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„Válečná daň“ bez války
O »válečné dani«, kterou připravuje současná vláda, jsme se
před několika dny dozvěděli z médií. Prý by se měla týkat
nejvíce vydělávajících podniků. Tedy zatím. O dalších, které
ona daň může zasáhnout a zřejmě zasáhne brzy každého
z nás, se nemluví.
Je třeba lidi totiž naladit na »milionářskou daň«, protože ten, kdo
moc vydělává, je vždy hoden závisti, daň, kterou beze sporu
většina občanů schvaluje, ač to není právě kapitalistické, a
teprve pak všem sdělit, že by to bylo protiústavní či
protidemokratické, kdyby se týkala jen bohatých, proto je třeba,
aby se týkala každého. Aniž si to pak uvědomíme, budeme najednou přispívat na
válku, kterou nechceme a která ani není.
Ptáte se, jak vlastně je to s válkou? Máte pravdu, jak? Podle premiéra Fialy jsme ve
válce. Jeho úředníci už připravují zákony, které omezují svobodu slova, a vládní
hlasovací mašinérie schvaluje koupi nejmodernější válečné techniky a tou staru
vyzbrojujeme »válčící přátele z východu«. Prý, aby se mohli bránit, ale hlavně, aby
nenáviděný nepřítel co nejvíce krvácel. Jsme dokonce v přední linii válkychtivých.
Je však skutečně doba války? Není. Pokud by byla, musely by naší angažovanosti
přijít na pomoc ostatní státy NATO. Kromě poradců a námi zakoupené výzbroje nikdo
nepřichází. Poslední válku Aliance ukončila s ostudným výsledkem před rokem a od té
doby je klid. Válka tedy podle natovských generálů není. Válčí zřejmě jen Fialův
kabinet. Jde o válku slov a podněcování, nikoli o zatemněná okna a sklepy, kde se
třesou lidé, jimž se nad hlavami bortí jejich domovy.
Propaganda přitom zdárně vládě sekunduje. Lidé se začínají bát. Strach ovšem
vyvolává ta nejzmatečnější řešení. To vše nikoli v našem českém zájmu. Ale záleží
Fialovi a Černochové na tom?
A ona »válečná daň«? Není už kromě zmíněného zdanění těch do nebe nejvíce
volajících zisků její součástí i snížení příspěvku na státní pojištěnce? Tady se vláda
obešla dokonce bez daně. Není neuskutečněné zastropování benzinu, plynu, a
některých potřebných komodit také jakousi daní? To vše se ovšem daní nenazývá, ale
jaký je v tom rozdíl?
Nejsme ve válce. Jen náš kabinet nás chce do války dotlačit. Prvním krokem k tomu
ukázat, že s takovou politikou nesouhlasíme, jsou říjnové volby. Poražme v nich
válkychtivé strany a dokažme, volbou těch na levici, že mír pro naši vlast znamená
prosperitu a bohatství a válka jen a jen chudobu. Josef Šenfeld

Bez obalu s Kateřinou Konečnou
Zdražuje se vše. O pozemcích a tím pádem o vlastním bydlení
si mladá generace může nechat jen zdát, což je věc, o které se
mluvilo také již před krizí a současná inflace frustraci mladých
pouze prohlubuje. Zvýšená poptávka vystřelila také cenu
palivového dříví. I když se tak lidé kvůli stavu na trhu s cenami
energií uchylují k alternativním řešením, téměř každý segment
trhu nyní staví spotřebitele do situace, ve které při snaze o
zachování dosavadní kvality života musí vynakládat řádově
mnohdy několikanásobně vyšší prostředky, než tomu bylo
zhruba před třemi lety. To vše v situaci, kdy se na člověka valí
zprávy o tom, jak energetičtí giganti a banky pololetně registrují rekordní zisky. V
takové situaci stát musí mít silnou vládu, která bude denně plnit titulní stránky novin
strategickými plány. Která dá lidem naději. Nikoliv vládu, jejíž legitimita denně klesá v
důsledku vlastních skandálů a napojení na mafiánské prostředí. Vládu, která se více
stará o pomoc cizím státům než o pomoc vlastním občanům.
Jak jinak si vysvětlit, že zatím, co se vláda chlubí pozicí jednoho z nejaktivnějších
exportérů vojenského materiálu do válečné zóny, dostává se jí ze strany Ukrajiny
poděkování ve formě stopnutí ropovodů? Pojďme si zrekapitulovat celou situaci
ohledně ropovodu Družba v posledních dnech. Varování předem – opět to je
Kocourkov připomínající svou absurditou spíše seriály typu Jistě, pane ministře, než
reálnou politikou suverénní země v roce 2022. Rusko měsíčně platí Ukrajině zálohy za
to, že přes svůj ropovod Družba distribuuje ropu dál do zemí EU. Platbu za srpen však
Ukrajina od Ruska odmítla přijmout – a teď se podržte – kvůli sankcím Evropské unie
na Rusko. To naše vláda při podpoře těchto sankcí samozřejmě musela vědět. Petr
Fiala nás tak dobrovolně na nějakou dobu při znalosti stávající situace odstřihl od
přístupu k ropě, což se zpožděním opět povede k nárůstu cen energií. Na jednu stranu
tak Ukrajinu podporujeme miliardami z vlastní kapsy, poté se ale dostáváme do
situace, kdy sledujeme emotivní výstupy prezidenta Zelenského o tom, jak tato pomoc
není dostatečná, zatím co nás Ukrajina odstřihává od ropy na základě sankcí, které
jsme si my sami odhlasovali? Další plivanec do tváře vlastních lidí a další úder
legitimitě současné vlády.
Zatímco banky nadále rekordně bohatnou, běžní lidé chudnou a premiér se přitom
dopouští kiksů, které situaci nikomu neulehčují. Tak by se dal shrnout další týden v
České republice, nápadně se podobající týdnům předchozím. Všem obyčejným lidem,
kteří mají za současné situace problém s placením nákladů na bydlení, musela v
uplynulém týdnu nadzvednout žluč zpráva o hospodaření ČSOB, které meziroční zisk
vzrostl o 52 % (!) na 10,1 miliardy korun za první pololetí. Výrazný růst zisku v prvním
pololetí zaznamenaly také další velké banky v ČR. Tyhle zprávy poté přijímají lidé,
kterým je neustále opakováno, jak se mají uskromnit. A pomoc vlády? Neschopnost
nastavit příspěvek na bydlení tak, aby někomu reálně pomohl. Petr Fiala totiž sice slíbil
občanům proplatit náklady na bydlení v případě, že přesahují 30 % jejich příjmů,
zapomněl přitom ale na jeden důležitý detail. A to sice, že přesně stejnou formulaci již
pravidla pro udělování příspěvků na bydlení obsahují. Schopnost této vlády
vítězoslavně prezentovat naprosto marginální opatření jako snížení spotřební daně o
směšnou korunu padesát, či svolávat tiskovou konferenci pro oznámení již platných
pravidel jakožto žhavé novinky je skutečně pozoruhodná. Bohužel groteskní PR je
zřejmě jedinou věcí, ve které současná Fialova vláda vyniká.
Vraťme se také k jedné starší zprávě, která by ale taktéž neměla zůstat opomenuta.
Transparency International před nedávnem upozornila na požadavky ministra

spravedlnosti Blažka z ODS při jmenování vedoucího Vrchního státního zastupitelství.
Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž do funkce navrhnul Radima Daňhela, Pavel Blažek
ale podmínil jeho jmenování potřebou personálních obměn na Vrchním státním
zastupitelství. Důvod? DleBlažka neefektivní práce Vrchního státní zastupitelství,
kterou odvozuje na základě analýzy, jejíž kompletní znění odmítlo ministerstvo
zveřejnit. Skutečným důvodem je ale nejspíš osobní zájem, který Pavel Blažek na
fungování Vrchního státního zastupitelstva má. Právě VSZ v Olomouci totiž prošetřuje
podíl Blažka a jeho blízkých spolupracovníků na kauze brněnských městských bytů, v
rámci které docházelo dle výpovědi svědků k účelovému rozdělování majetku a
privatizaci za milionové provize. Asi těžko byste hledali ukázkovější střet zájmů, jako
u ministra spravedlnosti ve vládě, která slibovala změnu.
Při současné krizi a nepříznivém stavu státních financí se čím dál více ukazuje, jak
fatální byly některé přešlapy předchozích vlád při spravování státní kasy. Člen KSČM
Jan Klán zažádal dle zákona o svobodném přístupu k informacím ministerstvo kultury
o přehled všech prostředků vynaložených na vyrovnání se s římskokatolickou církví v
rámci církevních restitucí. Výsledek k dnešnímu dni? I s letošními náhradami stát
církvi vyplatil od roku 2013 již 16,9 miliard korun. Obzvlášť v dnešní době je velmi
snadné si představit efektivnější využití těchto prostředků, které by ulehčilo situaci
lidem na pokraji chudoby. Financování církve ale bylo bohužel pro ODS, TOP09 a
Věci veřejné přednější, než budoucí zabezpečení důstojné životní úrovně pro
obyčejné lidi, ať už studující, pracující, nebo v důchodovém věku. Nezapomínejme na
to, i vzhledem k tomu, že církvi má být v následujících letech v součtu vyplaceno až
59 miliard. Finanční náhrada se navíc úročí na základě tzv. inflační doložky,
paradoxně tak stát nyní v době krize bude církvím kvůli inflaci vyplácet ještě více
peněz. Aby stát plnil funkci řádného hospodáře je v současné situaci důležitější než
kdykoliv za existenci samostatné České republiky a je znepokojující, že dohled nad
státní kasou mají stále ty samé strany, které zapříčinily, že každý rok putují na účty
církve miliardy i v době hluboké ekonomické krize.
Nezájem o názory obyčejných lidí a jejich životní úroveň jsou ostatně pojítkem
pravicových vlád minulých i současných. Znovu to potvrdil společný článek dvou
politických dinosaurů, Miroslava Kalouska a Mirka Topolánka, kteří mají natolik velké
ego, že poté, do jaké situace naši republiku dostali, si ze své pozice ještě dovolují
vládě radit, jakým způsobem má nakládat s důchody během současné ekonomické
krize. A navrhované řešení obou pánů? Omezení zvyšování důchodů a současně
zvýšení věku pro odchod do důchodu. Reakce na sebe dle očekávání nenechaly
dlouho čekat. Server newstream.cz publikoval několik rozhořčených reakcí přímo ze
stran důchodců, kteří plným právem Kalouska s Topolánkem nešetřili. Za všeříkající
považuji např. tuhle: „Stačí 3 roky s letošní inflací a ze všech důchodců jsou
žebráci.“ Je neskutečná drzost, že v době inflace považují oba pánové za řešení
omezení zvyšování důchodů a dnešní produktivní generaci při stavu trhu s
nemovitostmi ještě říkají „nejen, že na vlastní bydlení nikdy nedosáhnete, ale
pracovat budete ještě mnohem déle než do 65 let.“ Přijde mi, jako by oběma
pánům nestačilo zašlapat do země naděje na důstojný důchod celé jedné
generace lidí za dob jejich vlády, a tak se snaží, aby se důstojného stáří
nedočkaly ani generace příští. Nehoráznost.“
Pojďme na skok do zahraničí. Konkrétně do Brazílie, kde je velká šance, že se
prezidentského úřadu chopí levicový politik. Tento týden totiž zahájil bývalý brazilský
prezident Luiz Lula de Silva svou prezidentskou kampaň ve snaze porazit ultrapravicového současného prezidenta Bolsonara v říjnových volbách. Lula, bývalý
odborářský vůdce byl prezidentem již v letech 2003 až 2010, ale v roce 2018 byl
uvězněn na základě vymyšlených obvinění, což vedlo k vítězství velmi pravicového
Bolsonara, který se přátelí s francouzskou Madam Le Penovou či italským
pravicovým politikem Salvinim. Soud loni všechna obvinění proti Lulovi zrušil, a tak
mu umožnil pokusit se letos o návrat brazilské levice k moci. Lula představil svůj
program pomoci brazilským chudým, uchránit amazonské deštné lesy. Během svého
prezidentského období se Lulovi podařilo vyvést několik desítek miliónů Brazilců
z jejich extrémní chudoby. Lula prohlásil, že „Bolsonaro je největší lhář, jakého kdy
potkal. …Nechceme vládu, která distribuuje zbraně, chceme vládu, která bude
distribuovat knihy. Nechceme vládu, která živí nenávist, chceme vládu, která bude
živit lásku“. Známý americký novinář Michael Fox komentoval situaci: „Jde o
nesmírně důležité volby. Střetávají se tu dva různé světy. Bolsonaro nechce hovořit o
inflaci, o rostoucí chudobě. Mluví jen o rodinných hodnotách. Chce bojovat proti
potratům, proti homosexuálům. Tomu pomohlo ve volbách v roce 2018. Je nutné si
uvědomit, že Brazílie je největší katolická země na světě.“ Je tu ovšem velké
nebezpečí. Podle výzkumů zatím vede Lula a je možné, že Bolsonaro odmítne
rezignovat i pokud by volby prohrál. Na 7.září, kdy je brazilský Den nezávislosti vyzval
lidi, aby šli do ulic. Bolsonaro bude jistě hovořit o volebním podvodu. Nyní chce, aby
armáda filmovala lidi za plentou a tím zajistila transparentnost voleb

Před kým utíkají UKRAJINŠTÍ UPRCHLÍCI?
V poslední době jsme byli svědky několika odlišných informací,
než kterými nás většina medií od letošního 24. února masíruje. A
nejde jen o nevládní média nebo Amnesty International, ale např.
i Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky . Ten ve své
nejnovější statistické analýze (data jsou platná k 2. 8. 2022)
informuje, že nejvíce Ukrajinců, bezmála DVA MILIÓNY, uteklo
před válkou, podle českých medií před Ruskem - do RUSKA.
Abych nebyl podezírán či nařčen ze zaujatosti nebo podjatosti,
zde na oficiálním webu máte k dispozici veškerá data:
- https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine. Jen čekám, jestli
také někdo donutí Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky omlouvat za zjištěnou
pravdu stejně jako před pár dny mezinárodní organizaci Amnesty International, která
zveřejnila zvěrstva páchaná ukrajinskou armádou? Jinými slovy řečeno - zhruba
každý třetí ukrajinský uprchlík zvolil, pro nevědoucího Evropana, směr Ruská
federace. Logicky, jen u nás se o tom nepíše. Tam, kde se na Ukrajině válčí, i od roku
2014, totiž žije majoritně ruské etnické obyvatelstvo, na němž ukrajinská armáda v
čele s nacistickými organizacemi AZOV, Pravý sektor apod. páchala po léta
neuvěřitelná zvěrstva, nad nimiž v podstatě celý civilizovaný svět benevolentně

přivíral obě oči. Dokonce jsem v právnických kruzích na margo citované analýzy Úřadu
vysokého komisaře OSN pro uprchlíky zaznamenal vážně myšlený názor, že ty
bezmála dva milióny ruská armáda odvlekla do Ruska násilně... Ten dotyčný už je
opravdu zralý k hospitalizaci na uzavřeném pavilónu psychiatrické léčebny... To jen na
okraj. Otázka nezní, proč tito Rusové utíkali do Ruska (Evropa by je tak či tak
ukamenovala, když jsou Rusové), ale kdo jsou ti z válčící západní Ukrajiny, kteří
prchali nebo tzv. prchali do Evropy? Podle oné statistiky OSN jich po Rusku uteklo
nejvíce do Polska (přes milión a čtvrt), následuje Německo (915 tisíc) a čtvrté v pořadí
je Česko s více než 400 tisíci přijatých uprchlíků. Jen tyto tři země dohromady evidují
ještě zhruba o 600 tisíc uprchlíků více než samotné Rusko, a to z válečného území,
kde etničtí Rusové mají početně jasnou převahu. Abych byl ještě přesnější - jinde, než
na území s převahou etnických Rusů, se na Ukrajině v takovém rozsahu neválčí.
Přitom ale do Evropy prchají Ukrajinci. Odkud? Nevím. To je velká záhada. Když už
nemohu beztrestně konstatovat, práva na dotaz se nevzdám. Kdo nejen mně, ale také
řadě normálních občanů této země, poskytne detailní přehled o tom, kdo tito uprchlíci
ve skutečnosti jsou, odkud a proč do České republiky přišli a co tu budou dělat? Zatím
jsem se z oficiálních zdrojů dozvěděl pouze tolik, že zahraniční podnikatelé v prvním
pololetí letošního roku tu koupili 1311 českých firem a že nejvíce firem získali právě
Ukrajinci. Informovala o tom renomovaná poradenská společnost Dun & Bradstreet. Za
prvních šest měsíců letošního roku Ukrajinci koupili 329 společností, o 75 víc než ve
srovnatelném období 2021 (+30%). Ptám se dál - kdo jsou tito Ukrajinci, kteří si tu ve
velkém mohou dovolit kupovat firmy? Uprchlíci? Nebo snad investoři, či jejich
prostředníci, či dokonce Mafiáni, které tento stát vyživuje sociálními dávkami,
poskytuje jim zdarma bydlení, zdravotní péči, prostě úplně všechno a všechno na úkor
vlastního obyvatelstva? Prosím a tím nijak nezpochybňuji péči o skutečné běžence,
kteří ztratili střechu nad hlavou v důsledku válečných operací. Nejsem sám, kdo se
takto ptá a ač již k tomu nemám mandát z voleb z roku 2021 stejně se ptám, chcete-li,
interpeluji předsedu Vlády ČR Petra Fialu, ministra zahraničí Jana Lipavského a
ministra vnitra Víta Rakušana, aby veškeré mnou požadované nformace neprodleně
sdělili občanům České republiky.
Vojtěch Filip - Facebook

Alena Schillerová pro Iportál24
Česko se potýká s rekordní inflací. Jak s ní podle vás vláda
bojuje a má vůbec účinné nástroje na její snížení?Když naše
vláda končila, tak mě zmocnila, abych prominula DPH na energie
za měsíce listopad a prosinec 2021. Podle ČSÚ se to projevilo
jednak na snížení cen energií, a také se tím snížila i celková míra
inflace. Když se podíváte po Evropě, tak 24 zemí realizuje
masivní pomoc. Někdo volí zastropování cen, někdo snížení
DPH, anebo její úplné prominutí, někdo kombinaci obojího,
k tomu je celá řada mohutných dotačních programů. Česko patří mezi tři země, jejichž
pomoc je žalostná, pomalá. Vláda vymyslela energetický tarif, první signál vyslala
v únoru, a v srpnu ještě neznáme podmínky prováděcího nařízení vlády. Je absolutně
neuvěřitelné, co současná vláda předvádí. Evropské země se snaží, podobně, jak
jsme to dělali my za covidu, pomáhat lidem a také firmám toto období překlenout. U
nás začíná mít problém průmysl, ale když firmy nebudou fungovat, tak to bude mít
nedozírné dopady na ekonomiku, a samozřejmě i na plnění státního rozpočtu, to by si
vláda měla uvědomit. Tím, že jsme se snažili, a masivně jsme stimulovali ekonomiku
fiskálně, tak jsme už rok po covidu byli v růstu přes 3 %. A nyní oscilujeme kolem 1
procenta, a je otázkou, jestli se nepropadneme do recese.
Navrhovali jste zastropování cen, snížení DPH, vláda na žádný z vašich návrhů
nereagovala… 5K si neuvědomila, že už není v opozici, že když přicházíme
s konstruktivními návrhy, jako prominutí DPH, zastropování cen, nebo prominutí
poplatků na obnovitelné zdroje, tak by o tom měla alespoň uvažovat. Nakonec
s prominutím poplatků na obnovitelné zdroje jsme přišli v říjnu loňského roku, vláda
z nás dělala hlupáky, aby to dnes navrhla, a prominula poplatky jak firmám, tak
domácnostem. Pokud jde o zastropování cen, netvařme se, že 24 zemí Evropy jsou
hlupáci. Ukažme si to na příkladu Slovenska. Minulý týden megawatthodina elektrické
energie stála u nás sedm a půl tisíce, teď se už na burze pohybuje kolem deseti tisíc a
obchodníci ji u nás prodávají mezi sedmi až deseti tisíci. Na Slovensku stojí
megawatthodina tisíc pět set korun, stejně tak ve Španělsku nebo Portugalsku,
protože přistoupili k zastropování cen. Jak může potom česká firma konkurovat jejich
firmám, když mají vstupní náklady několikanásobně nižší?
Pokud jde o DPH, podívejme se, kolik stojí benzín v Polsku, kolik tam stojí potraviny,
protože tam prominuli DPH. U nás to je, jako kdybychom v době covidu řekli: vydržte
to lidi, my vás sice zavřeme, nemůžete nic vyrábět, ale nějak to přežijte, čerpejte si
úspory. Takto se chová současná vláda, asociálně, chaoticky, strká hlavu do písku, je
vidět, že ten pětislepenec, který byl spojený ideologií antibabiš, v ekonomických
otázkách a v tom klasickém řízení státu, kdy má táhnout za jeden provaz, selhává.
Čím si to vysvětlujete, že česká vláda postupuje jinak než vlády jiných zemí?
Vláda říká, teď o tom debatujeme, výsledek je ten, že klesají akcie ČEZ. Všechno to
je úplně špatné a neprofesionální. Zkušenost mi říká, že je to především jasná
nekompetentnost vlády.
Vláda vzala veřejnému zdravotnímu pojištění 14 miliard korun. Jak to hodnotíte ?
To je katastrofa. Když tady byl covid, který znamenal pro veřejné zdravotní pojištění
obrovské náklady, tak naše vláda třikrát po sobě naprosto bezprecedentním způsobem
zvedla platbu za státní pojištěnce, protože jsme nechtěli, aby byla zdravotní péče
omezená, trvali jsme na tom, že musí zůstat zdarma a všem lidem bez rozdílu. Protože
ministr Stanjura si potřeboval dokázat, že on ten schodek sníží, tak mimo jiné udělal
škrt 14 miliard ve veřejném zdravotním pojištění. Musel dobře vědět, pokud to nevěděl,
tak to by byl vrchol nekompetentnosti, že na to nemá legislativu, tak potřeboval, aby
byla přijata novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, kde bere pro rok 2022
čtrnáct miliard veřejnému zdravotnímu pojištění. My jsme to maximálně brzdili, dosáhli
jsme aspoň toho, že od roku 2023 se budou platby za státní pojištěnce pravidelně
valorizovat automatickým mechanismem, nicméně na částku, kterou jsme my dávali
veřejnému zdravotnímu pojištění v roce 2022, dosáhneme až v roce 2025.
Ministr se zaštiťoval tím, že ve veřejném zdravotním pojištění jsou obrovské
rezervy…
Rezervy ale přece nejsou od toho, aby se vybraly do dna, ale aby
pojišťovny měly na péči v době krize. Krize tady je, a je způsobena i tím, že tady máme
370 000 uprchlíků, o které se musíme postarat, z toho zhruba 250 000 jsou státní
pojištěnci, které musíme platit, a se kterými budou spojené další náklady pojištění. My
to podporujeme, o uprchlíky se musíme postarat, ale zdravotní pojištění to
samozřejmě zatíží, a my mu v této situaci bereme 14 miliard. Přitom inflace, nárůst
cen, se týká i zdravotnictví. Tato vláda dělá kroky, které jsou absolutně neomluvitelné.
To, že VZP prohlásila, že to přežije, je jedna věc, ale my nemáme jenom VZP, máme i
menší pojišťovny, a ty se mohou dostat opravdu na hranici. Jde o to, jestli této vládě
právě o to nejde. Jestli nás to nemá přivést k tomu, že se bude část zdravotnictví
privatizovat, nebo že se bude zpoplatňovat, čímž se už někteří politici ODS netají.
Co můžou lidé čekat na podzim? Nerada lidi straším, myslím si, že politici by měli

lidem dávat jakousi naději, na druhé straně musíme stát nohama na zemi, a vidíme,
že situace není dobrá, obávám se dalšího nárůstu cen energií. Apeluji na vládu, aby
využila českého předsednictví, aby řešila a tlačila na řešení energetické krize, to musí
být na prvním místě. Aby lidé mohli normálním způsobem fungovat. Jsme šestá
nejméně zadlužená země EU, máme nejnižší nezaměstnanost, to jsou benefity, na
kterých můžeme stavět. Jsem smutná z toho, jak se vláda chová, jak komunikuje,
myslím si, že nedodává lidem naději. Je potřeba jim ukázat nějaké světlo na konci
tunelu a v období, než to světlo na konci tunelu tady bude, tak lidem a firmám je
potřeba podat pomocnou ruku.
Jana Dubničkovámmm

Opáčko z dějepisu 26
Vladislav byl neprůbojné povahy. Na všechno kýval slovy „bene-dobře“. Králova moc
byla tedy slabá, rozhodoval vždy jen se souhlasem královské rady. Český dvůr byl po
bouřlivých dobách stále ještě chudý. Ani sám král neměl dostatek prostředků. Proto,
když byl po smrti Matyáše Korvína zvolen za krále Uher, přesídlil na honosnější
rezidenci do Budína a do Čech zavítal už jen zřídka. Královo okolí úplně opanovali
uherští magnáti a katoličtí preláti. Narodil se v dnešní Litvě 1.3.1456. Za českého
krále byl zvolen tedy v 15ti letech. Jako katolík stranil katolické církvi, což vyvolalo v
Praze kališnické povstání, které prokázalo, že se nelze vrátit na doby předhusitské.
Roku 1485 na sněmu v Kutné Hoře byla uzákoněna svoboda vyznání pro všechny,
dokonce i pro poddané. Netýkalo se Jednoty Bratrské, ta byla potírána. Roku 1500
bylo přijato Vladislavské zřízení zemské - které se má za důkaz jeho slabosti. Týkalo
se všech oblastí života. Královská města byla podřízena pouze panovníkovi a posílila.
Města však ztratila hlasovací právo na sněmech, takže ho
nechtěla přijmout. Sama panovnická moc byla omezena, napříště
mohl král rozhodovat jen po souhlasu šlechty. Zajímavá byla
jeho manželství. V nepřítomnosti byl oddán s Barborou
Braniborskou, nikdy ji však nepřijal, dokonce ani na příkaz
papeže, že manželství musí být „konzumováno“. Místo toho se
oženil s roku 1490 s Beatricí Neapolskou, takže došlo vlastně k
bigamii. Neměl s ní potomky, takže byla zrušena obě manželství
předchozí, aby se mohl oženit s Annou z Foix. S ní měl dceru
Annu, později provdanou do Habsburského rodu, a syna Ludvíka.
Toho už v dětském věku nechal korunovat jak za českého, tak i uherského krále.
Vladislav zemřel ve svých šedesáti letech v roce 1516.
Na jeho vládu však musíme vzpomínat v dobrém. Na četných stavbách z doby
Vladislava II. nacházíme monogram „W“ s královskou korunkou. Hovoříme o tak
zvané Vladislavské gotice. Jde o závěrečné období gotického umění v českých
zemích. Projevovalo se to v mnoha oborech, nejvíce však ve stavebnictví. Královská
komora, jmenovitě Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic, s obnovou a výstavbou mohl
začít poté, co byla obnovena těžba stříbra v Kutné Hoře. Slovensko, část tehdeších
Uher, dodávalo panovníkovi z Kremnice a Baňské Štiavnice stříbro i zlato. Šlikové
nalezli bohatá ložiska cenných kovů v Jáchymově, kde vznikla nová mincovna. Staví
se jak v Praze, tak ve městech i na hradech. V architektuře jsou typické složité
vázané klenby hvězdcovité či síťovité. Ze stavitelů
jmenujme aspoň Hanuse
Smiesse, (královská oratoř u sv. Víta, pražské kostely), Benedikta Rejta,(Vladislavský
sál na hradě, kaple na Křivoklátě), Matyáše Rejska, (Barbora v Kutné Hoře). Pozadu
nezůstávají ani měšťané, budují honosné radnice i výstavné městské domy v Praze,
Kutné Hoře, Slavonicích i jinde. Ke stavitelství se řadí také sochařství, řezbářství,
vznikají nástěnné malby i oltářní obrazy. Rozvíjejí se umělecká řemesla, iluminují se
knihy, vznikají mědirytiny, přichází k nám už i knihtisk. Za nejstarší počin je
považována Kronika Trajánská, (asi z roku 1476). Hlavně na jihu Čech jsou budovány
rozsáhlé soustavy rybníků.
Na český trůn nastupuje LUDVÍK JAGELLONSKÝ – 1516-1526.
Narodil se v Budíně roku 1506 jako druhé královské dítě, matka
při porodu zemřela. Ihned byl zasnouben s Marií, dcerou
říšskoněmeckého krále Maxmiliána I. Roku 1518 si ji také vzal a
byla prý to veliká láska. Jako dvouletý už byl korunován na krále,
králem de facto se stal v deseti letech. Říkalo se mu proto král
dítě. V našich zemích soupeřili mezi sebou králův zástupce Lev
z Rožmitálu a nejvyšší hofmistr Vilém II. z Pernštejna. Málem
došlo k občanské válce. To králově pokladně příliš nesvědčilo,
roku 1522 přijel Ludvík do Prahy dělat pořádek. Vyměnil staré
vedení za nové a odjel znovu do Budína. A spory vypukly
nanovo. Roku 1521 dobyli Turci Bělehrad a začali ohrožovat uherskou nížinu
bezprostředně.Roku 1526 přichystali velké tažení. Ludvík se obracel o pomoc na
všechny strany, ale bez úspěchu. Papež mu poslal
nějaké peníze, část měl ale použít na boj proti
luteránům v Uhrách. Proti dvojnásobné přesile
perfektně vycvičené turecké armády nemělo vojsko
Ludvíka
žádnou šanci. Dne 29.8. roku 1526
skončila bitva u Moháče katastrofou. Ludvík se na
útěku utopil v bažinách. Tak neslavně skončila doba
vlády rodu Jagellova. Kandidátů na český trůn bylo
samozřejmě několik, dokonce i z řad českých pánů.
Habsburk, manžel Vladislavovy dcery Anny byl
jedním z nich. Jak se stalo, že se naše země dostala na předlouhá léta do područí
rakouských Habsburků? Vzpomenete si na jmého toho prvního? Byl to Leopold,
Ferdinand nebo Maxmilián
P.H.
PÍŠETE NÁM

PODĚKOVÁNÍ poctivě pracujícím občanům ČR
Děkuji tímto všem poctivě pracujícím občanům, kteří pro náš stát, pro naií společnost,
užitečně pracují a nevyužívají ch y t ř e, vychytrale, svého lidského práva nepracovat.
Děkuji jim za to, že vůbec ještě pracují pro takovou ubohou, neschopnou, války
milující vládu, že poctivě pracují a svojí prací zabezpečují chod státu těm amatérským
břídilům, a že odvádějí poctivě daně do státní pokladny těm vládním politikům, kteří
svoje vlastní občany nenávidí a očividně jimi pohrdají. Bohužel, jejich daně slouží k
vládním politikům, na dotace bohatým oligarchům, pro naší uměleckou elitu, finance
pro ziskové neziskovky i pro celoživotně nepracující občany, kteří vychytrale využívají
svého novátorského " lidského práva " nepracovat. V neposlední řadě ve státní kase
musí být dostatek financí také na zbrojení , na humanitární bomby do našich
chtěných a ušlechtilých mírových válek na východě.
E Smutná

Informace o protestních akcích:
- 3. 9. se připojíme k akci na Václavském náměstí

- vlastní akci KSČM na Václavském náměstí uskutečníme
17. 9. 2022 od 14.00 hodin.
ZPRAVODAJ OV KSČM Kladno: Adresa redakce:ul. Milady
Horákové 497, Kladno 2, tel.: 312 687 909, 734 430 256 E-mail:ov.kladno@kscm.cz,
WEB://http://kladno.kscm.cz

