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Bez obalu s Kateřinou Konečnou
Vážení čtenáři, milé čtenářky,
zvýšení daní, o kterém se v politických kuloárech šuškalo již
několik posledních týdnů, začíná nabírat konkrétních obrysů.
Je potřeba se ptát – jak se toto zvýšení dotkne běžného
občana. Vůbec nejčastěji je v poslední době zmiňována tzv.
sektorová daň, u které mimochodem stačilo premiéru Fialovi
na obrat o 180 stupňů místo několika měsíců jen několik dnů.
A o co vlastně jde? Šlo by především o zvýšení daní
energetickým společnostem, čímž chce vláda reagovat na
zvyšující se ceny energií, díky kterým připouští finanční
problémy už každý druhý Čech. Což o to, na papíře je to možná hezká myšlenka,
připomeňme si ale měsíc stará slova Petra Fialy k vysokým cenám ČEZu, dle kterých
je v otázkách cenotvorby nutné respektovat zájmy menšinových akcionářů. Když stát
není schopen regulovat ceny energií ani ve společnosti, ve které je většinovým
akcionářem, jak asi bude energetický trh reagovat na navrhované zvýšení daní?
Mimochodem, kdyby se vládní strany inspirovaly už dříve programem KSČM, nemusel
být dopad pro občany tak drastický. Soběstačnost a silný stát s kontrolou nad
strategickou infrastrukturou – to je jediné řešení, jak vzdorovat vysokým cenám.
Mimochodem dle jednoho z posledních průzkumů si téměř 9 z 10 občanů myslí, že
vláda proti zvyšování cen nic nedělá.
Ona celá snaha vládnoucí ODS nyní bojovat proti cenám energií působí tak trochu
komicky, stejně jako vzletná slova Petra Fialy o potřebě energetické suverenity. 30 %
ČEZu bylo v roce 1992 zprivatizováno za podpory špiček tehdejší ODS v čele s
propagátorem privatizace, Václavem Klausem. 70 % akcií tenkrát zůstalo v rukou státu
právě z důvodu možnosti případné regulace cen, která dnes ovšem podle Petra Fialy
není pro zájmy menšinových vlastníků možná. Prodej plynárenské společnosti
Transgas byl zpečetěn sice až za vlády Miloše Zemana, diskuze o něm ale započal už
v roce 1995 předseda ODS Václav Klaus. První kolo privatizace České rafinérské
proběhla již v roce 1996, světe div se, za vlády ODS a Václava Klause. Dokonce ani
peníze z vodného a stočného nezůstávají u nás doma, ale většinu výnosů z vody
putuje do zahraničí. Na příklad v Praze prodloužilo v roce 2006 tehdejší vedení města
v čele s primátorem Bémem z ODS platnost smlouvy zaručující provoz Pražských
vodovodů a kanalizací francouzskou firmou Veolia až do roku 2028. ODS tak v České
republice již třicet let soustavně pracuje na dlouhodobém odtékání zisků za veškeré
suroviny do zahraničí, činí tak z Česka nesuverénní zemi a nyní, v době rekordního
státního dluhu a v době rekordních deficitů státního rozpočtu, najednou premiér Fiala a
s ním i celá ODS po třiceti letech zázračně prozřela a chystá zestátňování. Nezbývá,
než popřát hodně štěstí v nápravě škod, které tu stihla ODS ve spolupráci s ČSSD,
KDU-ČSL a dalšími v rámci třiceti let privatizací napáchat. Jedno je jisté. Nakupovat
nyní budeme daleko dráž, než jsme kdy dřív prodávali. Je ale důležité mít na paměti,
že za aktuální stav věcí a vlastnických struktur energetických gigantů v Česku nese
historickou odpovědnost právě ODS a Petr Fiala se nyní ve svém boji rozhodl hasit
svůj vlastní požár. Tak snad nebude hasit francouzskou vodou, ať na tom zase
nevydělá jen někdo jiný.
Nyní se už tradičně podíváme do zahraničí. Snad nejvíce bylo skloňováno jméno
britského předsedy vlády Borise Johnsona. Ten rezignoval jako vůdce vládnoucí
Konzervativní strany. Po výběru nástupce pak teprve bude rezignovat jako premiér.
Johnson se drží svého křesla velmi úporně a hraje o čas. Ovšem tentokrát nemá
naději se udržet. Vysvětlení pádu kdysi velmi populárního politika se vyrojilo mnoho.
Od konkrétních věcí jako skandál s tzv. partygate, tedy schůzek mnoha Johnsonových
lidí, včetně jeho samotného během Covidových restrikcí, kdy jeho vláda takováto
porušení jinými občany tvrdě trestala. Dvojí metr, který známe i z naší republiky, řadu
lidí rozladil. Následoval skandál mnohem závažnější, jenž se týká jednoho
z nejbližších Johnsonových spolupracovníků Davida Pinchera, kterého policie obvinila
ze sexuálního obtěžování dvou zaměstnanců. Přitom se odhalilo, že Johnson Pinchera
povýšil, i když o jeho podobných prohřešcích věděl několik let. Ztráta důvěry
v premiéra vedla ke dvěma volebním porážkám v tradičně konzervativních okresech.
Teprve v souvislosti s pádem Borise Johnsona si lidé připomněli jeho známé
charakterové nedostatky. Johnson byl nesmírně ambiciózní, narcistický, egocentrický a
neměl problém v zájmu své kariéry často zcela otevřeně lhát. Jako zpravodaj TIMESů
z Bruselu bezostyšně zveřejnil zcela vymyšlenou reportáž. Lhal o historii, o svých
osobních vztazích včetně rodinných, o svých oponentech. Procházelo mu to, neboť byl
voliči vnímán jako „zábavný“. Byl tak zvolen primátorem Londýna, stal se i ministrem
zahraničí a nakonec i sesadil premiérku Terezu Mayovou. Nejdříve podporoval setrvání
Británie v EU, pak otočil a stal se hlasitým zastáncem Brexitu. Lhal i při vyjednávání
s představiteli EU. Podařilo se mu vážně poškodit vztahy nejen s EU, ale i s Irskem.
Johnson ještě ve středu odmítl rezignovat, a to s argumentem, že v Evropě je válka a
jeho demise by oslabila britskou bezpečnost. V noci na čtvrtek – poté, co z jeho
nejbližšího okolí rezignovalo 50 lidí, včetně řady ministrů – křičel Johnson, že za jeho
odvoláním stojí intriky Vladimíra Putina. Úsměvné, nemyslíte?
To je pro dnešek vše. Děkuji za pozornost a nezapomeňte si koupit týdeník Naše
pravda, kde se za cenu malého piva dočtete to, o čem se jiní bojí psát.

Bipolární svět se neosvědčil“ konstatuje V.Filip
Vždy jsem tvrdil, že bipolární svět se neosvědčil, že jednopolárni svět
nemůže najít řešení pro skutečné národní zájmy lidí na celém světě a že řešením
bude vícepolární svět. Je smutné, že nevzniká diplomatickou cestou a
společným úsilím a že podnětem k jeho ustavení je ozbrojený konflikt
slovanských národů. Doufám, že brzy opět nastoupí diplomacie a
zdravý rozum.

Projev Vladimira Putina před lídry frakcí Ruské dumy:
Dobrý den, vážení kolegové, vážený pane Vjačeslave Viktoroviči!
Včera, 6. července, skončilo jarní zasedání Státní dumy a k jeho celkovým výsledkům
významně přispěli všichni poslanci – to chci zdůraznit – všech frakcí. Myslím, že
výsledky jsou velmi povzbudivé, důležité a významné pro lidi, pro ruský stát jako
celek, pro ochranu našich národních zájmů a pro zajištění suverénního, udržitelného
a efektivního rozvoje země.
Toto zasedání Dumy bylo intenzivní, napínavé a velmi zodpovědné vzhledem k
rozsahu a složitosti úkolů, které před námi stojí. Po 24. únoru, kdy byla zahájena
zvláštní vojenská operace, musely všechny složky a úrovně státní správy jednat
rozhodně, soudržně a rychle.
V tomto ohledu je výmluvný příklad ruského parlamentu jako nejvyššího
zastupitelského orgánu. Politika parlamentu je založena na vůli ruského lidu, na
pevném postoji, na přesvědčení o naší historické správnosti, na nezpochybnitelném
odhodlání drtivé většiny našich občanů bránit suverenitu Ruska a pomoci našim lidem
na Donbasu. To je také jádrem politiky našeho státu jako celku. Takzvaný kolektivní
Západ v čele se Spojenými státy americkými se vůči Rusku chová extrémně
agresivně již několik desetiletí. Naše návrhy na vytvoření systému stejné bezpečnosti
v Evropě byly zamítnuty. Iniciativy na spolupráci v oblasti protiraketové obrany jsou
odmítány.
Varování o nepřijatelnosti rozšiřování NATO, zejména na úkor bývalých sovětských
republik, byla ignorována. Dokonce i samotná myšlenka možného začlenění Ruska
do právě této aliance NATO, která se v té době zdála být bez mráčku, připadala jejím
členům absurdní. A proč? Protože zemi, jako je Rusko, prostě nepotřebují. Proto!
Proto podporovali terorismus, separatismus v Rusku, vnitřní destruktivní síly a “pátou
kolonu” v naší zemi. Všem se dostalo a stále dostává bezvýhradné podpory ze strany
kolektivního Západu. Dnes slyšíme, že jsme začali válku na Donbasu, na Ukrajině.
Ne! Rozpoutal ji právě tento kolektivní Západ tím, že v roce 2014 zorganizoval a
podpořil protiústavní ozbrojený převrat na Ukrajině a poté podporoval a
ospravedlňoval genocidu lidí na Donbasu.
Tentýž kolektivní Západ je přímým strůjcem a viníkem toho, co se dnes děje. Pokud
ten samý Západ chtěl vyprovokovat konflikt, aby přešel do nové fáze boje s Ruskem,
do nové fáze zadržování naší země, pak můžeme říci, že se mu to do jisté míry
podařilo. Byla rozpoutána válka a uvaleny sankce. Za normálních okolností by to bylo
pravděpodobně obtížné. Ale co bych rád zdůraznil? Museli by pochopit, že prohráli již
na začátku naší speciální vojenské operace, protože její začátek znamená také
začátek zásadního rozpadu světového řádu na americký způsob. To je začátek
přechodu od amerického liberálně-globalistického egocentrismu ke skutečně
multipolárnímu světu – světu založenému nikoli na sobeckých pravidlech, která si
někdo vymyslel sám pro sebe a za nimiž není nic jiného než snaha o hegemonii,
nikoli na pokryteckých dvojích standardech, ale na mezinárodním právu, na skutečné
suverenitě národů a civilizací, na jejich vůli žít svůj historický osud, své hodnoty a
tradice a budovat spolupráci založenou na demokracii, spravedlnosti a rovných
právech. A je třeba si uvědomit, že tento proces již nelze zastavit. Běh dějin je
neúprosný a pokusy kolektivního Západu vnutit světu svůj Nový světový řád jsou
odsouzeny k nezdaru. Chci však říci a zdůraznit, že máme mnoho příznivců, a to i v
USA a Evropě, a ještě více na jiných kontinentech a v jiných zemích, a že jich bude
stále více, o tom není pochyb. Dokonce i v zemích, které jsou stále satelity USA,
roste pochopení, že slepá poslušnost jejich vládnoucích elit vůči panovníkovi
zpravidla neodpovídá jejich národním zájmům a často je s nimi v radikálním rozporu.
S nárůstem těchto nálad ve společnosti s nimi nakonec bude muset počítat každý.
Dnes tyto vládnoucí elity zvyšují míru manipulace s veřejným vědomím.
Vládnoucí třídy na Západě, které mají nadnárodní a globalistický charakter, si prostě
uvědomily, že jejich politika je stále více odtržená od reality, od zdravého rozumu a od
pravdy, a začaly používat otevřeně represivní metody. Západ, který kdysi hlásal
takové principy demokracie, jako je svoboda slova, pluralita a respekt k odlišným
názorům, se dnes zvrhává v pravý opak – totalitu. Zahrnuje cenzuru, blokování médií
a svévolné zacházení s novináři a veřejnými činiteli. Tato praxe zákazu se nevztahuje
pouze na informační prostor, ale také na politiku, kulturu, vzdělávání, umění – na
všechny sféry veřejného života v západních zemích. Navíc tento model – model
totalitního liberalismu, včetně proslulé kultury rušení, všudypřítomných zákazů –
vnucují celému světu, snaží se ho prosadit.
Pravda a skutečnost je však taková, že národy většiny zemí o takový život a takovou
budoucnost nestojí a skutečně nechtějí formální, dekorativní, ale věcnou, skutečnou
suverenitu a jsou prostě unavené z klečení, z ponižování se před těmi, kteří se
považují za výjimečné, a dokonce ke své škodě slouží jejich zájmům. Dnes slyšíme,
že nás chtějí porazit na bitevním poli. Co na to říct? Tak ať to zkusí! Už jsme hodně
slyšeli, že Západ s námi chce bojovat “do posledního Ukrajince”. Je to tragédie pro
ukrajinský lid, ale zdá se, že to k tomu směřuje. Všichni by však měli vědět, že jsme
tam v podstatě ještě nic pořádného ani nezačali. Zároveň neodmítáme vyjednávat o
míru, ale ti, kteří to odmítají, by měli vědět, že čím dál půjdeme, tím těžší pro ně bude
s námi vyjednávat.

XI. Sněm NR KČP dne 2. 7. 2022
Předsedou Národní rady klubu českého pohraničí je Jaroslav Hudec
Praha sobota 2. července 2022 se v Praze konal již XI. národní sněm Klubu českého
pohraničí. IX. Sněm Národní rafy byl zahájen Česko-Slovenskou hymnou. Sněm zvolil
55 členů Národní rady Klubu českého pohraničí a členy Kontrolní a Revizní komise.
Poté nově zvolení členové Národní rady na svém 1. ustavujícím zasedání zvolili
nového předsedu, jímž se stal Jaroslav Hudec, dosavadní předseda po zemřelém
Gustavu Janáčkovi. Následně proběhla volba tří místopředsedů, jimiž se stali:
Cincibus Zbyněk, Hanischová Marie a Větrovec Václav. Kontrolní a Revizní komise si
rovněž na svých 1. ustavujících zasedání zvolili své předsedy. Předsedou Kontrolní

komise byl zvolen Zídek Štěpán a Rozhodčí komise Milan Havlíček.
Podle 1. místopředsedy Zbyňka Cincibuse čeká členy vedení Klubu českého
pohraničí, a nové předsednictvo velni složitá práce. Stabilizace klubu a složité hledání
partnerů pro připravované projekty vzájemné spolupráce. Vyjádřil přesvědčení, že
nově zvolená Národní rada KČP bude pracovat a plnit úkoly odpovědně a s plným
nasazením. Byly schváleny i nové stanovy Klubu, kde se zejména jednalo o výšši
členského příspěvku, ta je pro letošní rok stanovena na 120,- Kč, pro NR KČP, za
každého člena klubu a pro rok 2023 bude vyhlášena v prosinci 2022 Národní radou.
Jinak žádné jiné úpravy nebyly provedeny.
Sobotního sněmu se zúčastnilo 87 členů ze 118 pozvaných delegátů s hlasem
rozhodujícím. Krajskou delegaci Středočeského Klub českého pohraničí
reprezentovalo 14 delegátů s hlasem rozhodujícím. Sněmu se dále zúčastnila celá
řada významných hostů. Mezi nimi nechyběli přátelé ze Slovenska a Spolkové
republiky Německa. Za ÚV KSČM se sněmu zúčastnil místopředseda Milan Krajča.
Mezi hosty byl i kandidát na prezidenta PhDr. Josef Skála CSc. Vlastenecké
organizace zastoupil předseda Slovanského výboru České republiky RNDr.DrSc. Jan
Minář a za Český svaz protifašistických bojovníků plukovník v.v. Emil Kulfánek.
Na závěr IX. Sněmu KČP přijali delegáti následující prohlášení.
Text: František Kovář, Ladislav Nyš
Foto: Jiří Maršálek

Provolání delegátů XI. národního sněmu KČP z.s.
Dne 2.7.2022 se v Praze uskutečnil XI. národní sněm KČP, z. s. uznávaného
vlasteneckého spolku za účasti zvolených delegátů ze všech 14 krajů České republiky,
dvou krajů Slovenské republiky, významných domácích a zahraničních hostů.
Národní sněm ocenil vlastenecký čin lidí, kteří před 30 roky vyjádřili založením KČP
hlasitý protest proti snahám Václava Havla a jeho souputníků, podřídit zájmy českého
národa nacionálním a ekonomickým záměrům SRN a jeho spojenců.
Z odkazu zakladatelů vznikl díky obětavé práci jejich následníků, uznávaný občanský
spolek s více jak tisíc tři sty členy, který hájí čéské národní zájmy, suverenitu země,
historickou pravdu, přátelství mezi národy a světový mír.
Pod ústředním heslem, "JEN ZŮSTANE-LI NAŠE POHRANIČÍ ČESKÉ, ZŮSTANE
ČESKOU I CELÁ NAŠE VLAST", čelí KČP, jako celek a jeho členové agresivním,
revanšistickým požadavkům sudetoněmeckého landsmanšaftu. Jejich skrytým cílem je
likvidace poválečných dekretů prezidenta ČR Dr. E. Beneše a následné dosažení
ekonomických, nacionálních a morálních požadavků na úkor českého národa,
případně v uskutečnění historicky prvního sněmu landsmanšaftu na území ČR.
Své požadavky opřeli o omluvu V. Havla za tzv. vyhnání a o národní zradu mnohých
polistopadových politiků, části kulturních pracovníků a historiků. Osoby, které považuje
KČP za zrádce českého národa jsou dlouhodobě uvedeny v různých dokumentech a
provoláních KČP, z. s.
XI. národní sněm KČP děkuje všem občanům ČR, svým obětavým členům a
funcionářům, kteří si v nepříznivých politickýc podmínkách v průběhu 30ti let zachovali
čest a lidskou důstojnost, brání odkaz našich národních buditelů, bojovníků na polích
válečných, politických, hospodářských a kulturních pro zachování státní a národní
suverenity. Tuto naléhavou vlasteneckou záležitost je nutné vyzvednout zejména v
době, kdy si připomínáme 104. výročí vzniku Československého státu. V situaci, kdy
reálně existuje nebezpečí vzniku válečných konfliktů, což ukazuje situace na Ukrajině,
mohou tyto rozsáhlé konflikty vést k zániku lidské populace a ekonomickému krachu.
XI. Národní sněm KČP nesouhlasí s členstvím ČR ve vojenském paktu NATO a
militarizaci jeho armády v různých nelegitimních misích a vysokých finančních výdajích
na zbrojení.

Delegáti XI. Národního sněmu KČP, z. s. v y z ý v a j í
- Vládu ČR, Parlament ČR, poslance ČR v Evropském parlamentu, vědce, pedagogy,
umělce, historiky, novináře, aby své poslání plnili v souladu s Ústavou ČR, se zájmy
lidu a českého národa k zabezpečení státní suverenity, sociální spravedlnosti a k
zachování míru.
- Všechny vlastence, demokratické, vlastenecké organizace ke společným akcím na
obranu českých národních zájmů a k důstojnému uctění 104. výročí vzniku ČSR pod
heslem jejího zakladatele T. G. Masaryka : PRAVDA VÍTĚZÍ !

Založení Klubu českého pohraničí 30. výročí
Po skončení XI. Národního sněmu KČP
následovalo slavnostní shromáždění k 30.
výročí vzniku KČP, bylo zahájeno hymnou
klubu, Husitským chorálem.
Za první jádro pozdějšího klubu je
považován marxisticko–leninský klub 35.
základní organizace KSČ v Chomutově, v
jehož rámci v květnu roku 1990 vznikl
první Klub přátel českého pohraničí,
zaměřený původně výhradně na česko–
jeho
německé
soužití
v pohraničí a
interpretaci.
Dne 18. srpna 1991
vznikl vedle něj v Chomutově ještě Klub
českého pohraničí. V únoru 1992 byl za
účasti stoupenců z okresů Děčín,
Chomutov, Teplice a Ústí nad Labem
ustanoven přípravný výbor Severočeské
regionální rady KČP. Ministerstvem vnitra
byl KČP zaregistrován jako občanské
sdružení dne 22. července 1992. Byla
ustanovena Národní rada KČP
a její
součástí byla Sekce (bývalých) ochránců
státních hranic. Zakládajícími členy Střeč.
KR KČP byl předseda Jiří Pokorný z
Berouna, Králová, Doušová,, Glos, Klíma,
Vodička, Krčál, Řezáč, a mnoho dalších.
Postupně vznikaly i Okresní rady KČP v
našem kraji.

PÍŠETE NÁM

Mistr Jan Hus a Cyril s Metodějem .
Tak jsme si ještě možná už naposledy připomněli tragickou historickou událost z 15.
století, upálení M. J. Husa za pravdu, kterého upálili hodní papeženci, kteří ve všech
bodech s p r á v n ě porušovali b o ž í desatero a učení J. Krista.
Možná naposledy jsme si připomněli příchod bratrů, slovanských věrozvěstů, Cyrila
a Metoděje, kteří byli s v a t o ř e č e n i . A přesto, a nebo právě proto, byli intrikami
latinských kněží pronásledováni za to, že české zemi dali vlastní slovanský jazyk.
Také Římu byli trnem v oku .
Nový režim naprosto nehorázně přepisuje dějiny a znásilňuje pravdu. Kolaboranti s
německými nacisty jsou dnes rehabilitováni, vrazi Mašínové vyznamenáváni, sochy
ruských válečných hrdinů odstraňovány. Z husitů je dělaná bezcitná horda barbarských plenitelů. Lidice si za svoje vypálení mohly samy atd . atd. Příčiny zlých
následků jsou záměrně zamlčovány a podhodnocovány jako bezvýznamné .
i Není vyloučeno, že nám brzy naši režimní, političtí hysterici začnou tvrdit svojí
jedině správnou pravdou, že Hus byl bezbožný kacíř a tudíž, že bylo správné ho
zaživa upálit, stejně jako bylo správné zaživa upálit desítky lidí v Domě odborů v
Oděse.
Svátek příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje bude demokraticky
zakázán. Namísto něj nám vláda, poslanci pětikolky zavedou v naší americkoněmecké české kolonii nový svátek a to bude příchod západních z v ě r o věrozvěstů
Joea z Washingtonu a Olofa z Berlína. Všichni ti noví západní zvěrozvěsti jsou naší
novou vládou svatořečeni . Ti z v ě r o zvěsti se na svém svatém stolci mění jako
svatí na pražském orloji. Jejich svatým posláním je zrušit, zakázat slovanství a náš
slovanský jazyk nahradit jazykem dravých, mocichtivých Anglosasů, jakousi
germánskou angličtinou. Naší slovanskou hlaholici vystřídá - anglický hlahol HUP
BUP Glagolitic script .
Eva Dolejšová

Teď královnou jsem já a hold mně vzdává...
Ano, vzdávali jsme hold „královně“ Ivance Zvonařové z
Rozdělova Byla pro nás v tuto chvíli opravdovou královnou, zasypanou
květy. Bohužel, vyprovázeli jsme ji na její poslední cestě. Život jí náhle
přetrhla a ukončila tragická nehoda.
Společně se zarmoucenou rodinou, se pohřbu, v kapli kladenského
hřbitova, zúčastnili četní zástupci OV KSČM, LKŽ i Diaklubu Kladno.
Ivanka měla tuto píseň moc ráda a já osobně, si vždy při jejím poslechu,
na ni vzpomenu. Bude nám všem dlouho chybět.
Čest její světlé památce !
Za všechny přátele Eva Vlčková

Stejně tak se zármutkem vzpomínáme na s. Evu Hroníkovou
z Kladna, předsedkyni OKR KSČM a LKŽ Jitřenka Kladno a členku Dia.
Stejná tragická nehoda postihla i ji.
Vyjadřujeme upřímnou soustrast všem pozůstalým. Nezapomeneme!
Čest její světlé památce !
Za všechny přátele Eva Vlčková

Není ÚV jako ÚV
Poslední dobou se v českém prostředí šíří následující vtip:
„Komunisté naši zemi vedli 40 do propasti. Petr Fiala našel
zkratku, zvládl to za půl roku.“ Po 30 letech budování
kapitalismu dlážděné nesplnitelnými sliby o prosperitě pro
všechny, ale naplněné spíše jen korupčními skandály, lidé
začínají srovnávat dobu minulou a současnou. Před více jak
30 lety se Česko řídilo z Ústředního výbor (ÚV) KSČ
vedeného Milošem Jakešem (doktorem poltických věd), dnes
z Úřadu vlády (ÚV) vedeného Petrem Fialou (profesorem
politických věd). Z minulosti do současnosti se přenesla jen zkratka, ostatní se
změnilo.
Arogantnost a nabubřelost současné vlády, která je přezdívána vládním Pětipsem, je
bezmezná. Ba dokonce se začínají ozývat hlasy, že si nezadá s arogancí tehdejšího
ÚV KSČ. Něco pravdy na tom bude, protože takový chaos, nepořádek, či dokonce
bordel, který vidíme dnes a denně, za tehdejšího komunistického prezidenta G.
Husáka a generálního tajemníka M. Jakeše u nás určitě nebyl. Svět byl bezpečnější a
pod vlivem faktoru Divnolásky mezi Sovětským svazem a USA.
Jenže není ÚV jako ÚV. Jestliže se to komunistické ÚV snažilo o to, abychom byli
v řadě produktů soběstační – od potravin, masa, až třeba po energii. ÚV Petra Fialy
se snaží o naprostý opak. Jistě by z Česka chtělo udělat novodobou kolonii, a proto
nás ženě do ještě většího marasmu, beznaděje a poklesu životní úrovně, jakou jsme
od vzniku Česka nezažili. Rozdíl mezi oběma zkratkami ÚV je jasný. Zatímco
komunistické ÚV chtělo blahobyt pro všechny lidi, Fialovo chce blahobyt je pro úzkou
vrstvu majetníků. – Pro někoho dobro, pro většinu zlo. Proto předseda vlády a její
místopředsedové prosazují hlavně zájmy cizích mocností; Česko je jim volné,
ukradeno, šumafuk.
Ta většina se dnes bojí o svou budoucnost. Strach z toho, co přijde z ÚV, je čím dál
větší a rozladění obyvatel se stává zjevnějším. Kdyby ÚV Petra Fialy chtěl něco
vykonat pro dobro občanů a republiky, tak Fiala nejezdí na Ukrajinu všem dokazovat,
jak je odvážný a schopný dráždit ruského hada bosou nohou (kterého si ale ODS
dlouhá léta hřála na prsou), ale řeší naše problémy. Dle jeho slov jsme ve válce, ale
ani válečný stav, ani stav ohrožení státu vyhlášen nebyl. Není proto jasné, proti komu
ji ÚV vyhlásil, ale už tyto věci dávají tušit, že minulý ÚV na tom byl o poznání lépe,
než ten Fialův. Fialův ÚV vede tichou válku proti zájmům českého lidu!
Jan Klán

☺☺☺☺☺ smějeme se ☺☺☺☺☺
Do společnosti si vzala mladá dívka náhrdelník, na němž jako přívěšek viselo malé zlaté
autíčko. Při tanci hledí její partner upřeně , přímo fascinovaně na tento model.
„Líbí se vám mé auto, že?“ táže se dívka. „To ano,“ odpoví tanečník, „ale ještě více
parkoviště“.
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