
KSČM důrazně protestuje proti zákazu KS Ukrajiny
 KSČM co nejrozhodněji  protestuje proti nedávnému rozhodnutí ukrajinské justice o
trvalém zákazu Komunistické strany Ukrajiny a o zabavení veškerého jejího majetku.
Komunisté čelí  na Ukrajině  perzekuci již od tamního krvavého státního převratu na
Majdanu. Po něm bylo útočeno na jejich sekretariáty, členové a stoupenci strany byly
napadáni,  komunistický  tisk  byl  zakazován  a  Komunistické  straně  Ukrajiny  bylo
bráněno v účasti ve volbách.
Zákaz Komunistické strany Ukrajiny je součástí aktuální vlny represe namířené proti
ukrajinské opozici,  odehrávající  se na  pozadí  v  zemi  probíhajícího  konfliktu.  Vedle
dalších stran a organizací je namířena především proti ukrajinským komunistům. Velký
mezinárodní  ohlas  vyvolalo  například  uvěznění  prvního  tajemníka  Leninského
komunistického svazu mládeže Ukrajiny Michaila Kononoviče a jeho bratra Alexandra.
Oba  bratři  jsou  již  měsíce  vězněni  za  svou  komunistickou  činnost,  ve  vězení  byli
vystaveni mučení a jejich život je v trvalém ohrožení. 
KSČM deklaruje svou plnou solidaritu s ukrajinskými komunisty. Požaduje obnovení
legality Komunistické strany Ukrajiny a ukončení všech antikomunistických represí v
zemi.  Vyzývá  k  okamžitému  propuštění  bratrů  Kononovičových  a  všech  dalších
ukrajinských politických vězňů vězněných za komunistické aktivity. Vedení KSČM
Čí je pan Fiala premiér? D ěsivé, co dnes čeští ob čané musí
poslouchat. Kone čná varuje p řed závislostí na N ěmecku, do
které  se  řítíme.                                .

Europoslankyně  a  předsedkyně  KSČM  Kateřina  Konečná,
vystoupení premiéra Fialy na půdě Evropského parlamentu označila
za  „pokrytectví“.  Připomněla,  že  například  Slováci  mají  5krát
levnější  elektřinu než my. Vyjádřila  se i  k  protiruským sankcím a
doporučila  přečíst  si  názory lidí  pod  tímto  jejím  statusem na  fb.
„  Zamyslela  se  i  nad  ČT  ohledně  „kauzy  Hlubuček“. „Větší
pokrytectví jsem dlouho nezažila“,  uvedla jste k vystoupení Petra
Fialy na půdě EP. Co přesně vás na projevu českého premiéra tak
„zvedlo ze židle“?  Uvedla jsem několik příkladů, jak by podle mě

neměla vláda postupovat. Ať už je to zrušení práva veta jednotlivých členských států
EU, nebo snaha privatizovat zbytky státních a národního podniku Budějovický Budvar.
Podotkla jsem, že naše vláda nutí občany levnou energii vyrobenou na našem území v
našich  elektrárnách  –  povětšinou  vybudovaných  před  rokem  1989  –kupovat  za
německé ceny. Bohužel ale s českými platy. Byly to přitom špičky ODS, které se na
privatizaci ČEZu podílely. Když si najdete výroční zprávu třeba z roku 1992, najdete v
ní,  že  poslání  ČEZu  je  spolehlivě  poskytovat  elektřinu  svým  zákazníkům  za
konkurenceschopnou cenu. A to je z mého pohledu právě to pokrytectví, chtít po lidech
aby přepláceli energii díky podmínkám, které jeho předchůdci nastavili. Premiér Fiala
se  nemůže  tvářit,  že  co  dělala  ODS  před  jeho  nástupem,  jako  by  se  nestalo.
. „Inflace 17,2 procenta je vyšší než v Rusku. To m ělo být v tuto chvíli sankcemi
úpln ě  zničené.  Zatím  však  sankce  ni čí  spíše  naše  ob čany.  Stop  Fialov ě

drahot ě!!!“  napsala  jste  na  fb.  Co  v  tomto  sm ěru  navrhujete?    .
Okamžitě začít pomáhat českým občanům, kteří jsou drceni brutálními cenami. A také
přehodnotit dosavadní hospodářskou politiku, kterou vláda dělá. Nebo spíš nedělá. A
to  jak  v  krátkodobém  horizontu,  tak  by  stálo  za  to  zhodnotit  i  celých  33  let
porevolučního  vývoje.  Ukázalo  se,  že  mnohé  hospodářské  nástroje  jsou  dávno
překonané, a přesto je většina politických stran občanům stále ordinuje. KSČM – jako
jediná strana systémové alternativy – říká, že tudy cesta nevede.                    .
Mimochodem, pokud se podíváte do komentářů pod tímto vámi zmiňovaným statusem,
najdete tam přímo od lidí, co od představitelů  státu nyní očekávají.  Vadí jim dopad
sankcí na nás samotné. Lidi nevidí žádný přínos v aplikaci těchto sankcí. Jakou to má
logiku chtít se vzdát surovin, na kterých jsme – a ještě budeme roky závislí – abychom
se snažili zalíbit další velmoci, jen z jiné světové strany. Ze závislosti na jedné běžíme
do náruče druhé. A ještě  máme tleskat,  že si strategické suroviny budeme kupovat
mnohonásobně  dráž?  K  tomu   KSČM  nebude  mlčet  jako  ostatní.
 Prozradila  jste,  že  se  na  výboru  IMCO  úsp ěšně  odhlasovala  vaše  zpráva  k
reform ě směrnice o spot řebitelském úv ěru. Můžete prosím vysv ětlit,  co to pro
spot řebitele  konkrétn ě  znamená?                    .
Celý dokument  budeme ještě  vyjednávat  na  podzim s  českým předsednictvím.  Čili
teprve došlo ke schválení mého vyjednávacího mandátu. Každopádně v Evropském
parlamentu se mi podařilo  vyjednat  dokument,  který by měl  spotřebitele ochránit  v
nadcházejícím velmi těžkém krizovém období  tak,  aby se znovu nekonalo dluhové
eldorádo.  Jedním  z  dosavadních  největších  úspěchů  je  navržené  zastropování
maximální výše úroků či celkové ceny úvěru, které musí dlužník, když si peníze půjčí,
zaplatit.  Zde  je  však  otázkou,  jestli  toto  zastropování  do  finální  směrnice  po
vyjednáváních na podzim projde. Zrovna ČR, která bude zastupovat radu na jednáních
s EP (který budu zastupovat já), se k těmto limitům nestaví moc vstřícně a nechce
je.Jinak se mi poprvé v historii povedlo do legislativního dokumentu prosadit tzv. právo
pacientů s rakovinou či jiným závažným onemocněním, být zapomenut. To znamená,
že  po  vyléčení  a  uplynutí  období,  kdy  se  nemoc  nevrátí,  nebudou  již  moci  být
diskriminováni v přístupu k úvěrům či  jejich pojištění z důvodu dřívějšího prodělání
těchto chorob. V neposlední řadě také můj  mandát obsahuje zákaz nejškodlivějších
typů  reklam  na  úvěry.  K  reklamě  na  úvěry  v  dokumentu  EP přistupujeme  jako  k
reklamě  na  alkohol  či  tabákové  výrobky.  Tzn.  že  jsme šli  cestou  např.  Francie  či
Holandska a navrhujeme, aby každá reklama na úvěry v budoucnu obsahovala velkým
prominentním  písmem  napsané  upozornění,  že:  „Půjčování  peněz  stojí  peníze“.  V
neposlední  řadě  navrhujeme  také  zákaz  určitých  velmi  nebezpečných  praktik
vymahačů dluhů. Věřím, že se mi z těchto opatření podaří prosadit co nejvíce.
Západ  se  obává  uzav ření  kohoutk ů  s  plynem  ze  strany  Ruska.  
Jen bych chtěla připomenout, že jsme stále z více než 90 % na dodávkách plynu z
Ruska  závislí.  To,  že  máme  plnější  zásobníky,  je  pouze  dočasná  pojistka.  Při
skutečném zastavení bychom podle odhadů odborníků vydrželi asi 2 zimní měsíce. 
Vláda bohužel opět zatím nepřipravila reálný plán, co v takovém případě dělat. Je to
tristní nezodpovědnost, kterou bohužel odnášejí občané naší země a s touto vládou se
obavám, že bude jen hůř. 
 .   Parlamentní listy   p ředsedkyn ě KSČM Kateřina Kone čná

VĚŘTE  BUDVARU,  TEN  VÁM  MOZKY  NEVYPIJE
Prodat  národní  podnik  Budějovický  Budvar  za  polovinu  ročního  rozpočtu  Brna?

Mediální scéna je podivná, pokud chcete mít přehled o tom, co se kde
píše, o čem a o kom se píše, tak nezbývá než ji využívat. Záleží na
tom, jestli jsou to ještě zprávy,  které někoho zaujmou nebo už ne. A
tak už delší dobu sleduji, co se píše právě kolem Budvaru. Ne toliko z
popudu nikoli originálního, ale spíše už omšelého nápadu Pekarové-
Adamové,  která  před  nedlouhým  časem  navrhla  tento  výrazně
prosperující  klenot  českého  pivovarnictví  jednoduše  "střelit".  Jak  je
vidět  z  některých  reakcí  jejích  podporovatelů,  lhostejno  za  kolik.

Hlavně  to  zprivatizovat,  aby nepatřil  státu.  Třeba pár vyvolených (nebo vybraných
paní Pekarovou-Adamovou) dostane tučnou provizi  a více než 10 milionů  obyvatel
naší země zase přijde o jistý zdroj příjmu do svého státního rozpočtu.S podivem jsem
zaznamenal monitorovaný článek z letošního 19. července velmi neurčitého kolektivu
autorů  "ceskenapoje.cz  +  1"  (nikdo  konkrétní  asi  neměl  odvahu  pod tu  hrůzu se
podepsat). Hlavně že blábol podporuje blábol Markétin09 a je to venku a veřejnost
může  být  štvána  proti  tomu,  aby stát  cokoli  vlastnil.  Chápete  správně  -  nejde  o
prosperitu bez ohledu na vlastnictví, jde výhradně  o to státní vlastnictví. Tomu jest
třeba podrazit nohy. Ústavní rovnost vlastnických forem je jim lhostejná. Jinak řečeno
- jim nejde o to, že jsi dobrý, ale že jsi "český a dobrý" - v tomto punktu hledejme
prapůvod  oné  aktivity v  těchto  ohledech  vždy podivně  aktivní  šéfky Poslanecké
sněmovny.Přesně  v  tomto  duchu to  ti  neurčití  autoři  výše  uvedeného textu pojali.
Někdo z nich měl  v noci zřejmě  divoký sen a hned ráno ještě  před snídaní si  do
notýsku napsal tohle moudro, které staví rozum do pozoru - znovu cituji: "Hodnota 8,8
miliardy anebo víc? Skutečnou cenu by odhalilo až rozkrytí  detailů  kolem sporů o
značku. Budvar není z pohledu objemu produkce příliš velkou společností – z pohledu
nadnárodních  pivovarských  celků  se  jedná  spíše  o  regionální  pivovar.  Který  vaří
skvělé,  chuťově  zajímavé  pivo,  samozřejmě.  Pokud  bychom  ocenění  odvíjeli  od
výhledu hospodaření a takzvaných násobitelů, dostali bychom se k hodnotě asi 7,5
miliard korun. K této částce však musíme přičítat ještě potenciál nárůstu distribuce v
síti  nabyvatele.  Věřím,  že  na  takový  čtrnáctinásobek  EBITDA by  se  standardní
provozní  hodnota  Budvaru  mohla  dostat.  Tím  se  dostáváme k  částce  kolem  8,8
miliard  korun."  (Pro  upřesnění...  EBITDA  =  Earnings  before  interest,  taxes,
depreciation  and  amortization  =  zisk  před  započtením  úroků,  daní  a  odpisů.).
Nechci tu spekulovat, na čí objednávku autor tento článek napsal, ale jsou jen dvě
možnosti,  které  vylučují  tu  třetí.  První  možností  je,  jak  jsem  již  naznačil,  text  na
objednávku třeba  zpoza oceánu a druhou nehraná naivita  -  hloupost  pisatele.  To
eliminuje nabízející se možnost třetí - že by totiž autora tohoto komentáře doprovázel
při  jeho tvorbě  zdravý rozum.  Právě  onen zdravý rozum  se při  četbě  podobných
slátanin vzpřičuje. Když jsem textík letmo prolétl poprvé, nenapadlo mě, že halabala
vykonstruovaná prodejní cena Budvaru je uvedena v českých korunách. Nejprve jsem
si myslel, že jde o cifru v dolarech, či eurech. Nejde. Proto v úvodu to porovnání s
ročním  rozpočtem  Brna,  který  se  pohybuje  nad  17  miliardami  Kč.
Zájemci, hlaste se, za tohle je Budvar váš. To je přece kšeft století, možná i několika
těch  předcházejících.  Za  promiňte  "srandovní"  peníze  dostanete  renomovanou  a
respektovanou  značku,  a  bezpochyby  českou  jedničku  v  hodnocení  ekonomické
prosperity a hospodářských ukazatelů  ze všech možných úhlů pohledu (pravidelný
růst  zisku  a  exportu,  jisté  trhy  domácí  i  zahraniční,  permanentní  modernizace
výrobních  technologií,  inovace  produktů,  stabilní  zaměstnanost,  právě  vyhraný
známkoprávní spor v Italii atd., atd.).
Ne, nepustím se do vyčíslování prodejní ceny Budvaru, ale položím otázku zásadní a
důležitější, než je ona CENA. Což se takhle jednou provždy smířit s tím, že něco, v
našem případě Budvar, prostě NENÍ A NEBUDE NA PRODEJ? Notabene zejména
nikdy na SPEKULATIVNÍ prodej,  ostatně  jako většina  tzv.  prodaná od roku 1990.
Prostě NE - vy všichni Pekaři-Adamové, už se konečně smiřte s tím, že v jihočeském
rybníku  vám  pšenka  nepokvete.  Za  co  chcete  náš  Budvar  vyšmelit?  Za  tučnou
provizi? Za laškovné pošimrání od amerického bratra? Za pocit vlastní důležitosti? I
částka 8,8 miliard v dolarech by byla málo. Cokoli by bylo málo. Není všechno na
prodej, jak vy si myslíte.
Chápu, že neznámý pisálek chtěl učinit dojem znalce, hovoříc o EBITDA. Jenže to
jsou jen čísla.  Ano,  ta se zpeněžit,  lépe vyšmelit,  dají.  Ale za  žádné jakkoli  velké
peníze si nikdy nekoupíte tradici a poctivost výroby a kvality. Budvar umí říkat NE. Tak
si to laskavě napořád zapamatujte. Radši si Budvar přidejte do přátel, protože po něm
určitě nebudete mít tak vypité mozky, abyste trousili všechny tyhle nesmysly. 
Osm celých osm miliardy KORUN... Za Budvar... Opravdu, tohle už není k smíchu. To
je trestuhodné.                                                                                          Vojt ěch Filip

Slimáci, kam se podíváš!
Když  se  v letech  2013–2017  projednával  druhý  služeb ní
zákon  (ten  první  platil  od  roku  2002  a  n ěkterá  jeho
ustanovení  pravicové  vlády  v ůbec  nep řipustily  do
účinnosti),  který  upravoval  profesionalitu  fungování  státní
správy,  nikdo  netušil,  kam  to  pravicová  vláda  (s  Pi ráty
požadující  vysokou  profesionalitu  státních  ú ředníků)  zase
dotáhne.
Před téměř  10  lety  po  nás  EU opakovaně  požadovala,  že  je
nutné  státní  správu  profesionalizovat.  Exekutiva  je  tvořena

odborníky zajištující  kontinuitu  politiky  (policy)  a  nikoliv  odvolenými  politiky  tvořící
politiku (politics). Po volbách se totiž stávalo, že se na ministerstvu vyměnili  úplně
všichni vysocí úředníci od náměstků po ředitele sekcí, odborů a oddělení v klíčových
agendách.
Např. na ministerstvu práce a sociálních věcí působil za TOP 09 jako náměstek dnes
již za korupci odsouzený Bc. V. Šiška. Ve stejné Nečasově vládě (vláda simulace boje
s korupcí)  byl  na ministerstvo obrany dosazen odvolený poslanec Hrbata (později
odsouzený za úplatek v papírové tašce s vínem). Prostě političtí náměstci a sekční
ředitelé byli muži a ženy na špinavou práci, fungovalo pověstné »já na bráchu, brácha
na mě«. Služební zákon tomu částečně zamezoval, dával těm, kteří zvolili práci pro
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stát  dlouhodobě,  možnost  pravicovým,  levicovým  i  populistickým  Avarům  oponovat
jejich politice korupce. Současný pravicový vládní Pětipes však zařadil zpátečku. Je
třeba myslet a jednat politicky a vrátit se před rok 2013: S korupcí na věcné časy a
nikdy jinak!
Služební  zákon musí  doslova trpět,  jak  je  jeho původní  koncepce trhána na kusy.
Fialova  vláda  řekla  jasně: »Více  politických  náměstků!« Dva  jsou  málo.  Je  hodně
slimáků  a málo kapustičky! Slimáci,  kam se podíváš. Odborní náměstci tedy budou
vyšachováni ze hry. Vládnout nebude odbornost, ale loajalita politickým vezírům. ODS,
TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráti se rozhodli vrátit státní správu zase na Balkán, aby
všechna »netáhla« měla dost lizu, včetně Pirátů, jejichž počet poslanců se blíží limitně
nule, ale náměstků chtějí více a více: »Osmanská říše, náš vzor!« Musejí nám přeci
ukázat,  jak  mít  profesionální  digitální  státní  správu.  Kdo  by vlastně  měl  zvládnout
nápor digitálních dat, než političtí náměstci, kteří budou pořád on-line!
Stranický náměstek je něco mezi knihou a psem – ten nejlepší a nejvěrnější přítel.
Pokud nebudeš poslouchat svého hlavního šéfa, půjdeš z kola ven. Potřebujeme totiž
prosazovat politiku, a ne mít ve státní správě odborníky, kteří by mohli poukázat na to,
že  se  v zákrytu  odklánějí  peníze.  Když ale  bude více  našich slimáků,  nebude zde
žádný problém. Všichni na tom přeci vyděláme. Pět českých u lizu chce zachránit náš
stát!                                                                                                                  Jan Klán
 

Marková (KSČM): Zdraví nekoupíš, nemoc neprodáš
 Fialova  asociální  vláda,  která  plánuje  nákupy  mode rních

bojových letoun ů za desítky miliard, svou úpornou snahou
o  snížení  plateb  za  státní  pojišt ěnce,  a  tím  nesmysln ě

ušet řit  ze  státního  rozpo čtu  14  miliard  korun,
nezodpov ědně a cílen ě hazarduje s kvalitou a dostupností
zdravotní  pé če.  Zvláš ť  když  se  po  více  než  dvou  letech
obrovských  covidových  výdaj ů  za péči,  testy,  o čkování  a
také  ochranné  a  hygienické  zdravotnické  prost ředky
kone čně pomalu dohán ějí až dva roky odložené operace a
pot řebná vyšet ření.

Navíc jsme v situaci, kdy opět narůstá počet nákaz a tím i nároky na zdravotní péči. Je
nezbytné zaplatit vyčerpané zdravotníky, kteří si mnohde sáhli na samé dno, a uhradit
poskytovatelům zdravotní  péče,  především nemocnicím,  zvýšené náklady.  Na léky,
zdravotnický  materiál,  ochranné  a  hygienické  prostředky,  nové  přístroje,  například
vysokoprůtokový kyslík a energie v důsledku současné více než 14% inflace.
 Schválená automatická valorizace plateb státu za své pojištěnce je navíc velká lež. Ke
skutečnému navýšení příjmů do rozpočtu veřejného zdravotního pojištění může totiž
dojít  až v roce 2025!  Podle  vyjádření  odborníků  je  navíc  valorizační  mechanismus
nastavený tak,  že  se podíl  platby státu  na  celkových příjmech systému veřejného
zdravotního pojištění bude snižovat a úměrně tomu se budou prohlubovat ekonomické
problémy našeho zdravotnictví.
 Je víc než jasné, že se vláda ODS, TOP 09, STAN, KDU–ČSL a Pirátů snaží snížit
veřejné finanční prostředky do systému zdravotnictví, aby je mohla nahradit penězi z
kapes pacientů v podobě komerčního připojištění, poplatků, doplatků a přímých plateb.
Platí sice rčení, že zdraví nekoupíš a nemoc neprodáš, ale Fialově asociální vládě na
zdraví a životech lidí nezáleží. Pro ně je zdraví zboží a zdravotnictví dobrý »kšeft«.

Opáčko z dějepisu 22
Vládcům Anglie nevadilo učení, že by se měla omezit moc církve. Pro formu musel Jan

Wiklef odejít z univerzity, ale těšil se přízni dvora, psal a žil v poklidu
až  do  své smrti.  Nevadilo  to  zprvu  ani  u  nás,  králi  i  šlechtě  se
zajídalo,  že  církvi  v  zemi  patří  už  čtvrtina  veškeré  půdy.  Vadilo
ovšem   to,  že  mistr  Jan
požadoval  mravní  život  i  pro
krále a vládnoucí panstvo. Na
univerzitě  se  proti  wiklefizmu
postavili  prudce  němečtí

mistři,  čeští  mistři  se  rozdělili  na  dva  proudy.
Radikální křídlo v čele s Husem chtělo  prosadit
Kristovu církev  v každodenním životě, umírnění
– př. Štěpán  z Pálče, chtěli sice mravnou církev,
ale vést ji měl papež. Husova kázání v Betlémské
kapli získala i mnohé šlechtice, a jak jsme uvedli i
královnu  Žofii.   Mistr  Jan  také  spisoval  různá  pojednání,  např.  „Dcerku“,  s  cílem
vysvětlit  správný postup  při  výchově  křesťanské dívky.  Upravil  také  podstatně  náš
pravopis,  místo  tzv.  spřežek  zavedl  nad  písmeny  háčky,  které  sice  znesnadňují
cizincům učení češtiny,  ale nám pravopis zjednodušily.  Církevní  inkvizice neváhala.
Měla  za cíl  kacíře vyhledávat,  přimět  k  odvolání  bludů,  nebo trestat smrtí.  Hus byl
samozřejmě  takto  označen,  papež  ho  uvrhl  do  klatby.  Klatba  znamenala  zákaz
bohoslužeb, vyzvánění zvonů, konání mší a dokonce zákaz pohřbívání. Musel proto
opustit  Prahu, zdržoval  se u svých příznivců,  dále kázal lidu na různých místech v
přírodě nebo v sídlech příznivců, třeba na Kozím Hrádku u Tábora, na Krakovci. Věřil,
že má pravdu a o ní se mu podaří  přesvědčit  i  církevní orgány.  Proto přistoupil  na

cestu  na  koncil  do  Kostnice.  Ten  byl  svolán  hlavně   proto,  aby  bylo  odstraněno
papežské schizma. Aby se tam bezpečně vůbec dostal, byl mu vydán přímo císařem
Zikmundem průvodní glejt. Jakmile se však roku 1414 objevil v Kostnici, ihned byl na
příkaz vzdoropapeže Jana zatčen a uvězněn.  Byl  týrán,  krutě  vyslýchán s jediným
cílem, odvolej! Takže těžce onemocněl a málem zemřel. Václavu IV. byl Hus lhostejný,
protestovaly jen české stavy, marně. Jako kněz spadal pod soudní pravomoc církve.
Neslýchané bylo už to, že Husovi na přímluvu Zikmunda bylo povoleno veřejné slyšení
a z vězení byl propuštěn. Vzdoropapež Jan v březnu 1415 viděl, že ztrácí podporu a
proto  z  koncilu  uprchl.  Byl  však  dopaden a  vsazen právě  do  té cely,  ze  které  byl
propuštěn Jan Hus. Koncil předpokládal, že Hus odvolá, mírný trest mu pak umožní
dožít  v  klidu  někde  v  klášteře.  Bylo  povoleno  i  druhé  slyšení,  kardinál  d´Ailly  mu
sliboval  za  odvolání  ještě  lepší  podmínky.  Hus  byl  o  své  pravdě  tak  hluboce
přesvědčen,  že odmítl i tuto nabídku. Svůj osud zpečetil výrokem: „Papež, biskup či

prelát, pokud žije ve smrtelném hříchu, není ani papežem, biskupem či prelátem. A
ani král ve smrtelném hříchu není králem.“ Hleďme, podrývá moc nejen církve, ale i
panovníka,  ozývali  se  kardinálové.  Ještě  den  před  smrtí  mu   nabídli  k  podpisu
mírnější   formu odvolání,  Jan  byl  už  pevně   rozhodnut.   Dne  6.  srpna  1415  při
zapalování  hranice  mu znemožnili  i  poslední  projev,  Hus aspoň  zpíval.  Popel  byl
vhozen do Rýna,  aby nezůstalo  nic,  co by ho mohlo přípomínat.  Česká šlechta i
veřejnost byla upálením pobouřena,  dopisem, pod nímž bylo přiloženo 452 pečetí
české  a  moravské  šlechty  ostře  protestovala.  Zbytečně.  Rok  nato  stále   týmž
koncilem  byl  k  smrti  upálením  odsouzen  další  český zastánce  „pravé  víry“,  kněz
Jeroným Pražský. V době obrození čerpali naši předci sílu pro své snahy právě z této
doby.  Bedřich  Smetana  napsal  monumentální  chorál  „Tři  jezdci“.  Těm  se  nějak
podařilo  popel  z  hranice  získat.  Sólisté  zpívají:  “Jene,  ach Jene,  lípo  skácená...“
baryton se ptá:  „ a ty chceš mlčet vlasti má?“  Bas dokončí:  “ Ač  mám jen hrstku
popele, v  ní nesu nástroj mstitele. Z ní šlehne plamen divoký a k boji vyštve otroky!“
Skutečně se stalo, nastává bezvládí, náboženská, ale i sociální středověká revoluce,
které  říkáme  DOBA  HUSITSKÁ.  Přijímání  z  kalicha  zavedli  teprve  Husovi
následovníci, Jakoubek ze Stříbra, „kališníci“ tak obnovili obyčej prvotní církve. Každá
revoluce sebou nese atmosféru, kdy je téměř vše dovoleno, uplatňují se nové síly a

noví  lidé.  Bývá  obtížné  nový  trend
usměrnit, změny je pak dosaženo za cenu
nesmírných obětí. Tak to bylo i u nás. Noví
kališničtí kněží zradikalizovali  jak městský
tak  i  venkovský  lid.  Přelomovým
vystoupením  byla  prvá  pražská
defenestrace v roce 1419. Podnět k ní dal
Jan  Želivský.  Na  jeho  výzvu  se  vydal
ozbrojený  lid  k  Novoměstské  radnici,
protože   bránila  obsazení  farností
husitskými kněžími. Konšelé byli vyhozeni
z  oken  přímo  na  sečné  zbraně  a
zavražděni.  Po  smrti  Václava  IV.  vypukl
chaos naplno. Rozjitření lidé uvěřili, že se
blíží konec  světa a vlády se ujme Kristus.

Zástupy venkovanů putovaly na hory, kterým dávali biblická jména a očekávali zde
jeho příchod. Kterého města se prvně husité zmocnili?
 Byl to Tábor, Sezimovo Ústí nebo Plzeň?                                                             P.H.

Červnové sportovní dopoledne  s p řekvapením
zažilo  několik  členů  Diaklubu  Kladno,  když  přišli  na  hřiště  Sportovního  gymnázia
Kladno  na Sítné, aby fandili výkonům sportovních týmů, při středočeském předkole
Sportovních her seniorů.
Přes protesty, byl z nich utvořen další tým a ihned poslán na první ze šesti disciplin.
Jednalo se o lukostřelbu. Do té doby prakticky nikdo nedržel luk v ruce. Po krátké
instruktáži přidělené rozhodčí se začalo soutěžit. Obdobné to bylo u dalších disciplin.
Nicméně, určité body tým nasbíral, což stačilo na celkové skvělé 3.místo z pěti. 

  Sice nikdo od nás nebyl nominován do oficielního týmu Středočechů, ale i tak jsme
si dopoledne užili. O tom svědčilo i to, že při poslední disciplině – chůze na čas, jsme
překvapili všechny účastníky, neboť jsme si zpívali pochodové písně.     
Na foto J.Kůstky je část účastníků.                                                         Text: E.Vlčková
 

Letní toulky kladenských diabetik ů  
  Každou středu vyrážejí kladenští diabetici na edukační vycházky. Tentokrát vedla
jejich cesta kolem zrekonstruovaného Kladenského pivovaru.  
  Na nádvoří   jsme si chtěli  přiblížit,  poněkud opomenutou,  významnou osobnost
města  Kladna  –  sládka  Otakara  Zachara.  Ten  převzal  nájem  benediktinského
pivovaru po svém otci 1898 a vedl ho velice úspěšně až do roku 1921, kdy zemřel
/*1870/. Byl to vzdělaný člověk v oboru pivovarnictví a sladovnictví, s titulem inženýra.
Zabýval  se  chemií  a  také  alchymií.  V období  nouze  za  1.světové  války  dokonce
vynalezl pivo v prášku. Napsal řadu odborných článků, knih a založil časopis Sládek.
Byl  mecenášem  umění.  Dlouholeté  přátelství  ho  pojilo  s Mikolášem  Alšem,  který
ilustroval jeho díla a vytvořil i pivovarský znak na štítě nad vjezdem do pivovaru.  Ten
je nyní kulturní památkou.
  Náš výklad sledoval z okna současný majitel pivovaru p.Tesárek. Přišel pak mezi
nás, nevyhnal nás, ale  dokonce pozval  na výstavu o O.Zacharovi, kterou nechal
instalovat na chodbách ředitelské budovy. Tam nám pak vyprávěl o současném chodu

pivovaru a pozval na akce, které pivovar připravuje. 
  Všichni ú častníci byli nadšeni.                               Foto,  J.Kůstka, text E.Vlčková
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