
Volební úsilí kandidátů v našem kraji
bylo opravdu nesrovnatelně vyšší, než
bývá při jiných typech voleb. U voličů to
nepřineslo požadovanou odezvu. V Krá-
lovéhradeckém kraji rozhodli svými hlasy
voliči hlavně ve městě Hradec Králové,
v ostatních okresech bodoval „venkov“.
K lidem na venkově možná kontktní kam-
paň dostatečně nepronikla, ale zůstává
tam voličská opora komunistů. Možná že
se část starší generace, naši tradiční vo-
liči, dala opít babišovským přidáváním
k důchodům, ač to s EP nesouvisí. Mladí
nejspíš vsadili na charisma pirátů a ani
omlazená kandidátka KSČM je neoslovi-
la. Voliči se příliš se po evropské scéně
a směru působení politických stran neroz-
hlíželi, doma vsadili na okoukané tváře.

Vojtěch FIlip před volbami předpovídal:
„Ve volbách jde o to, jak se bude Evropa
dále vyvíjet. Jeslti budou další brexity
a jestli lidé budou brát Evropu prospěš-
nou pro svou práci, pro jejich život život.

Pokud se tak nestane, nebude ani z čeho
vystupovat." (Rozhovor na facebooku
KSČM). Kateřina Konečná, která se jedi-
ná za KSČM do Evropského parlamentu
dostala, se svěřila webu Haló novin:
„Moje práce bude nyní o to usilovnější,
protože chceme i nadále bojovat a řešit
problémy v zájmu České republiky. Prio-
ritou i nadále zůstává rovná kvalita
potravin, ale i energetika, nebo problém
vlastnictví zbraní, které dosud řešili moji
kolegové, a mnohé další," zdůraznila.
„V první řadě chci ale poděkovat voličům,
za jejich podporu, ale také všem kan-
didátům za jejich úžasnou týmovou práci
i za práci mnoha dalších, kteří naší kam-
paň podporovali a vedli. A v neposlední
řadě i své rodině, která to vše v této době
zvládla," dodala europoslankyně, která
bude působit dále ve frakci Konfederace
Evropské sjednocené levice a Severské
zelené levice se 38 mandáty ze 751
(zkratka GUEN/GL).                       (vha)

KDE ZAČÍNÁ
VLASTENECTVÍ

V minulém měsíci jsme se vraceli
k událostem před 74 lety. Jedině
díky vítězství Rudé armády s de-
sítkami milionů obětí již tři generace
žijí v naší krásné zemi v míru a pok-
ládají za samozřejmé, že mohou
mluvit, psát a zpívat česky. 

Chceme být stále hrdi na naší his-
torii. Proč bychom měli zatracovat
dobu národního obrození, proč by-
chom se neměli hlásit ke kultuře
našich blízkých slovanských ná-
rodů? Jsou tu však síly, které hodla-
jí přepisovat dějiny ve prospěch
západních zemí, které nás obětovaly
Hitlerovi, aby samy později podlehly
rozpínavosti fašistického Německa.
Opět na nás tlačí, abychom se vzdali
vazeb na Rusko, abychom viděli
svou budoucnost jen v „náruči“
euroatlantismu. Po těchto eurovol-
bách to bude nejspíš intenzivnější.

Náš jazyk je zaplevelován hlavně
anglicismy. Čeština pro mnohé není
dost dobrá k označení výrobků,
firem, obchodů nebo pro psaní textů
k písním. Rozhlas i televize – zejmé-
na soukromé stanice – místo toho,
aby kultivovaly správné užívání
našeho jazyka, mnohdy dávají před-
nost anglickým výrazům, ne-
spisovnému vyjadřování moderá-
torů a často vysílají písně s ang-
lickými texty. Budou tak muset opět
další generace po nás bojovat za
český jazyk, českou kulturu, českou
historii? 

Kterému národu se podaří vzít
jeho jazykové a kulturní dědictví,
tomu hrozí zánik. Měli bychom naše
kulturní bohatství, originalitu a jedi-
nečnost uchovávat. Neznamená to
ovšem, že bychom neměli přijímat
vše nové a pokrokové ze světového
dění. Bu�me moderními vlastenci.
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K volbám přišlo o deset procent více voličů, a to pro KSČM při téměř stejném
počtu odevzdaných hlasů jako při minulých volbách do EU znamenalo úbytek dvou
mandátů. Odraný národ důchodců, dělníků s nízkými platy i rodin dal přednost
pravicovým stranám. Přednost zbrojení, náklonnosti k působení nadnárodních kon-
cernů, dvojím výplatám, dvojímu přístupu politiků k jednotlivým národům v Unii...

VOLIČŮM DÍKY ALESPOŇ ZA JEDEN MANDÁT

Kateřina Konečná při volební štafetě v Hradci Králové.   
FOTO – M. VOHRALÍKOVÁ
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