
   

 

Dvojí metr nebo dvojí tvá ř Petra Fialy?
»Krach  Bohemia  Energy a  bezradná  vláda,« psal  loni  26.
října server Seznam Zprávy. O co se tehdy jednalo, máme
všichni  jistě  v živé  paměti,  takže  detaily  selhání  na  trhu  s
energiemi vynechám. Co už ale zdůraznit  musím, že onou
»bezradnou  vládou«  byla  míněna  končící  Babišova  (byly
teprve necelé tři týdny po parlamentních volbách). Jak média,
tak politické strany se totiž chovaly ještě předvolebně. A tak
nám představily paradox.
Členové  současného  kabinetu  (bez  ohledu,  zda  tam  ještě

jsou, nebo už museli kvůli skandálům odejít), tehdy ještě kompletně v opozici, se totiž
opět  bez  odpovědnosti  za  rozhodnutí  předháněli  v kritice.  Aktivitou  hýřil  zejména
předseda  ODS Petr  Fiala  a  některá  media  se  předháněla  v tom,  jak  to  zvýraznit.
Ostatně  jako  v desítkách  podobných  kauz  minulého  volebního  období.  I  tato
poznámka je ve vztahu k dnešnímu běhu událostí podstatná.
Pouhých  pět  dnů  po  citovaném  komentáři  Seznam  Zprávy  Fiala  odmítá  plošná
opatření  na  pomoc  lidem,  jež  po  krachu  Bohemia  Energy  postihlo  zdražení  cen
energií. V Partii na CNN Prima News takříkajíc bouchá pěstmi do stolu a ukazuje cestu
– »aby se  stát  domluvil  s  dodavateli  poslední  instance  na  stanovení  maximálního
procenta,  o  které  je  možné  zvýšit  zálohy«. Nic  proti  tomu.  Poslanci  za  KSČM
dlouhodobě navrhovali pro energie věcně usměrňované ceny podle nákladů českých
energetických firem, bez ohledu na prodej (jen přebytků) na burze.
»My jsme řekli, že je možné využít příspěvek na bydlení. Pokud mají být nějaké další
dávky, bavme se o tom, ale nemůže to být tak, jak říká ministr Havlíček, to znamená
plošně,« reagoval Fiala. »Proč budeme pomáhat plošně všem, když teď v největší krizi
jsou jenom někteří?« ptal se.
»Jeden  krok  je  důležitý:  stát  se  musí  domluvit  s  dodavateli  poslední  instance,
poskytnout jim nějakou půjčku nebo garanci a musí to fungovat tak, že se stanoví s
maximální částka, procento, o kterou je možné zvýšit zálohy,« uvedl v Partii dále Fiala.
»Toto  je  jediná  cesta  –  pomoci odběratelům prostřednictví  dodavatelů.  Tam  musí
okamžitě začít jednat stát,« zdůraznil předseda ODS.
»Toto když uděláme, tak těm lidem opravdu pomůžeme, protože snížíme ty zálohy,
které se kumulují jak v důsledku zvyšování cen energií, tak samozřejmě v důsledku
toho, že ten dodavatel poslední instance to musí dostat do půl roku a nerozložit to do
roku,« pokračoval.
»Druhá věc: je potřeba co nejrychleji  lidem říct,  nabídnout,  vyzvat je k tomu, ať  si
dodavatele poslední instance změní na řádného dodavatele, tím se jim zase sníží ty
zálohy,« konec citátu budoucího předsedy vlády.
Také  vnímáte  ten  obrovský  rozdíl  mezi  říjnovým  Petrem  Fialou  2021  a  srpnovým
Petrem Fialou 2022. Přitom oba tyto Fialy od sebe dělí pouhých deset měsíců. Tehdy
aktivitou přetékající Fiala opozičník, dnes nečinný, skoro mrtvý brouk Fiala premiér.
Signalista – bez urážky těch železničních.
Přitom  tehdy  se  jednalo  o  »jen«  a  to  opravdu  v uvozovkách  900  tisíc  klientů
zkrachovalé  Bohemia  Energy,  zatímco  dnes  je  přímo  ohroženo  přes  10,5  miliónu
občanů České republiky.
Kde  se  vzala  ta  radikální  změna  ve  Fialově  přístupu  k  de  facto navlas  stejnému
problému?  Notabene,  když  loni  v říjnu  část  jeho  navrhovaných  opatření  alespoň
dávala smysl? Čí zájem dnes hájí, akcionářů Lipské burzy nebo občanů naší země?
Co  za  tím  stojí,  nepřijde  další  skandál  s  úplatky,  když  vše  je  jen  proti  domácím
obyvatelům? Všude na světě vlády zastropují cenu energií, aby občané mohli vařit,
topit a ohřát se, jen u nás vláda zastropuje teplo v obýváku. Jak trapné.
Vojt ěch Filip

Prezident České republiky Miloš Zeman již za t ři čtvrt ě roku p řenechá sv ůj úřad
některému z nástupc ů. Volit jej bude, pot řetí v historii, v p římé volb ě lid naší

země. Bude vzorem práv ě Zeman, který vyhrál p ředchozí dv ě volební klání? A
koho by rád vid ěl jako svého nástupce? Dokáže p řiznat n ěkteré své omyly? I o
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Nerad hodnotím sám sebe. Mohu hovořit  o svých prioritách, které
jsem se snažil  naplňovat.  Jde o ekonomickou diplomacii,  která je
pro zemi typu České republiky mimořádně důležitá, jde o podporu
suverenity vlasti, našeho sebevědomí, navzdory lidem, kteří se rádi
hrbí před mocnými, jde o podporu spojenců a přátel, kdy skutečně
srdeční záležitostí pro mne je Izrael. A vždy jsem se snažil být blízko
občanům.
Byl  bych  rád,  kdyby  můj  nástupce  nepodlehl  pokušení  stát  se
mediální hvězdou, ale vždy upřednostňoval zájmy České republiky,
lidí této krásné země. Je nesmírně lákavé přijímat potlesk za líbivé,

ale prázdné řeči. Hlava suverénního státu by takovému pokušení neměla podlehnout.
Pražský hrad je jakousi kotvou v rozbouřeném moři současné doby, a bylo by škoda,
kdyby se tato kotva utrhla a prezident se stal jedním z mnoha mluvících hlav.
Napsal jste knihu Jak jsem se mýlil v politice. Rozšířil byste ji nyní o nějaká témata?
Podobně  jako  Angela  Merkelová  a  další  západní  politici  bych  se  v doplnění  knihy
zamyslel  nad snahou vytvořit  ekonomický most  s Ruskem,  který  měl  za  cíl  rozvíjet
oboustranně výhodnou hospodářskou spolupráci a v neposlední řadě zachovat mír na
evropském kontinentě. Jak se ukázalo, Rusko ale dalo přednost imperiálním zájmům, a
proto rozpoutalo brutální agresi proti Ukrajině. Možná bych v takovém zamyšlení dodal,
že jsem se mýlil ve snaze o zachování míru, ale že nadále považuji opětovné nalezení
míru za jediné možné řešení.
Prosazoval jste myšlenku vytvoření společné evropské armády. Nemrzí vás za 
současné situace, že se prozatím neujala? Myslíte, že k realizaci této myšlenky dojde?
Je možné, že ruská agrese tuto myšlenku oživí. Evropská unie by měla být skutečnou
velmocí,  aby se nestala obětí  her a střetů.  Jen silná Evropská unie, která svou sílu
čerpá odspodu, tedy od jednotlivých národních států, nikoliv obráceně z centralizované
bruselské byrokracie, může měnit svět k lepšímu.
Vidíte východisko řešení současné krize ve větší integraci s EU, nebo naopak 
v opuštění jejich struktur?
Rozhodně nejsem příznivcem opuštění Evropské unie. Byl by to hrubá chyba. Ale jak
jsem už uvedl, Evropská unie se musí vrátit ke kořenům. Křesťanským, kulturním, vrátit
se k úctě  k národním tradicím.  V různosti  je  jednota.  Nikoliv  v unifikaci.  Green Deal,
gender, desítky pohlaví, ničení rodiny, to vše má potenciál Evropskou unii rozložit, zničit
a učinit z Evropy bezmocný kontinent, oběť geopolitických her jiných velkých zemí.
Jak vnímáte faktický rozkol Visegrádské čtyřky?
Věřím, že Visegrádská čtyřka, stejně jako v minulosti, obtíže překoná. Členské země
jsou si souzeny, nejen dějinně, ale také geopoliticky. Pokud držíme pohromadě, mnohé
v Evropě dokážeme, sami bychom se stali jen figurkou v rukou velkých zemí. Osobně
činím vše pro to, aby Visegrádská čtyřka postupovala společně a překonávala situace,
jež se snaží vyvolat politici, kteří nemají žádnou vizi a zajímá je jen pomíjivá mediální
sláva.
Jakou známku byste udělil za dosavadní působení vládě Petra Fialy a proč?
Nechci  současnou  vládu  známkovat.  Nachází  se  v dramatické  a  zcela  mimořádné
situaci, kdy čelí následkům války a ekonomické a společenské krize. Žádná česká vláda
po listopadu 1989 nemusela řešit takový soubor vážných problémů. Proto považuji za
důležité vládu podporovat a pomáhat jí v činnosti.  Na objektivní kritiku bude čas, až
jednou skončí toto těžké období.                                 Petr Kojzar, Tomáš Cinka

Prázdninové toulky kladenských diabetik ů 

Městské divadlo v Kladn ě     1
   Cílem jedné z vycházek bylo Kladenské divadlo, které letos slaví 110.výročí  svého

založení.  Slunce  nemilosrdně  pálilo,  tak
jsme se uchýlili pod stromy přilehlého parku,
kde nám E.Vlčková přiblížila  historii  tohoto
divadla, o budově i lidech s ním spjatými.

   Polovina 19. století znamenala pro Kladno,
malé městečko, značný zlom. V roce 1846
byla  v  jeho  bezprostřední  blízkosti
vyhloubena první těžní jáma, jejíž existence
nastartovala příliv nového obyvatelstva. 

    S  rozvojem  obce  se  rozvíjel  i  bohatý
spolkový  život  a  již  v  roce  1860  vznikl  v
Kladně  první  ochotnický  spolek.  Jmenoval
se  Spolek  divadelních  ochotníků  obce

sokolské  Tyl  a  právě  z  jeho  podnětu  byla  10.  října  1897  svolána  ustavující  valná
hromada  Družstva  pro  vystavění  domu  lidového  divadla  v  Kladně.  V  počátečním
nadšení napřeli  členové spolku síly do pořádání národních slavností  a  ochotnických
představení,  kterými  chtěli  získat  co  největší  finanční  podporu  pro  stavbu  divadelní
budovy. Členové Družstva vkládali naděje i do pokladniček umístěných v restauracích,
do drobných darů od jiných spolků apod. Ke stavbě divadla se bohužel příliš nehlásila
radnice, která poprvé družstvu přispěla až v roce 1900. Rovněž hlavní finanční kapitál v
průmyslovém Kladně nebyl v té době český, takže na jeho podporu se příznivci divadla
spolehnout  nemohli.  Majetek  Družstva  rostl  velmi  pomalu;  výsledkem  této  téměř
beznadějné situace byla stagnace spolkového života. Rozhodující změna nastala až v
roce  1907,  kdy se  v  čele  Družstva  ocitl  kladenský  starosta  Jaroslav  Hruška.  Jeho
zásluhou  přispěla  radnice  do  té  doby  nevídanou  částkou  10  000  korun,  okresní
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subvence a příspěvky kladenského obyvatelstva pak činily dalších 8 000 korun.
   Stavba divadelní budovy postupně získávala konkrétnější obrysy. Družstvo oslovilo
místního stavitele Emila Hraběte, aby předložil plány a rozpočet na menší divadelní
budovu  přibližně  pro  800  diváků.  Předložený  rozpočet  však  způsobil  rozčarování,
členové Družstva si uvědomili, že jejich finanční kapitál na stavbu divadla nedosáhne.
Záhy se naskytlo řešení: roznesla se zpráva o prodeji zchátralé divadelní arény na
pražských  Vinohradech.  Po  ohledání  budovy,  ale  představitelé  Družstva  došli  k
závěru, že schůdnější bude použít  jen vnitřní zařízení arény a v Kladně  vybudovat
skromnější, ale zcela novou divadelní budovu. Projekt byl zadán mladému architektovi
Jaroslavu Rösslerovi,  v době  výstavby divadla mu bylo něco málo přes dvacet  let.
Jeho projekt nese kotěrovské  rysy. 
  Povolení  ke  stavbě  divadla  bylo  vydáno  v  červenci  1910,  slavnostní položení
základního kamene proběhlo 18. září  1910. Stavbu prováděla firma Emila Hraběte.
Finanční prostředky Družstva však byly zanedlouho vyčerpány a přípravné práce se
musely zastavit až do doby, kdy město darovalo Družstvu pozemek, na kterém mělo
divadlo stát (bývalý městský hřbitov). Družstvo si poté mohlo vzít hypotéku od Městské
spořitelny.  Budova  byla  dokon čena  12.  dubna  1912  a slavnostní  otev ření
divadla prob ěhlo  11.  a  12.  kv ětna  1912.  Speciáln ě  pro  tuto  p říležitost  napsal
primátor Jaroslav Hruška hru Znak.
  V  roce  1915  stavitel  E.Hrabě  provedl  přístavbu  nezbytnou  pro  další  fungování
divadla. V zadní části přibyl třípatrový trakt sloužící jako zadní jeviště, zkušební sál a
sklad  dekorací.  Roku  1929  získalo  divadlo  od  M ěstské  spo řitelny slavnostní
malovanou  oponu od  Josefa  Weniga  s  alegorickým  výje vem  Hold  Práce
Dramatickému  um ění.  Opona  se  za  války  na  mnoho  let  ztratila.  Nyní  po
zrekonstruování zdobí divadlo dále,
  V polovině 20. století prošlo divadlo několika stavebními úpravami: systém vytápění
nahrazen ústředním topením a v hledišti byla vyměněna sedadla; k větším úpravám v
interiéru došlo v roce 1950, kdy byl v hledišti instalován lustr , zmizelo orchestřiště
a sklady a dílny byly přestěhovány mimo budovu divadla. Lustr bychom nyní marně
hledali, byl darován 2013 pí ředitelkou Bendlovou zámku Manětín.
  Roku  1989  vypracoval  Krajský  projektový  ústav  v  Praze  projekt  na  celkovou
rekonstrukci divadla, bohužel se na ni ale nepodařilo shromáždit dostatečné finanční
prostředky. O dva roky později tak došlo pouze k neodkladným opravám a k částečné
modernizaci jeviště, byly také vyměněny dřevěné konstrukce a instalována točna. Na
celkovou rekonstrukci čekala budova kladenského divadla až do roku 2013 , kdy byla
rekonstrukce zahájena podle projektu akad. arch. Davida Vávry. Kladenská činohra se
tak dočasně přestěhovala do prostor Divadla Lampion. Budova M ěstského divadla
Kladno byla znovu slavnostn ě otev řena roku 2016.
  Stálý soubor na Kladn ě byl ustaven tři roky po otevření divadla tzn. roku 1915.  Po
Praze, Brn ě a Plzni bylo Kladno 4.m ěstem se stálým českým divadlem.  
  Prvním ředitelem byl  jmenován herec a režisér Josef Strouhal . Pravidelný provoz
byl  slavnostně  zahájen  12.  9.  1915 Gazdinou robou Gabriely  Preissové ,  a  to za
osobní přítomnosti autorky. Zpočátku se hrálo jen třikrát týdně, avšak Josef Strouhal si
díky obratné práci s repertoárem dokázal i v nesnadné válečné situaci získat diváky.
Divadlo prosperovalo a počet představení brzy stoupl na pět v týdnu.         J.Kůstka

 Kožova hora
   Akcí byl 25.8. „výstup“ na Kožovu horu, v rámci aktivit Rady sen iorů SK. Byl

vybrán  nejvyšší  vrchol
v okolí města Kladna. Nutno
podoktnout,  že  nadmořská
výška Kožovy hory je stejná
jako hory Říp – 456 m.n.m.

    Po  společném  startu  se
část  účastníků  (12)  vydala
delší  lesní  cestou od Sítné
(cca 4,5 km). Několik  méně
chodivých  (6)  zvolilo  kratší
cestu  po  frekventované
silnici (cca 2,5 km). Tak měli
možnost  prohlédnout  si 
místo zvané U Obrázku, kde
je  nově  zrekonstruovaná  a
vysvěcená  malá  kaplička
s Černou  madonou.  Po  té  došli  na  vlastní
vrchol. 

   Tam je již čekala příjemná restaurace terasou a rozhlednou. Rozhledna Kožova hora
vznikla v letech 1929 až 1930 na náklady Klubu československých turistů z Kladna. Po
roce 1948 přešla pod správu státu, který zde zařídil výletní restauraci s rozhlednou. K
tomuto  účelu  slouží  prostory  i  v  dnešních  dnech.  Nedávno  došlo  k  rekonstrukci
rozhledny,  která je vystavěna ze struskových bílých cihel.  Rozhledna je vysoká 31
metrů a je z ní dobrý rozhled do kraje. Na severu je možné pozorovat horu Říp, na
východě  pak  Prahu. Rozhlednu  též  někteří  zdolali.  Tam  je  dobře  vidět,  že
průmyslové město Kladno leží uprostřed lesů a krásné krajiny.  
  Všichni,  kteří  se  akce  zúčastnili,  byli  spokojeni.  V restauraci  se  osvěžili  a  po
vyfotografování nastoupili cestu domů. Pro ty, kteří si již netroufali na pěší pochod, byl
zajištěn odvoz. EV

   Hnidousy
  Naše kroky vedly tentokrát  za  bližším poznáním nejmladší  připojené části  města
Kladna (od roku 1980),  nikoli  však mladé historicky – do  Hnidous ,  jedné ze dvou
součástí Švermova. Spojení dvou historicky samostatných obcí Motyčína a Hnidous
vzniklo v roce 1949, pod společným názvem Švermov. Ten byl pak roku 1968 povýšen
na město a od roku 1980 se stal součástí Kladna.
  Hnidousy  jsou  historicky  doložené  jako  starší,  již  od  13.století,  kdy  ves  patřila
vyšehradské kapitule  a od počátku 14.století byla součástí manské soustavy hradu
Křivoklát. Mani se zde střídali. Jeden z nich založil v roce 1414 tvrz.  V 16. století byla
tvrz přestavěna v renesančním slohu. Zpustla za třicetileté války, počátkem 18.století
byla přestavěna na sýpku, zbořenou v polovině 19.století.
  Název Hnidousy pochází prý ze staročeštiny „ves lidí hnidovatých“. Ale nám se více
líbila  pověst,  že  když  kněžna  Libuše  jela  na  nedaleký  Libušín,  přikázala  svému
doprovodu: „Hni do vsi!“
  Nejstarší částí středověké obce byla Malá strana, kde dříve stávala zmíněná tvrz.
Velkým zlomem byl  nález  uhlí,  jeho těžba (  doly  Kübeck,  ale  hlavn ě  Ronna )  a
založení  hutí.  Přicházeli  noví  obyvatelé  a  obec  se  rychle  rozrůstala.  Bylo  nutné

postavit  školu,  nejdříve  dvojtřídku1884,  která  ale  brzy nestačila,  tak  byla  postavena
budova nová a větší. 
 Obci však chyběl kostel.  Kostel sv.Mikuláše je nyní vyhlášen kulturní památk ou  a

opraven. Secesní kostel  (podobných kostelů je u nás jen do dvaceti), jehož návrh je od
architekta  Antona  Möllera  a  stavitele  Antonína  Procházky,  byl  vysvěcen  roku  1913.
Kostel je typicky „kladenský“, protože stojí na poddolovaném území, musel mít speciální
železobetonový  základ,  další  stavební   materiál  je  „Žehrovák“,  kvalitní  pískovec
z nedalekých Kamenných Žehrovic a bílé struskové cihly z Vojtěžské huti. Stavba tak
patří opravdu k výjimečným. 
Kostel  jsme  mohli  navštívit  a  obdivovat  krásný  oltář  z hradu  Karlštejn.  Návštěvu  i
průvodkyni v kostel nám zajistila naše členka Jana Mareková (Černá)-rodačka. Díky.
  Dále na náměstí Mikoláše Alše jsme si připomněli některé osobnosti Hnidous, jejichž
jména jsou na pomníku obětem válek (z roku 1926). 

 V roce 1894 se zde narodil František Kaucký , který odešel ve svých 17 letech, aby si
splnil  sen -  stát se námořníkem.  To se mu podařilo  v rakousko-uherském válečném
námořnictvu.  Účastnil  se  I.světové  války.  Na  jejím  sklonku  byl  mezi  vůdci  známé
vzpoury námo řníků v Boce Kotorské . Za tuto účast byl 11.května 1918 v chorvatské
Pule  popraven  a  tam  na  hřbitově  je  i  jeho  válečný  hrob.  V Hnidousích  mu  byla
odhalena pamětní deska na sokolovně a jeho jméno je na desce pomníku,
  Mezi oběťmi II.světové války je např. dělník  Jaroslav Kotaska , distributor ilegálního
tisku,  který  byl  v listopadu  1939  na  udání  sebrán  gestapem.  Po  krutých  výsleších
zemřel, jako první ob ěť nov ě zřízeného kladenského gestapa .
  Samozřejmě  osobností  jsme  si  připomněli  ještě  mnohem  více  i  např.  i  Jaromíra
Jágra, ale nebudeme je zde všechny nyní jmenovat.          EV

  Drahé energie 
Situace je natolik kritická, že ji jednotlivé státy nemohou zvládnout samy. Je nejvyšší
čas najít společné řešení na úrovni Evropské unie. 
Proto  vyzýváme k  jednání  s  Německem a EU o  evropské pomoci  domácnostem  s
drahými  energiemi  i  zprovoznění  jaderných  elektráren.  Potřebujeme  celoevropské
řešení. Hned.
Potřebujeme ulevit  občanům a srazit  ceny drahé elektřiny.  Potřebujeme uklidnit  lidi,
skutečně prokázat, že se zasazujeme i o rozšíření balíčku pomoci pro české občany.
Stejně  tak  potřebujeme  schválit  návrh  na  mimořádné  solidární  zdanění  zisků
energofirem získaných v důsledku války na Ukrajině, aby se stát dále nezadlužoval. 
Tyto návrhy Piráti předkládají od února, následující činy, pokud nechceme přijít o důvěru
lidí,  musejí být  skutečně  rychlé. Plyn a elektřina mohou stát podle našich pirátských
analytiků příští rok násobně víc než v uplynulé topné sezóně. Vláda už schválila řadu
opatření na pomoc domácnostem i firmám a za Piráty prosazujeme další  jako třeba
navýšení rodičovské či daňové bonusy. Ani to ale nebude těm nejvíce zasaženým stačit,
což je obdobné i v jiných zemích. 
 Za prvé: je nutné jednat s členskými státy EU, aby dočasně udržely provoz maxima
jaderných elektráren. A zprovoznily ty, které nyní nefungují. Není možné spoléhat na
dovoz  energií  z  jiných  evropských  zemí,  které  budou  mít  pravděpodobně  také
nedostatek. Vláda musí jednat s kancléřem Německa Olafem Scholzem, aby dočasně
odstoupil od plánu vypínání jaderných elektráren. Stejně tak nabídnout i se Švédskem
či Belgii pomoc Francouzům v opravě jejich jaderných reaktorů, neboť polovina z nich
kvůli odstávkám nyní nevyrábí. 
 Za druhé: musíme vydat speciální emisní povolenky pro roky 2022 a 2023 s tím, že
nebudou moci být přeprodávány. Pokud dojde dočasně k dalšímu vydávání povolenek,
jejich cena poklesne, bude odpovídat té tržní a omezí se prostor pro umělé šponování
cen spekulanty. Cílem je také získat prostředky na budování obnovitelných zdrojů, které
zajistí naši větší energetickou soběstačnost, dodávky energií za přijatelné ceny i lepší
ochranu zdraví přírody a lidí.
 Za třetí: naprosto klíčové je zaměřit na posílení kapacit evropské energetiky, aby do
budoucna bylo možné snadněji přesouvat elektřinu bez výpadků, tzv. blackoutů. Proto
Piráti chtějí zapojit i státy, které budou mít i jen dočasné přebytky energií například z
obnovitelných zdrojů.
 Za čtvrté: je nutné vyhodnotit i cestu, kterou se vydali Španělé a její použitelnost v celé
Unii. Ve Španělsku vláda díky dotacím pro plynové elektrárny srazila cenu elektřiny na
polovinu. To musí jít i jinde. Je třeba vyhodnotit, zda se to vyplatí, protože to je zátěž
pro rozpočet.
A rozhodně chceme prověřit úpravu podmínek fungování burzy v extrémních situacích a
úsporná energetická opatření ve státní správě a ve veřejném sektoru.
 Jakub Michálek Poslanec PČR - Piráti  - facebook
ZPRAVODAJ OV KSČM Kladno: Adresa redakce:ul. Mialdy Horákové 497, Kladno 2
tel.:  312  687  909,  312  687  656,  734  430  256E-mail:ov.kladno@kscm.cz,
WEB://http://kladno.kscm.czMIČ  47 437    Nevyžádané příspěvky se nevracejí


