
 

Vážení čtenáři, milé čtenářky,
 vyskočil na mne  titulek, který mi opravdu neskutečně hnul žlučí.
Ekonomického  „experta“  ODS  pana  Skopečka  a  jeho  slavné
návrhy  jsme  v  Bez  obalu  už  měli.  Pan  Skopeček  ale  zjevně
zkouší,  co  všechno  si  lidé  nechají  líbit,  a  tak  přišel  s  dalším
návrhem, jak připravit zástupy lidí v krizi o ještě více peněz. Jako
by nestačilo,  že  asociální  Fialova vláda zcela nesmyslně  před
několika  měsíci  snížila  slevu  na  jízdném  studentům  a
důchodcům. Nyní chce nechat platit za svou vlastní neschopnost
i  nemocné  lidi.  Čtete  správně.  Nikoliv  progresivní  zdanění.

Nikoliv  vyšší  spoluúčast  nejbohatších.  Nikoliv  vybrat  peníze  od  těch,  kteří  z  krize
profitují. Ekonomický expert ODS, což je název funkce, která by se dala volně přeložit
jako  expert  na  obírání  nejchudších,  navrhuje  návrat  k  něčemu,  o  čem  jsem  byla
přesvědčená, že už je snad nějakou dobu za námi. A sice k poplatkům u lékaře. Ty
před patnácti lety zavedla tehdejší vláda Mirka Topolánka a slova experta Skopečka
jsou tak jasným důkazem, že tohle je pořád ta stará zprofanovaná ODS se stejnou
asociální politikou. Vyměnily se jen obličeje. K nehoráznosti slov pana Skopečka ještě
asi  tolik  –  nevím,  v  jaké  realitě  pan  Skopeček  žije,  zda  nečte  zprávy  a  neví  o
zástupech lidí v potravinových bankách, o lidech, kteří už kvůli inflaci museli přestat
kupovat některé základní suroviny, zda neví o tom, že již více než polovina českých
domácností je ohrožena chudobou a lidé mají strach z toho, co přijde v zimě. Kdyby
tohle všechno pan Skopeček věděl, nevěřím, že by mohl vypustit z úst myšlenku, že
nechá u lékaře znovu platit nemocné lidi. Když si postavím tento návrh vedle knížecích
rad Piráta Michálka a pana Pacovského z Pražské plynárenské, že lidé mají  místo
topení v zimě vytáhnout kulichy, zní to vlastně jako geniální plán. Na topení nebude,
lidé budou nemocní, tam je pěkně zkásneme a naplníme státní pokladnu. Politika ODS
v praxi. Pane Skopečku, styďte se. Je mi z lidí jako jste vy vážně zle.
    Ostatně přišel ještě jeden důkaz, že stará dobrá ODS, tak jak si ji pamatujeme, je
zpět. Fialova vláda chce místo nákupu nových Gripenů začít jednat s USA o nákupu
čtyřiadvaceti stíhaček F35. Za každou z nich zaplatí Česko v porovnání s Gripenem o
400 milionů víc – zatímco jeden Gripen vyjde na 1,6 miliardy, u F35 je předpokládaná
cena letounu 2 miliardy. Reálně však může být ještě mnohem vyšší. Jen pořizovací
cena pro celou zakázku bude tedy asi o 10 miliard vyšší. Nutné přitom budou další
investice  do  infrastruktury,  jelikož  ČR  nemá  pro  provoz  letounů  F35  na  letištích
dostatečné zázemí.  Od základen,  přes hangáry,  až po vzletové a přistávací  dráhy.
Roční náklady na tyto letouny pak budou dalších 12 miliard a v ukazateli  ceny za
letovou hodinu, tedy nákladů potřebných na to, aby stíhačka byla hodinu ve vzduchu,
vychází F35 v porovnání s Gripeny 5x – 7x dráž. Podle bezpečnostních expertů má jít
o silný symbol. Ale já se ptám – co jsou stíhačky za symbol, když lidé nebudou mít co
jíst? Když sociálním službám miliardy škrtáme, spousta osamocených lidí zůstává bez
potřebné péče, ale nad hlavami nám budou lítat nepotřebné stíhačky sedmkrát dráž?
Nehledě na to, že paní Černochová chce schválit tento obrovský tendr bez řádného
výběrového řízení. Další nevýhodou F35 v porovnání s Gripeny je také doba dodání –
zatím co společnost Saab je schopna Gripeny dodat okamžitě, na dodání F35 budeme
zřejmě čekat několik let. Shrňme si to tedy – Česko nakoupí za vyšší cenu letouny,
které budou dražší  na provoz,  na které nemá infrastrukturu,  nebude schopná plně
využít jejich potenciál a které uvidí až za několik let. To vše v době bezprecedentní
inflace a finanční krize, v době,  kdy počet lidí,  kteří  padají do finančních problémů,
dosahuje rekordních čísel. Tohle je copak nějaká politika pro občany? Kdo je zvědavý
na takový signál? Vláda se lidem směje do obličeje a doporučuje jim, ať netopí a za
jejich zády chcete oknem vyhazovat miliardy jen proto, abychom se zavděčili Západu.
Zatím  co  maďarská  vláda  zahájila  jednání  s  Ruskem  o  nákupu  tolik  potřebného
levného  zemního  plynu,  aby  svým  lidem  ulehčila  situaci,  česká  vláda  chce  raději
s USA jednat o letounech, které jsou ČR k ničemu. Ano, politika má být o symbolech,
ale tím symbolem by nikdy neměly být 7x dražší stíhačky nad hlavami strádajících lidí.
Takový  symbol  pro  mě  bude  vždy  pouze  symbolem  pravicové  asociálnosti  a
naprostého odtržení vrcholové politiky od reálných problémů reálných lidí v této zemi.
   Teď  se podíváme do zahraničí.  Konkrétně  do  Turecka,  které před několika dny
bombardovalo populární turistický resort v Dahuku v autonomní oblasti Irácký Kurdi-
stán,  přičemž zahynulo  9 civilistů,  kteří  tam trávili  svou dovolenou.  Mezi  oběťmi je
jednoroční  holčička a novomanžel  na svatební  cestě.  Irácká vláda vyzvala občany
k turistickému bojkotu Turecka, které je oblíbenou destinací i pro české turisty. Tímto
bezohledným  činem  Turecko  připomnělo  občanům,  že  již  několik  let  okupuje  část
severního Iráku a tentokrát se mu podařilo v protestech proti němu sjednotit občanské
aktivisty,  sympatizanty levice i  pro-íránské milice. Rozhněvaní  občané poukazují  na
tureckou snahu anektovat část severního Iráku, kde jsou velká naleziště ropy. Turecký
prezident Erdogan oznámil, že jeho armáda provede další útok na kurdské síly YPG
(Lidové obranné jednotky), které se od října 2015 se staly součástí šířeji založených
Syrských demokratických sil (SDF). Podle turecké vlády je YPG příliš úzce spojená
s levicovými  ozbrojenými  milicemi  Kurdské  Dělnické  Strany  (PKK),  která  je  i  na
americkém  seznamu teroristických  organizací  a  která  bojuje  partyzánskou  formou
s Tureckem již od roku 1984. Turecká armáda během posledních let již třikrát vpadla
do severní Sýrie, okupovala některá města, z nichž vyhnala 300 000 lidí a dopustila se
i podle OSN řady válečných zločinů. Nikdo nevyvěšoval vlaječky, nikdo nevyhošťoval
diplomaty, nikdo nedělal sbírky a neposílal zbraně. Zkrátka – co je dovoleno jednomu,
není dovoleno druhému. A i přesto, že USA má některé opatrné výhrady vůči Turecku,
přece jen je to člen NATO, takže vše odpuštěno…
  Nedávno jsem v tomto pořadu zmínila nepříliš úspěšnou návštěvu Středního východu
americkým prezidentem Joe Bidenem. Nyní americký prestižní magazín Foreign Policy
srovnal  cesty Bidena s návštěvou stejného regionu ruským prezidentem Putinem a
došel  k závěru,  že  země  tohoto  regionu  spíše  podporují  Rusko  v jeho  snaze  o
formování  multipolárního  světa.  I  spojenci  Washingtonu nechtějí  opustit  své vztahy
s Ruskem a Čínou. Foreign Policy poukázal na fakt, že „Saúdové mají nyní mnohem
větší  přesah  s Rusy  v otázkách  cen  ropy  než  s USA  v otázkách  regionální
bezpečnosti“. 
 Katřina Konečná, europoslankyně a předsedkyně ÚV KSČM

 

 

Bez obalu s Kate řinou  Kone čnou SPECIÁL  

Vážení  čtenáři,  vážné  čtenářky,                    ,
děkuji,  že  čtete   Bez  obalu  a  tak  jsem  se  rozhodla,  že  si  dnes
uděláme  speciální  vydání.                          .
Prezidenti  Spojených států  amerických se  v českých médiích  těší
obrovské přízni.  Někdy mám pocit,  že  často  větší  než v samotné
Americe.  Vrcholu  to  dosáhne  vždy  v dny  voleb,  kdy  například
veřejnoprávní  Česká  televize  rozjíždí  speciální  volební  studio  –
stejně, jako když probíhají volby v České republice. Naposled, když
se  rozhodovalo  mezi  Joe  Bidenem  a  Donaldem  Trumpem,  bylo

dokonce jasně patrné, komu redaktoři a komentátoři jednoznačně fandili. Mnozí z Vás
mou pozici k oběma těmto pánům znáte. Když se mě ptali, pro koho bych se rozhodla
já, odvětila jsem, že je to stejné, jako se rozhodovat, zda se střelit do levé nebo pravé
nohy. A za tím si stojím dodnes. Nehledě na to, že prezident USA má dnes naprosto
jinou roli než v minulosti. Často ne nepodobnou loutkám, nad nimiž stojí nadnárodní
korporace a zbrojařská lobby, kteří těmito loutkami hýbou tak, aby si maximalizovaly
své zisky!  A ještě jednu poznámku si neodpustím. Z Gustáva Husáka, který prošel
několika  lágry, si  dělali  legraci.  O  Vladimíru  Putinovi  říkají,  že  trpí  nevyléčitelnou
chorobou a není schopen rozhodovat. Když ale pak vidíme sedmdesáti devítiletého
Joea Bidena, jak si podává ruku s imaginárním člověkem, že musí mít napsáno i kdy
si má kam sednout a mluví z cesty, tak to média vždy přisoudí nějaké momentální
nevolnosti. Když řekne, že má rakovinu, další den to jeho poradci dementují, že se
prezident spletl. A novináři? Žádné spekulace, pokorně přijímají zprávy Bílého domu.
Jestli je to spravedlivý postup nebo charakteristická ukázka dvojího metru, na to si
odpovězte  sami.  Dokonce i  známá odbornice na zdraví  ústavních  činitelů  doma i
v zahraničí Džamíla Stehlíková v tomto případě mlčí… Nyní ale k Donaldu Trumpovi,
který mezi některými občany získal jakousi zvláštní nálepku – podobnou jako třeba
Marie Le Penová – stal se vlastně pozitivním symbolem. Neplatí to samozřejmě ani u
jednoho. Donald Trump je pěkné kvítko, kterému jde v první řadě o jedno – o prachy.
Spojené státy churaví.  Ze země,  která miluje statistiky,  denně  chodí  nové údaje o
počtu vražd a sebevražd. Jen pro ilustraci: letos bylo do 30. července v USA během
služby zabito 145 policistů a na druhé straně  policisté zabili  286 lidí.  Ve stejné m
časovém  úseku  se  letos  ve Spojených  státech  odehrálo  se  436  případů  masové
střelby. V téže době Kongres nemá nic důležitějšího na práci, než – s ohledem na
blížící  se  volby  –  zahájit  veřejné  vyšetřování  událostí  ze  6.  ledna  2021,  kdy se
příznivci  bývalého prezidenta Donalda Trumpa pokusili  násilím zabránit  jmenování
Joe Bidena zvoleným  prezidentem USA.  Jak je  již  dobře známo,  tak  po několika
hodinách rvaček i uvnitř  Capitol Hillu, tedy sídla poslanců a senátorů,  byli  útočníci
odraženi  a  nakonec  oficiální  ceremonie  proběhla.  Od  té  doby  bylo  několik
protestujících zatčeno a odsouzeno. Podle zprávy Senátu z loňského června celkem
7 lidí  v souvislosti  s útokem na budovu Kongresu zemřelo.  Tři  z nich  byli  členové
ochranky. Několik dní po vydání zprávy další dva policisté spáchali sebevraždu. Nyní
se Kongres pokouší upřesnit roli prezidenta Trumpa. Na prvním slyšení na Trumpa
ostře zaútočila místopředsedkyně vyšetřující Komise republikánská členka Sněmovny
reprezentantů  Liz  Cheney.  Tato  velmi  konzervativní  politička  byla  za  svůj  postoj
k Trumpovi již odvolána z vedení strany a čelí výhrůžkám smrti, kvůli nimž si najala
vlastní ochranku. Mimochodem samotná Chenyová je dcera Dicka Cheneyho, což byl
vicepremiér George W Bushe, který spolurozhodoval o invazi do Afganistánu a Iráku.
Po ní vystoupil bývalý generální prokurátor William Barr, který detailně popsal situaci,
v níž stoupenci Trumpa uposlechli Trumpovu výzvu přijít před Capitol Hill ve snaze
zvrátit  oficiální  vyhlášení  vítězství  Joe Bidena a  prosadit  návrat  Donalda  Trumpa.
Všichni uvěřili  jeho tvrzení, že volby byly zfalšovány, což William Barr jednoznačně
popřel. Pozornost rovněž vzbudila dcera Donalda Trumpa Ivanka, která v natočeném
videu prohlásila, že si hluboce váží prokurátora Barra, který jí přesvědčil, že její otec
legitimně prohrál volby.  Trump na to reagoval vzkazem, že „teď už s Tebou na rande
nepůjdu,  a máš to!“.  Podle amerických médií  ale tato svědectví  mnohé Trumpovy
stoupence nepřesvědčila. I nadále se připravují na zvolení „svých lidí“ v podzimních
volbách  třetiny  senátu  a  na  Trumpovu  kandidaturu  v roce  2024.  Poukazují  na
Bidenova selhání,  zvláště  na „rostoucí inflaci, ilegální migraci a nedostatek dětské
výživy“. Tyto a další Bidenovy problémy jsou zahrnuty do 30tivteřinové reklamy, která
stála  0,5  mil.  dolarů,  a  která  obviňuje  Demokraty  z „honby  na
čarodějnice“.Vyšetřovací výbor zjistil, že Trump získal 250 miliónů USD od stoupenců,
kterým slíbil,  že peníze budou použity na boj proti volebnímu podvodu, ale bývalý
prezident již v té době věděl, že neprohrál podvodem a peníze byly přesměrovány do
jeho vlastní politické organizace. Šéfové Trumpovy kampaně tvrdili, že peníze budou
uloženy ve  „fondu na obranu voleb“  a  budou financovat  právní  kroky k vyvrácení
výsledků voleb. Avšak Amanda Wick, vyšetřovatelka Výboru zjistila, že žádný takový
fond  nikdy  neexistoval.  V těchto  dnech  se  Donald  Trump pochlubil,  že  díky  jeho
nominaci  tří  konzervativních  soudců  došlo  k tomu,  že  většina  šesti  pravicových
soudců přehlasovala tři zbylé a prosadila změnu zákona z roku 1973 (případ Roe vs.
Wade),  který  umožňoval  legální  potraty  v celých  Spojených  státech.  Nové  zcela
bezprecedentní rozhodnutí Nejvyššího soudu znamená, že nejméně v polovině států
dojde  k totálnímu  zákazu  potratů,  což  nejvíce  dopadne  na  chudé  ženy,  které  si
nebudou moci dovolit cestovat stovky kilometrů do jiných států. Trump nazval nový
zákon „největším vítězstvím hnutí pro život“, což se stalo „jenom díky tomu, že jsem
prosadil,  co  jsem slíbil“.  Vyšetřovací  „Výbor  6.  ledna“  rovněž prokázal,  že  Trump
nelegálně  tlačil  na  zákonodárce  ve  státech,  kde  prohrál,  aby  výsledky  voleb
zneplatnili.  Také  organizoval  nátlak  na  viceprezidenta  Mike  Pence,  aby  6.  ledna
odmítl potvrdit legálnost voleb. Svědci Výboru dosvědčili, že členové skupiny Proud
Boys (Hrdí chlapci) byli  připraveni Pence zavraždit a podle videa se někteří  z nich
dostali  až do vzdálenosti  12 metrů  k místu, kde se Pence schovával.  Dav vedený
Trumpovým  málo  známým  advokátem  Johnem  Eastmanem  vtrhl  do  Kongresu  a
domáhal  se  Pencovy  popravy,  dosvědčili  svědci.  Ačkoliv  to  z našich  médií  tak
nevypadá,  tak  Trump  ani  Biden  nejsou  nejpopulárnějšími  politiky  USA.  Pokles
popularity prezidenta Bidena dokonce znepokojuje stoupence Demokratické strany
natolik, že hledají alternativu. Nejpopulárnějším americkým politikem je v současné
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době levicově orientovaný senátor Bernie Sanders, kterého před volbami naše média
vykreslovala téměř jako ďábla, nebo – ještě hůře – jako komunistu. Ten je prý ochoten
kandidovat  potřetí,  pokud  se  Biden  rozhodne  podruhé  již  nekandidovat.Katřina
Konečná, europoslankyně a předsedkyně ÚV KSČM

Oko bere. Užijte si 21 slavných i kontroverzních vý roků
zahrani čních politik ů

 A úmysln ě jsme vybrali nejen ty kontroverzní či vtipné, ale i takové, co jsou 
zatracen ě pravdivé, až z toho mrazí.  Inu, zajímavé čtení …
Abraham Lincoln (americký prezident) 1861
Politici, to je skupina mužů, kteří kromě zájmů národa mají ještě své vlastní zájmy
a kteří alespoň jako skupina jsou o krůček vzdáleni od poctivých lidí.
Theodore Roosevelt (americký prezident) 1901
Nejúspěšnější politik je ten, který říká nahlas to, co si ostatní jen myslí.
Adolf Hitler (n ěmecký říšský kanclé ř) 1933
Jednou mi zůstanou jen dva přátelé: Slečna Braunová a můj pes.
Harry Truman (americký prezident) 1946
Jediný způsob, jak si být jist, že děti vaše rady vyslechnou, je zjistit si nejdřív, co samy 
chtějí, a pak jim to poradit.
Winston Churchill (britský premiér) 1952
Nejlepší argument proti demokracii je pětiminutový rozhovor s průměrným voličem.
Winston Churchill (britský premiér) 1955
Dočetl jsem se tak strašné věci o kouření, že jsem se rozhodl přestat číst.
Charles de Gaulle (francouzský prezident) 1960
Politik nikdy nevěří tomu, co říká, a je proto překvapen, když mu jiní věří.
Nikita Sergejevi č Chruš čov (1. tajemník Komunistické strany SSSR) 1960
Politik je člověk, který slíbí, že postaví most i tam, kde vůbec není řeka.
Henry Kissinger (ministr zahrani čí USA) 1973
Je nebezpečné být nepřítelem Ameriky, ale být jejím přítelem je smrtící.
Ronald Reagan (americký prezident) 1981
Má se za to, že politika je druhé nejstarší řemeslo. Musím ale říct, že mi až příliš 
připomíná to nejstarší.
George Bush (americký prezident) 1993
Naše fenka Milly má větší zkušenosti se zahraniční politikou než Bill Clinton.
Madeleine Albrightová (ministryn ě zahrani čí USA) 1998
Účelem zahraniční politiky je přesvědčit druhé, aby dělali, co chceme, nebo ještě lépe, 
aby chtěli, co chceme my.
Donald Trump (herec a podnikatel) 2005
Ženy mě nechávají, abych je líbal a osahával, protože jsem slavný. Když jste hvězda, 
nechají vás to dělat. Můžete dělat, co chcete.
Barack Obama (americký prezident) 2010
Všichni přece vědí, že politika je kontaktní sport.
Donald Trump (kandidát na amerického prezidenta) 20 13
Omlouvám se, lůzři a hejtři, ale mé IQ je jedno z nejvyšších – všichni to víte! Prosím, 
neciťte se hloupě nebo nejistě, není to vaše chyba.
Angela Merkelová (n ěmecká kanclé řka) 2010
Nemáme příliš mnoho islámu, máme příliš málo křesťanství. Příliš málo se diskutuje 
o křesťanském pohledu na lidstvo.
Boris Johnson (britský premiér) 2019
Evropská unie mi připadá jako špatně navržené spodní prádlo; někde je příliš těsné, 
jinde zase nebezpečně volné.
Joe Biden (americký prezident) 2021
Putin je zabiják. Brzy uvidíte, jakou cenu zaplatí.
Viktor Orbán (ma ďarský premiér) 2022
Jsem právník. Pracuji se znalostmi, které jsem nasbíral ve světě práva. Někdo, kdo je 
herec (Vol. Zelenskyj – pozn. red.), pracuje se znalostmi, které získal jako herec.
Sergej Lavrov (ministr zahrani čí Ruské federace) 2022
Hitler měl židovskou krev a největší antisemité bývají Židé.
Lech Walesa (exprezident Polska) 2022
I kdyby Ukrajina vyhrála válku, za pět let se stane totéž, co nyní, a za deset let se 
objeví nový Putin. Vzhledem k tomu, že tato země dosud anektovala 60 národů, bylo 
by nejlepším řešením pro svět snížit počet jejích obyvatel na 50 milionů.  (pk)

Celosv ětová AMERIKANIZACE  je horší nacismu .
Jak všichni dobře víme, tak Amerika se stala díky evropským, anglosaským okupantů,
zbraňovou a drogovou zemí. Zemí, která miluje války a žije z válek na cizích územích.
Nejednu  válku  tisíce  km  od  USA  samy  "Spojené  státy  válečné"  záměrně  a
neopodstatněně  vyvolaly.  Ve  Vietnamu  pod  falešnou  záminkou  /Tonkinský  záliv/
několik  let  ti  lidumilní  Američané masakrovali  civilisty,  d  ě  t  i  /viz  vesnice  MY LAI,
napalm shazovaný na vietnamské děti  i  na  svoje  vlastní  vojáky/.  Vedli  a  vedou ti
američtí samozvaní vládci světa jednu válku za druhou a EU i politikům ČR to nevadí,
naopak  podporují  ty  jejich  agresivní,  hegemonní  války.  V  současnosti  vedou  svojí
důležitou  zástupnou  válku  na  Ukrajině.  V  prvopočátcích  vedli  dlouhodobou,
protiruskou, nenávistnou propagandu.  Porušováním svých čestných slibů se  NATO
paktem blíží Američané k ruským hranicím, obdobně, jako kdysi armáda dobyvačných
německých nacistů. USA i celá jejich kolonie EU posílají na Ukrajinu zbraně a v klidu a
bezpečí svých domovů se té b r a t r o v r a ž e d n é válce Slovanů "vysmívají". Taktéž
ta bratrovražedná válka dělá nemalou radost i naší české pravdoláskové vládě Jaký je
přitom  stav  té  opěvované  Ameriky,  kterou  tolik  miluje  naše  vláda  i  ti  naši  bohatí,
přemoudřelí lepšolidé, snobské VIP celebrity ? 
Režimní "hlásná trouba "Seznam zprávy" prý nelže a ta tvrdí, že "Američané objevili
Evropu . Ceny a z l o č i n je ženou přes oceán". Potomci okupantů, kolonizátorů, kteří
se  anexí  zmocnili  Ameriky  se  tedy  po  staletích  vracejí  zpět  do  Evropy.  Ameriku
nechávají  v  rukou  svých  pyšných  a  hloupých  politiků  a  ekonomických  břídilů,
spekulantů  a  korupčníků,  kteří  ze  svých  občanů  dělají  narkomany  a  ozbrojené
zločince,  tedy vlastní  občanské teroristy.  Slušní  Američané  před  svým  americkým
z l  e m utíkají do Evropy a netuší,  že to americké zlo,  jako černý mor NATO pakt
roznáší  a  šíří  už  i  po  celé  Evropě.  Evropou  se  šíří  ta  americká  občanská
nesnášenlivost,  agresivita,  sklon  k  zločinnému násilí  i  k  těm americkým sexuálním
extravagancím. Zbraním, drogám, deviantnímu sexismu, bezpohlavnosti, tomu všemu
dnes dávají politici v EU zelenou dle vzoru USA. Nacismus byla ideologie určité kasty
lidí,  kteří  našli  po  2  světové   válce  bezpečí  a  sympatie  právě  v  Americe,  v  USA.
Obávám se, že američtí " tajní " okultisté, vyznavači nacismu, jsou pokračovatelé této
zhoubné ideologie, avšak jinou metodou. Káží pravdu a lžou. Káží svobodu a svým
NATO paktem okupují  cizí  země.  Káží  lásku a vyvolávají  násilné  převraty a  války.
Jejich ideologie svobodného "amerikanismu" dělá z milionů lidí po celém světě zoufalé
ozbrojené  lidské  trosky  na  drogách  stejné,  jako  byli  n  ě  m  e  č  t  í  nacisté.
Amerikanismus je zhouba lidstva .                                                                    E S D  

Opáčko z dějepisu 23
Radikálové pod vedením kněze Vaníčka se zmocnili  Sezimova Ústí.  Z vojenského
hlediska mělo nevýhodnou polohu, proto město zapálili a odešli  na blízký hrádek na
ostrohu,  chráněný  Lužnicí,  Tismenickým  potokem  a  ze  strany  dnešního  Jordánu
nepropustnými  bažinami.  V  biblickém  Táboře  mělo  být  shromaždiště  všech,  kteří
očekávali konec světa. Uskutečnily se zásady, platné u prvních křesťanů. Zavedena
rovnost mezi stavy, majetek patřil obci. Příchozí odevzdávali do kádí celé své jmění.
Oslovovali  se  jako  sestry  a  bratři.  Mše  byly  slouženy  v  češtině  a  na  volném
prostranství,  kněží  odložili  kněžský  šat,  přijímání  bylo  „pod  obojí.“  Nábožensko-
společenské  bratrstvo  bylo  vedeno  společně   kněžími  a  čtyřmi  hejtmany.  Další
husitská střediska vznikla v Hradci Králové,( říkali si Orebité, po Žižkově smrti Sirotci),
v Žatci, Lounech a ve Slaném. Podobně se zachovali i v Písku a Vodňanech. Toto
uspořádání nemohlo dlouho fungovat. Kádě byly zrušeny. Hlavním zdrojem příjmů se
stal majetek vydrancovaných klášterů. To se dělo nejen na jihu Čech, také v Praze i
po celých Čechách. Důvod se našel - podle husitských kněží se v klášterech ukrýval
antikrist, bohatství a umělecké předměty byly vydávány za ďáblovy nástroje. Brzy ale
i   Tábor  začal  od  sedláků  v  okolí  vybírat  poplatky  a  choval  se  jako  každá  jiná
vrchnost.  V  okolí  města  vznikaly  radikální  sektářské  skupiny,  třebas  neuznávaly
manželství,  někteří  dokonce  chodili  nazí,  protože  tak  stvořil
Bůh  Adama  a  Evu.  Víme,  že  je  nakonec  hodně  drsným
způsobem zlikvidoval  Žižka.  V každém případě  byli  jihočeští
husité radikálnější než v Praze i jinde. Domnívám se, že ani
největší  odpůrce  husitů  však  nemůže  popřít  sociální  prvky
husiské  revoluce  –  poprve  zazněla  myšlenka  o  všeobecné
rovnosti lidí, prostý cepinník byl bratrem šlechtice. Revoluce je
neodmyslitelně  spjata  se  jménem  Jana  Žižky  z  Trocnova.
Pocházel  z  chudé zemanské rodiny,  v  dospělosti  sloužil  na
hradech mocnějších pánů. Byl dvakrát ženat, přišel o veškerý
majetek, asi vinou Rožmberků. Ve službách pánů z Kunštátu
škodil  s družinou hlavně jejich statkům. Král Václav ho však
omilostnil.  Účastnil  se  slavné  bitvy  Poláků  proti  řádu
německých rytířů u Grunvaldu. Po návratu do Čech vykonával
strážné  funkce  v  Praze  ve  službách  krále.  Zde  ho  zastihla
husitská  éra.  Byl  přítomen  pražské  defenestraci.  S  malou
družinou odešel do Plzně očekávat konce světa. Když ten ale
nenastal,  plzeňští  měšťané  donutili  jeho  houf  v  únoru  1420
opustit  město.  U  Sudoměře  byl  napaden  velkou  katolickou
přesilou.  Žižka  zaujal  výhodné  postvení  za  hrázi  rybníka,  který  vypustil.  Poprve
použitá vozová hradba odolala snadno útokům, vedeným po úzké hrázi, útok jízdy se
utopil v bahně rybníka. Méně je známa epizoda, kdy byl obklíčen na Stolové hoře v
Rakovnické vrchovině. V noci nechal upevnit výzbroj, koňská kopyta obalit, v tichosti
likvidoval sebejistou uzávěru a snadno vyvázl. Odešel do Tábora, kde se stal jedním
z hejtmanů. Zikmund, jako nástupce trůnu, vyjednává s českými pány, prý je ochoten
jednat o kalichu. Jako podmínku si  kladl likvidaci radikálních proudů. Když neuspěl,
vyhlásil první křížovou výpravu. Ve Slezsku se soustředila velká síla vojsk uherských
a německých, v červnu 1420 přitáhl ku Praze. Na pomoc jí přišly houfy husitů z celé
země. Jan Žižka opět novátorsky bránil město v předsunutých baštách na Vítkově a
nesourodé vojsko křižáků díky sebeobětování obránců porazil. Porážka jeho vojsk u
Vyšehradu v listopadu téhož roku znamenala konec tažení. V roce 1421 se v Čáslavi
konal  sněm,  který  odmítl  nástupnictví  Zikmunda.  Vládnout  měla  dočasně
dvacetičlenná rada, též dávní odpůrci Oldřich z Rožmberka společně s Janem Žižkou.
Byl  také  přijat  mírnější  kališnický  směr  pražský,  zakotvený  ve  „Čtyřech  artikulích
pražských.“ 

(Evengelický kostel na Vinohradech)
Obsahovaly  zrušení  světského  panování  církve,
trestání činů,  odporujících písmu, svobodné kázání
a  přijímání  pod  obojí  způsobou.  V  prosinci  téhož
roku  druhá  křížová  výprava  s  pomocí  katolických
měšťanů obsadila Kutnou Horu. Protiúder pražanů u
města  přivodil  výpravě  drtivou  porážku.  Měšťané
spolu s vojskem prchli z hořícího města na Moravu.
Zcela zničen byl i Německý Brod. 
Potom  se  už  Zikmund  o  další  útok  nepokoušel.
Žižka  měl  volnou  roku a  dobýval  jedno  město  za

druhým. Počínal si krutě, i on sám se stal náboženským fanatikem. Po neshodách s
Táborem, který ustupoval z radikálních pozic, zorganizoval ve východních Čechách
Nový Tábor.  Dostal  se  do  sporu  s  kališnickou  šlechtou  i  pražany,   obklíčili  ho  v
Kostelci na Labem. Žižka přešel u Poděbrad přes Labe a v bitvě u Malešova zase
zvítězil a táhl na Prahu, která musela uznat jeho vedoucí úlohu. Pak  chtěl přenést
boží boj také na Moravu. Při obléhání Přibyslavi 11.října 1424 zemřel. Jak známo, byl
už slepý.  U kterého hradu jednooký vojevůdce o své druhé oko příšel? Bylo to u
Velhartic, Šternberku či u Rábí?                                                                P.H.

Pozvánka k přátelskému setkání na Bucku„
cíleně k soběstačnosti a nezávislosti“

od: 27.8. do 28.8. 2022
Program začíná  v sobotu od 13 hodin : hudba , zajímaví hosté

 Seznámení s lokálními farmáři a podnikateli  u jejich prodejních stánků
Vlastenecké suvenýry
Bohatá TOMBOLA
 Místo konání : louka naproti  Buckému rybníku v obci Třtice 
                           za Novým Strašecím
Parkování přímo na místě
Zajištěn gril ( klobásy si přivezte)
Pivo, limo ve stánku  Možnost přespání ve vlastním stanu
Cena vstupného 150 Kč na osobu, děti 50 Kč, senioři 100 Kč
                                                                                  Bližší info : 604 806 643
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