   Ve městě jsme si nenechali ujít  katedrálu Notre-Dame , jeden z klenotů evropské
architektury. Byla vybudovaná v románském a gotickém slohu z červeného pískovce,
těženého  v nedalekých  Vogézách,  hlavně  v  letech 1176– 1318 a  dokončená  v
letech 1399–1439 stavbou  severní věže,  vysoké 143 m, jež  byla  až  do  roku 1874
nejvyšší stavbou na světě. Severní věž nebyla nikdy dostavěna. Katedrála je 110m
dlouhá a hlavní loď má výšku 32m, má neobyčejně bohaté západní průčelí s velikou
růžicí a pět bohatě vyzdobených portálů. K tomu nejcennějšímu patří gotická barevná
okna a astronomický orloj,  původně  postavený roku 1354,  zcela přestavěný 1547 a
opět roku 1832. Orloj je uvnitř katedrály, je nádherný, ale bohužel, jsme jej neviděli
v chodu, to jen v poledne.
  Od  roku 1988 je  historické  centrum  Štrasburku  s  názvem „Grande  Île“ zapsáno
na Seznamu světového dědictví UNESCO. V roce 2017 byla pod  UNESCO zařazena
i městská část „Neustadt“ vzniklá během německé správy města (1871–1918).
  Zajímavostí  je i  to,  že 1792 zde ve Štrasburku složil Claude Joseph Rouget de
Lisle Marseillaisu , dnešní francouzskou hymnu.
  Navštívili  jsme i romantickou  La petite France (Malá Francie), malebnou skupinu
původních  hrázděných domů z 16. a 17. století, nad ramenem řeky Ill a přilehlými
kanály. V domcích kdysi bydleli rybáři nebo mlynáři  a dnes tu jsou různé řemeslné
dílny a obchůdky s delikatesami.
  My delikatesy nehledali, ale v obchodech si nakoupili nějaké francouzské sýry. 

  Splnila  jsem  si  své  dva  sny  –  vidět  zdejší  katedrálu  a  posedět  ve  Francii  na
zahrádce  u  kafíčka.  Pak  už  jsme  se  vydali  na  cestu  domů.  Byl  to  zdařilý
zájezd.    EVZPRAVODAJ OV KSČM Kladno:  Adresa redakce:ul.  Mialdy Horákové
497, Kladno 2, tel.: 312 687 909, 734 430 256E-mail:ov.kladno@kscm.cz,
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