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Návštěva kubánské diplomatky
na domažlickém okrese se uskutečnila 19. listopadu 2007. Chargé d´faire Kubánské
republiky paní Bárbara Montalvo Álverz přijala pozvání OV KSČM Domažlice a Společnosti
česko-kubánského přátelství v Domažlicích a na celý den se přijela seznámit s životem
v pohraničním okresu České republiky.
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Program náročného dne, kdy mimo jiné navštívila radnice v Domažlicích a v Klenčí pod
Čerchovem, byl zakončen besedou na OV KSČM v Domažlicích. Přeplněná zasedací místnost
byla důkazem toho, že mnoho z nás má zájem o pravdivém informování o životě na Kubě.
K nejzajímavějším informacím patřily ty, které se týkaly současného nejvyššího vedení
Kubánské republiky. Kuba opravdu nestojí a nepadá pouze s Fidelem. Několikagenerační řídící
orgány jsou zárukou kontinuity řízení i průběžnou spjatostí s mladou generací.

Volby do KZ 2008
Volby do PS 2010

Doporučujeme
Přečtěte si
Pravda zleva

Paní Bárbara neskrývala potíže, s kterými se Kuba potýká. Většina jich ale je způsobena
více než čtyři desítky let trvajícím hospodářským embargem ze strany USA. Do mezinárodní
izolace se však Kuba nedostala ani po pádu socialistického tábora ve střední a východní
Evropě. Jen bylo vše trochu složitější, ale i s tím se Kubánci dokázali vypořádat.

Přímo diplomaticky se náš host vyhnul hodnocení „přátelské pomoci ochránců lidských
práv z ČR“, kteří v nedávné minulosti Kubu navštívili - Bubeník, Pilip, Houdová. Raději se
zaměřila na rostoucí mezinárodní spolupráci a to nejen se zeměmi Střední a Jižní Ameriky, ale
i s africkými, asijskými a evropskými státy.

O příjemné atmosféře, která celou besedu provázela, se můžete přesvědčit na naší
fotogalerii. Naše poděkování patří i panu Ladislavu Stránskému, předsedovi Společnosti českokubánského přátelství, který paní Bárbaru provázel a současně se postaral i o tlumočení.
Beseda byla ukončena výměnou dárků na památku i příslibem dalšího setkání.
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