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Můžeme se potrestat jen sami
ČSSD v případě volebního

vítězství zruší superhrubou
mzdu a zavede progresivní
zdanění ve výši 38 procent
pro fyzické osoby s hrubými
příjmy nad 1,2 milionu Kč
ročně. Respektuji, že se to po-
tencionálním „postiženým“
líbit nemusí, ale odmítám ná-
zor některých ekonomických
odborníků a politiků, že je to
trest za pracovitost a úspěch.
O výši daní rozhodují demo-
kratické volby, jinými slovy
společenská poptávka, a tak
slůvko trest není na místě.
Jestli se pletu, pak těžko na-
jdu ve společnosti člověka,
který by mohl tvrdit, že není
trestán. Bezohledný řidič, že
to nemůže kdekoliv střihat,
jak se mu zlíbí. Ctitel Lolitek,
že je nemůže legálně pomilo-
vat ve věku, kdy mu to přiná-

ší největší radost. Piják, že se
musí z hospody dostat po
svých. Stárnoucí člověk, že se
prodlužuje odchod do důcho-
du. Chudé matky, že nebylo
schváleno pastelkovné. Lev-
nější a preciznější podnika-
tel, že byl legálně vyřazen z
veřejné soutěže.

Všechny tyto „tresty“
(včetně mnoha dalších) nad
námi vynáší svobodná poli-
tická soutěž, která po celém
světě stojí na principu, že ví-
tězové jedněm uberou a dru-
hým přidají. Například po-
slední vítězové z ODS, KDU-
ČSL, včetně Zelených, „po-
trestali“ nemocné zavedením
regulačních poplatků a zru-
šením výplaty nemocenské za
první tři dny nemoci. Ani
jednou nepřijali názor, že se o
trest za nemoc jedná.

Vždy tvrdili, že toto opat-
ření pomáhá veřejným finan-
cím. Pokud neměří metrem,
který se jim zrovna hodí, pak
jim nebude dělat problém při-
jmout změnu ekonomického
nástroje, když se v mimořád-
ných volbách voliči rozhod-
nou, aby chybějící miliardy
do státní kasy „přisypali“ li-
dé s vysokými příjmy. Napří-
klad místo nemocných.

Účast ve volbách má reál-
nou ekonomickou hodnotu.
Pohodlné mávnutí rukou, že
stejně nic nezměním, se může
šeredně nevyplatit. Moudří
lidé to vědí, a proto volí. Ne-
moudří si vystačí s fňuká-
ním, že je někdo trestá. V jis-
tém slova smyslu, dobře jim
tak. Svoji občanskou pasivi-
tou se trestají sami.

František Štván

Krásy naší vlasti I.
BOHUMIL JANEČEK

Známku o nominální hodno-
tě 12 Kč navrhl akademický
malíř Jan Kavan, vyryl ak. ma-
líř Václav Fajt. Známka nám
zobrazuje Cisterciánský kláš-
ter Vyšší Brod.

Cisteriánský klášter Vyšší
Brod, který slaví v tomto roce
750. výročí svého vzniku, patří
k nejvýznamnějším kulturním
památkám jižních Čech. Založil
jej roku 1259 Vok z Rožmberka,
který povolal cisterciány z ra-
kouského Wilheringu. Vyšší
Brod se stal rodovým klášterem
Rožmberků s velikým majet-
kem, kde je pohřbeno deset ge-
nerací tohoto rodu. Po vymření
Rožmberků 1611 přešel pod pat-
ronát císaře, který jej později
udělil rodu Eggenberků, s ni-
miž klášter musel stále bojovat

o svá práva. Na jejich místo na-
stoupili na počátku 18. století
Schwarzembergové. Značně
odlehlá poloha ochránila kláš-
ter v době husitských válek i re-
formace, takže areál zůstal v
podstatě neporušen, a je tak
nejzachovalejší a historicky
nejautentičtější monistickou
lokalitou v České republice.
Cyklus devíti deskových obra-
zů takzvaného Mistra Vyše-
brodského v klášterní galerii je
vrcholným gotickým skvostem
jihočeského malířství.

Knihovna je třetí největší
knihovnou u nás. V kapli je
deskový obraz Vyšebrodské
madony od anonymního uměl-
ce a v klášterním pokladu je
nejvzácnější památkou dvou-
ramenný Závišův kříž. Nyní v
klášteře opět žije komunita cis-
terciánů, kteří objekt postupně

rekonstruují. V budově opat-
ství je umístěna pobočka Poš-
tovního muzea v Praze se stá-
lou expozicí Dějiny poštovnic-
tví na našem území od roku
1526 do současnosti. Jsou zde
vystaveny např. dostavníky a
saně, poštovní unifirmy, dobo-
vé vývěsní štíty a schránky,
poštovní známky, historické te-
legrafní přístroje, dálnopisné
stroje, telefony, atd. Od roku
1995 je areál kláštera národní
kulturní památkou.

Na známce je zobrazen exte-
riér klášterního kostela Panny
Marie, který tvoří ve skuteč-
nosti dominantu klášterního
komplexu. Nad kostelní stav-
bou je schématicky vyznačena
gotická architektura s kleneb-
ními žebry a kruhovým oknem.
Na obálce je tympanon vstup-
ního portálu do sakristie.

S MOU SMEČKOU NA VÝLETĚ
A JEDE
SE. S
mými psy
i psy
mých
kamará-
dů a ka-
marádek
často vy-
jíždíme
na hory a
jiné výle-
ty. A že je
nás po-
řádná
tlupa.
Foto: V.
Górecká
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Louis de Funes jako spo ádaný obchodník investuje rodinný majetek do akcií dol  v Africe. 
Když jsou doly zestátn ny, p ijde o všechny úspory. Rozhodne se proto vzít si své peníze 
jednoduše zp t. Jeho d m stojí p ímo proti bance, a tak s pomocí celé rodiny za ne hloubit 
podzemní tunel, aby se prokopal do bankovních trezor . Tato komedie z roku 1963 je u nás 
uvád na v bec poprvé a rozhodn  nikoho ze ctitel  neopakovatelného humoru 
Louise de Funese nezklame!

U nás dosud neuvedená 
komedie s Louisem de Funesem!

Hlavní role se v eském zn ní ujal populární imitátor 
Františka Filipovského Václav Faltus.

5. 8. Perli ky na dn
5. 8. Jak vykrást banku
6. 8. Willy Fog na cest  za 
        dobrodružstvím, DVD 4 
7. 8. Profesionálové, DVD 13
7. 8. Dokonalá pam
7. 8. Neuv itelné p íb hy, DVD 2
8. 8. Malí létající medvídci, DVD 2
9. 8. Malí vále níci
9. 8. Vyhnání z ráje
9. 8. Strom sn
9. 8. Waterloo po esku
9. 8. Kmen Andromeda
10. 8. Úto ná síla: letectvo, DVD 3
11. 8. Xena 2, DVD 20
12. 8. Údolí v el

FILMY NA DVD
žádejte v trafi kách za 49 Kč
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Cyklistický oddíl Racing Olešná, který ve dnech 18. a 19. 7. 2009 pořádal pod záštitou primátorky Statutárního města Frýdku-Místku
Ing. Evy Richtrové  Mistrovství České republiky amatérských cyklistů, chce touto cestou poděkovat všem aktérům,

kteří se podíleli na této úspěšné a vyjímečné akci v našem regionu.

Cyklistický oddíl Racing Olešná Frýdek-Místek děkuje:

Zvláštní poděkování za pomoc při zajištění bezpečnosti patří  Policii ČR, Městské policii ve Frýdku-Místku, sborům dobrovolných hasičů obcí Baška, Pržno, Lubno,
Janovice a Janovice Bystré, Pražmo, Raškovice, Skalice, Staré Město a všem dobrovolníkům z oddílu Racing Olešná.

Hlavním sponzorům – Statutárnímu městu Frýdek Místek, fi rmám ArcelorMittal, Technomont, Interdecor, H+H

Dále děkuje sponzorům – fi rmám Birell, Kofola, Sabe, Aminostár, Madeja sport, Tiskárna Kleinwächter, Poledník, Hotel Hamr, Moravská kuchyně, Beskydy.cz, Info Česko a Obci Baška

Poděkování také patří:

Za cyklistický oddíl Racing Olešná Petr Kacíř a Bohuslav Švantner

Spoluorganizátory akce byli S.A.C. a S.P.A.C.
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