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www Slovo předsedkyně
KhKV KSČM

DEN ZEMĚ

OPRAVDU, LIDI!
NENECHME TO TAK!
KSČM se společně se zástupci stran autentické české levice uchází o zastoupení v Evropském parlamentu. Ve dnech 24. a 25. května půjdou voliči v celé
Evropské unii k volebním urnám, aby na pět let určili podobu jediného demokraticky zvoleného orgánu tzv. sjednocené Evropy – jejího parlamentu.
V některých zemích k tomu budou potřebovat, na rozdíl od nás, ještě – 23. a 26.
květen. Jako voliči si možná kladete otázku: Proč jít k volbám? Napovím, proč.
Zdá se, že členství v EU je spíše pro
zlost. Určují nám třeba, jak se nesmí jmenovat máslo a rum, jak zakřivené okurky mají
být nabídnuty spotřebiteli, ale vadí jí, když
se bráníme dovozu salmonelou prolezlého
masa a že nám vadí dvojí metr na kvalitu
potravin. Vadí nám to, že si sice za evropské peníze můžeme něco postavit, ale že
to zároveň musíme hlásat světu v drahé
televizní reklamě. Také to nám určuje EU.
To jsou ovšem jen zanedbatelné maličkosti
všedního dne. Kdyby nám členství v EU
přinášelo jen tyto nepříjemnosti, bylo by
nám hej.

Vstupovali jsme do jiné Unie
Jsou mnohem závažnější skutečnosti. Především ta, že naše země vstupovala do jiné
EU, než ve které se ocitla po tzv. Lisabonské
smlouvě. Původně si byly všechny země
v EU rovny, měly stejná práva a povinnosti,
jak to má v opravdu demokraticky fungujícím
společenství národních států být. Po podpisu
této smlouvy se některé země EU staly rovnější, než ostatní a došlo k omezení státní suverenity především menších zemí, tedy i naší.
Pokračování na str. 2

ø

Je jaro, příroda se probouzí
a začíná nás opět více zajímat.
S tímto obdobím je spojen také Den
Země, připadající na 22. duben.
Naše planeta prochází bouřlivým
vývojem. Za poslední období dochází k
prudkému nárůstu počtu obyvatel
Země, a tím i ke zvýšené spotřebě potravin a s tím spojeného kácení pralesů,
drancování nerostného bohatství,
znečišování vody, vzduchu, ubývání
a zamořování půdy. V mořích plavou
celé ostrovy odpadků a ropné skvrny.
Na celém světě vznikají ekologická
hnutí, která se snaží upozornit na
dopady činnosti člověka na naši
planetu. Prosazují všelijaká opatření
proti emisím plynů, které způsobují
skleníkový efekt, např. zaváděním
elektromobilů, budováním solárních
a větrných elektráren. Z vlastní zkušenosti víme, jak se dobrý úmysl ekologů, např. se solární energií, může
zvrhnout a nakonec to znamená zdražení elektřiny pro všechny. Zbývá odpovědět na otázku, zda různá navrhovaná opatření mají opravdu ten pravý
efekt snížení emisí, zda nejde jen a jen
o zisk nějaké kapitalistické skupiny.
Šetřit zdroji, to znamená vyrábět kvalitně, aby výrobky co nejdéle sloužily, daly
se opravit a zbytečně se nevyhazovaly.
Současný trend je právě opačný. Výrobek vydrží pár dní přes záruční dobu,
a pak nejde opravit, a ty si spotřebiteli
koukej koupit nový, a se výroba může
točit dál a dál. Proč nemůžeme konzumovat křivé mrkve, malá jablka či zahnuté okurky? To vše je zbytečné šeredění
se zdroji i lidskou prací.
Tyto problémy se budou moci lépe
vyřešit změnou ekonomického systému, kdy nebude jediným cílem co
největší zisk a nesmyslné předpisy.
Věra ŽIŽKOVÁ

OPRAVDU, LIDI! NENECHME TO TAK!
ø

Dokončení ze str. 1

Jsou to především velké země. Francie
s Německem už si brousí zoubky na ještě
větší omezení suverenity národních států.
Nenechme to tak!
KSČM společně s levicí chce vrátit
suverenitu národním státům a obnovit
rovnost jejich práv a povinností.

Byrokracie plodí byrokracii
Běžně se občana zdánlivě nedotýká
nárůst byrokratizace v EU. Zdánlivě jen
proto, že byrokratizace unie je provázena byrokratizací národních států.
Jakoby úředníci všech zemí našli způsob, jak více a více posilovat početně
své řady. Je otázkou, nakolik si tak establishment zabezpečuje voličskou základnu…
Nenechme to tak!
Prosame posílení vlivu demokratického orgánu – Evropského parlamentu
na úkor nikým nevolené Evropské ko-

mise, která Unii fakticky vládne. Parlament by měl tak, jak je to běžné v národních státech, mít možnost navrhovat a schvalovat zákony. Národní
parlamenty by pak měly mít právo
zasahovat do evropských zákonů
a norem. Vláda EU, Evropská komise
by měla mít mnohem větší odpovědnost za své činy.

Vliv občanů na evropskou
legislativu
V současné době existuje institut
evropské občanské iniciativy. Její skutečný dopad na dění v Unii je ovšem
mizivý, je totiž na uvážení nikým nevolené Evropské komise, jestli se návrhy
občanů bude zabývat, nebo zda skončí
v koši. A že mají v Bruselu koše prostorné…
Podle komunistů by měli občané mít
mnohem větší možnost zasahovat do
dění v EU, než jen jednou za pět let volit

Nenechme to tak!
Požadujme větší možnost uplatnění
přímé demokracie, s níž současný
stav unie vůbec nepočítá.
Snažila jsem se vám napovědět, proč
nepromeškat příležitost volit kandidátku
KSČM – Česká levice společně! a posílit
její zastoupení v Parlamentu sjednocené
Evropy. Mnohem více se dozvíte
v ulicích našich měst a obcí přímo od
našich kandidátů. V našem kraji začínáme už v polovině dubna.
Taána LANKAŠOVÁ

www Z jednání krajského zastupitelstva

www Jednal KV KSČM

ZASTUPITELSTVO JEDNALO V JARNÍM POKLIDU

Březnové jednání KV KSČM se uskutečnilo
v Hradci Králové za přítomnosti krajských
zastupitelů a členů výborů kraje. Krajský
orgán projednal zprávy z ÚV KSČM, z volebního štábu a z krajského zastupitelstva.
Hlavním úkolem pro nejbližší období pro
KhKV i okresní výbory je pomoc při zajištění
kampaně pro evropské volby. Kandidáti do
EP se zúčastní krajské akce ve dnech 12. až
14. 4. v Častolovicích a v Hradci Králové též
při besedě 16. 4. Evropské volby koordinuje
především volební štáb Kateřiny Konečné
(web NENECHMETOTAK.CZ). Do našeho
kraje zavítají auta s volebními materiály
a kandidáty. Ve dnech 2. 5. se budou pohybovat po Hradci Králové a v Rychnově (vždy
zhruba mezi 10. až 17. h.); 3. 5. budou
v Trutnově a Náchodě a 18. 5. v Jičíně.
K prvomájovému svátku práce v kraji
bude uskutečněno pět akcí – v České Skalici, v Týništi n. O., v Hradci Králové, Trutnově a v Jičíně (viz pozvánky na str. 8).
Členům orgánu se dostala informace
o záležitostech krajského zastupitelstva od
Otakara Rumla, předsedy klubu, a za bezpečnostní výbor od Z. Ondráčka, za kulturní a sociální výbor od J. Lukáška, za výbor pro hospodářskou spolupráci od
J. Janečka, o výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a sportovním výboru
informovala T. Šormová a za dopravní
výbor se vyjádřil F. Vrabec.
Soňa Marková upozornila na akci ŽENA
ROKU 2019, na návrhy čeká do poloviny
června.
(vha)

Ke konci března se 19. zasedání krajského samosprávného orgánu věnovalo, kromě majetkových záležitostí, projednání úprav rozpočtu na rok
2018 a na rok současný 2019. Nejvíce se diskutovalo k problematice
rezortu zdravotnictví a úvěru pro Novou Paku na rekonstrukci kláštera.
Individuální dotace již nebudily takové protesty jako minule.
Změny rozpočtu byly přijaty hladce.
Podle sdělení radního Rudolfa Cogana
(STAN+VČ) byl konečný přebytek roku
2018 ve výši 15,7 mil. Kč a je začleněn
do letošního rozpočtu. Z převodů finančních prostředků od EU a ze státního
rozpočtu zmínil převody na platy ve školství, na sociální záležitosti (kolem 800
milionů), pak obdobná částka na dopravu, nová je dotační kapitola pro
rozvoj místních částí, dále je například
určeno 100 mil. na mobiliář náchodské
nemocnice, další částky směřují například na PC do škol a pro hasiče.
Nejdelší diskuzi vzbudil opět případ
novopackého kláštera, který nutně potřebuje další rekonstrukce a spolkne desítky
milionů korun. Nyní jej vlastní neziskové
občanské sdružení Život bez bariér, jeho
síly na získávání dotací nestačí. Klášter
z 18. století a dominantu města vzalo na
svá bedra město Nová Paka, které splatilo dluh sdružení vůči kraji a od kraje žádá
půjčku 35 mil. – očekává její postupné
splacení přijetím dotace z financí EU ve
stejné výši. Za řešení touto cestou se
přimluvil Otakar Ruml (KSČM).
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její
parlament.
Když se v EU
najde
dostatek
občanů, kteří chtějí
něco prosadit, měli
by dostat možnost
zastavit legislativní
kroky, které se jim
nelíbí a proti nimž
protestují.

Další velká pře byla kolem Oblastní nemocnice Náchod a její části Nemocnice
Rychnov n. Kn. Ta se snaží pod novým vedením získat opět úplnou samostatnost.
Do diskuse, která se vedla ke zdravotnictví
ještě v bodě Různé se zapojilo vedení
nemocnice ve Dvoře Králové, které žádá
také o pokročení ve výstavbě nových operačních sálů, zatím neúspěšně. Z individuálních dotací vzbudila pozornost žádost představitele Českého svazu ochránců přírody o zvýšení podpory pro Jaro Jaroměř, které provozuje záchrannou stanici
pro zvířata. Žádal podruhé zvýšení již
přidělené částky ze dvou milionů na čtyři –
na tři roky. Finance prý stanici nestačí. Ta je
financována z více zdrojů, proto zastupitelé
schválili jen přiklepnutou výšku podpory.
O stamilionech se někdy rozhoduje zastupitelstvu daleko jednodušeji, než o nižších
částkách. Však při jednání KV KSČM zmínila Táňa Šormová situaci, kdy úspěšně
ukončené investiční akce, například školní statek v Hořicích, otevírají zastupitelé,
jež je minulému vedení nepodpořili, a nyní
jako radní s radostí stříhají pásky při jejich
otevření.
(vha)
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KSČM – ČESKÁ

LEVICE SPOLEČNĚ!
STRUČNĚ Z VOLEBNÍHO PROGRAMU 2019
KVALITNÍ

ZBOžÍ,

žÁDNÉ

ŠUNTY!

Zastavit praktiky, kdy v různých částech Evropy koupíte
potraviny pod stejným názvem
a od stejných výrobců, ale chuově i kvalitativně zásadně
odlišné. Dosud jsme prosadili zpřísnění
kontroly.

KONEC

ČESKÉ KORUNY?

Euro je dnes především nástrojem mocných zemí. Zásadně proto odmítáme přijmout euro, pokud
nedojde k demokratizaci Evropské centrální banky a další
debatě o tom, jak má měnová politika vypadat. Chceme položit důraz na hospodářskou soudržnost, vyrovnávání regionů
a trvale udržitelný rozvoj. Do té doby je
přijetí eura naprosto nemyslitelné.

OBČANÉ

MUSÍ MÍT PRÁVO

ROZHODNOUT!

Požadujeme posílení pozice
občana, odstranění demokratického deficitu v orgánech EU,
omezování vlivu lobbistů, podporujeme
prvky přímé demokracie. V současné době
je EP bezzubý a nemůže účinně zasahovat do rozhodnutí Evropské komise.
Navrhujeme, aby mohl vetovat její směrnice, aby se stal pojistkou proti zákulisnímu jednání Evropské rady. Odmítáme
byrokratickou hatmatilku.

KONEC

DAŇOVÝCH RÁJŮ!

Daňové ráje jsou místa, kam si superboháči a nadnárodní korporace umisují svá sídla, aby
nemuseli platit daně. Podle
umírněných odhadů EP tím
EU přichází o 1,7 bilionu
korun ročně. Tyto prostředky ale vznikají
na území Evropy, kde společnosti podnikají a vydělávají. Chceme zastavit toto
pohrdání obyčejnými lidmi a vysávání
zemí. Navrhujeme systém černých listin
neplatičů daní aj. opatření a povinnost
danit v zemi vzniku zisku.

POCTIVÁ

PRÁCE, ALE

TŘIKRÁT NIžŠÍ MZDA!?

Pracujeme poctivě, stále
ještě platí „zlaté české
ruce“, i když posledních 30 let vlády
likvidují, co se dá. Naše práce je silně
podhodnocena. Odměny za stejnou práci
jsou až třikrát nižší než v sousedním
Německu. Přitom bez naší práce by řada
zahraničních společností nebohatla tak,
jak bohatne. Špatná hospodářská politika
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z nás udělala pouhou montovnu. Na
úrodné černozemi rostou sklady, málo se
investuje do rozvoje technologií. Je nutné
ukončit koloniální postavení našich zaměstnanců. Za stejnou práci musí dostávat stejnou mzdu, protože jedině sociálně
soudržná Evropa může být skutečně
demokratická. Chceme prosazovat evropskou minimální mzdu.

MILIARDY

ZBROJAŘŮM?

Zásadně odmítáme militarizaci Evropy,
harašení zbraněmi a zapojování se do vojenských dobrodružství v rozporu s mezinárodním právem. Odmítáme zřízení tzv. Evropského obranného
fondu, který je jen krycím názvem pro
tunel k evropským zbrojařům. V období
2021–2027 má být jeho rozpočet více
než 300 miliard korun. Tyto prostředky
budou chybět v civilních kapitolách
evropského rozpočtu. Místo vývoje
nových zbraní se má EU soustředit na
mírovou, suverénní politiku všech azimutů a posilování hospodářské a sociální
soudržnosti.

TANCUJEME,

JAK

EU

PÍSKÁ

Mnozí představitelé ČR odsouhlasí slepě vše, co z Bruselu přijde. Potvrdilo se to
už při vyjednávání
vstupních podmínek
a výjimek, potvrzuje se
to i dnes. Chceme,
aby se Česká republika hlasitěji zasadila
o proměnu EU. Rozhodnutí a plány na to,
jak dále s EU, musí být předmětem veřejné debaty. Kroky orgánů EU mají být
jasně a srozumitelně prezentovány. V EU
musí opět vládnout lidová suverenita, ne
moc technokratů a nikým nevolených
expertů. Stavíme se zásadně proti prohlubování integrace bez posilování demokratických institucí.

Internet musí zůstat svobodný!
Odmítáme jakékoli cenzurní zásahy do
svobodného přístupu k informacím.
Nechceme ani evropský dohledový úřad,
který by nám říkal, co jsou správné a co
špatné názory, ani privatizaci přístupu
k informacím. Proto podporujeme tzv.
síovou neutralitu. Podporujeme také projekty mediálního a digitálního vzdělávání,
aby svět internetu a sociálních sítí byl srozumitelný
všem. Lidé musí vědět, jaká
data, komu a za jakých
podmínek poskytují, a že
mají právo to nedělat.

Představujeme kandidáty do EP
1. Kateřina Konečná, 37 let, poslankyně
EP, KSČM, Nový Jičín
2. Andrej Bóna, 23 let, student Masarykovy
univerzity, překladatel, redaktor, SDS, Brno
3. Arom Korjagin, 30 let, Sociální družstvo Střecha, člen družstva, provozní baru,
KSČM, Praha
4. Roman Blaško, 49 let, fotograf, redaktor
Haló novin, KSČ, Luboměř
5. Lukáš Pařízek, 35 let, provozně technický specialista, KSČM, Litoměřice
6. Dagmar Švendová, 41 let, koordinátorka evr. levicové nadace, KSČM, Břeclav
7. Zdeněk Štefek, 44 let, předseda Výboru
pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Středočeského kraje, KSČM,
Buštěhrad
8. Kateřina Ambrožová Srncová, 36 let,
učitelka, KSČM, Zdounky
9. Petr Pick, 36 let, výzkumný pracovník
– Výzkumný a zkušební letecký ústav,
bezpartijní, Praha
10. Lubomír Ledl, 66 let, poradce ústavního
činitele, SDS, Praha
11. Anna Vaculíková, 25 let, řidička kamionu – dálková přeprava do zahraničí,
KSČM, Jindřichův Hradec
12. Ivan Maštálka, 36 let, právník, KSČM,
Plzeň
13. Petr Bureš, 41 let, referent zahraničního
obchodu, KSČM, Štětí
14. Richard Pokorný, 39 let, vysokoškolský
učitel, KSČM, Plzeň
15. Pavla Švepeš Šlahúnková, 30 let, vedoucí kanceláře europoslankyně, KSČM,
Trhové Sviny
16. Tereza Čechová Humpolcová, 31 let, vedoucí oddělení ÚV KSČM, KSČM, Tišice
17. Jaromír Kohlíček, 66 let, poslanec EP,
KSČM, Teplice
18. Zdeněk Ondráček, 49 let, poslanec PS
PČR, KSČM, Trutnov
19. Jiří Hudeček, 65 let, profesor UK
v Praze, biochemik, SDS, Praha
20. Eva Badinková, 52 let, občanská zaměstnankyně Policie ČR, KSČM, Holešov
21. Ludvík Šulda, 39 let, předseda
Kontrolního výboru Zastupitelstva
Olomouckého kraje, KSČM, Seloutky
22. Josef Jordán, 46 let, servisní technik, KSČM
23. Petr Kubeš, 29 let, vedoucí logistik, KSČM
24. Petr Havránek, 41 let, manažer, KSČM
25. Květa Matušovská, 34 let, poslankyně
PČR, dopravní inženýrka, KSČM
26. Jiří Grünbauer, 63 let, ředitel zdravotnického zařízení, KSČ
27. René Číp, 44 let, ekonom, KSČM
28. Jan Klán, 36 let, sociolog a analytik, KSČM
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Dáme EU konečnou!
KATEŘINA KONEČNÁ
Zvolení do Evropského parlamentu v roce 2014 byl a je pro
mne závazek prosazovat volební program a Vaše zájmy. Zde
jsem bojovala s dvojí kvalitou potravin, ale také jsem protestovala proti odlesňování obecně či povolování pesticidů,
prosazovala jsem zásady stejné odměny za stejnou práci, prosazovala jsem ochranu práv pacientů a zapojení pacientských
organizací do rozhodovacích procesů, protestovala jsem proti
smlouvám o volném obchodu, které by posílily moc nadnárodních korporací, ale také jsem podporovala evropskou
kosmickou agenturu, která sídlí v České republice. Těší mě, že jsem podle hodnocení
aktivity europoslanců MEP Ranking dlouhodobě třetí nejaktivnější českou europoslankyní. Je to radost i závazek.
S kolegy zvolenými za KSČM, ale i s těmi z naší levicové frakce GUE/NGL, chci
nadále usilovat o prohlubování sociálního rozměru EU, vyšší míru zapojení
občanů i členských státu do jejího fungování a posilovat lidovou suverenitu na
úkor vlády technokratů. Mým cílem je přispět k obrodě evropské levice jako vůdčí
síly změny a pokroku.

ANDREJ BÓNA
Čas jít vpřed
V tom, co s sebou chci do europarlamentu přinést, jsem v podstatě vyrůstal. To
rodiče mě odmalička vedli k hodnotám solidarity, respektu
k životu a přírodě,
toleranci. A právě
to očekávám od
levicového politika na všech úrovních. Zmíněné
hodnoty byly tím,
co mě už v osmnácti vedlo ke
vstupu do Strany
demokratického
socialismu. Byly také motivem k založení
neziskové organizace Centrum regionální
synergie, se kterou jsme uspořádali řadu
odborných nebo populárně naučných akcí.
Studuji veřejnou ekonomiku a správu na
MUNI v Brně. Kandidaturou do Evropského parlamentu má cesta přirozeně
pokračuje. A moje vize? Evropa demokratická, transparentní, řízená principy lidskosti
a solidarity. Evropa pokroková – technologicky, ekonomicky, energeticky i ve
využívání lidského kapitálu.
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Evropa suverénní, která se nepodřizuje nátlaku. Jen taková Evropa má
šanci přežít.

AROM KORJAGIN
Evropa pro lidi, ne pro zisk!
Jsem politicky aktivní člověk a mým
hlavním motorem pro to, co dělám, je
představa jiné, spravedlivější společnosti,
než té, jakou vidíme každý den okolo
sebe. Chci svět,
který by nestál na
konkurenčním
boji a vykořisování, ale na
spolupráci, solidaritě a obyčejné
lidskosti. Snít ale
nestačí
a je
potřeba pro to co
nejvíce udělat.
Ze své práce
v sociálním družstvu, které jsem spoluzakládal, vím, že pokud má skupina lidí
společný zájem, dokáže uskutečnit zdánlivě neuvěřitelné věci. A že každý by měl
dostat příležitost, pokud o ni jen trochu
stojí. Při práci pro odborové organizace
jsem zase na vlastní oči viděl, že pokud

pracující chtějí dosáhnout lepších životních podmínek, dokážou překonávat velkou spoustu rozdílů. Tyto zkušenosti bych
rád uplatnit i v Evropském parlamentu.
Demokratizace Evropské unie, podpora družstevnictví a aktivní spolupráce
s odbory jsou věci, na kterých mi záleží
nejvíce.

ROMAN BLAŠKO
Československo – Práce
– Socialismus
Jako fotograf umím zachytit realitu, kterou
zraky jiných ani nezaregistrují nebo jsou
pro ně jen dílem momentu. Schopnost zachytit, tedy vnímat realitu a vidět i to, kam
ta realita směřuje
je podle mě důležitá vlastnost
pro politika, který
chce poctivě přistupovat k sociálním
tématům.
Doba je napjatá.
Tak napjatá, že
může
dojít
k válce, aniž by si
to lidé uvědomovali. A úkolem evropských politiků je
tvrdě tomu čelit prosazováním především
politických a diplomatických řešení. Na co
ale také nesmíme zapomenout je potřeba
návratu národní suverenity a kulturní
identity v rámci EU. Tu jsme ztratili vstupem do ní a musíme o ni opět usilovat. To
je i můj cíl. Za důležité a tedy i za svoje
téma pokládám návrat sociální podstaty
do politiky, aby si lidé uvědomovali, že
pokud se nebudou odstraňovat sociální rozdíly a chudoba ve společnosti,
nelze pokrokovým způsobem společnost posunout a rozvíjet.

LUKÁŠ PAŘÍZEK
Naše země není dojná kráva!
Vystudoval jsem vysokou školu v oboru
ochrany přírody a ve státní ochraně
přírody jsem se pohyboval téměř deset
let, také jako státní rada. Během
působení ve Správě CHKO České středo-
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hoří jsem byl mj.
spolupracovníkem týmu Life.
Za projekt podpořený
Evropskou komisí jsme
získali evropskou
cenu za práci
s veřejností. Také
jsem se podílel
na Evropském
kongresu stráže přírody v Litoměřicích.
Mám za sebou přípravu a realizaci řady
mezinárodních akcí, včetně reprezentace
KSČM. Mimo svůj profesní obor jsem
např. spolupořádal Univerzitu Evropské
levice. Podílel jsem se na výjezdech
reprezentantů z Ústeckého kraje, například na vídeňský Volksstimmefest či na
Světový festival mládeže a studenstva
v Soči. Právě osobní zkušenosti z oblasti
přeshraniční spolupráce jsou jednou
z předností, kterou mohu při práci pro
české občany v Evropském parlamentu
nabídnout. Stejně tak zkušenosti z krajské i obecní samosprávy.
Rád bych se zaměřil na podporu
Evropské dobrovolné služby.

DAGMAR ŠVENDOVÁ
EU bude taková, jakou si ji
společně uděláme.
Dobře vím, do čeho jdu a také kam. Evropskou politikou
jsem se aktivně
zabývala
jako
asistentka europoslance
Vladimíra Remka
a věnuji se jí i nadále coby koordinátorka
pro
střední a východní Evropu v nadaci transform!
europe, což je
evropská sí desítek levicových organizací. Zde spolupracuji s odborovými a studentskými organizacemi, hnutími i politickými stranami napříč Evropou. Vystudovala jsem evropské právo, ale mám
praktické zkušenosti i v oblasti místní
a krajské samosprávy či zkušenosti z průmyslového odvětví. Evropskou unii chápu
jako projekt rovnocenných států. Mojí prioritou je ochrana práv občanů, především
zájmů pracujících, dále podpora vědy,
výzkumu a inovací, sociální témata –
přístup ke vzdělání, kvalitní zdravotní
péče dostupná pro všechny, důstojné
stáří, stírání rozdílů v odměňování mužů a
žen a dalších nerovností.
Vím, jaké problémy tíží mé vrstevníky
i starší občany v důchodovém věku.
Vím jak pohlížejí na EU. Těm všem chci
přiblížit program opravdové levice.
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JAROMÍR KOHLÍČEK
Hájil jsem a hájím zájmy
většiny
Evropská unie stojí na rozcestí. Většinové hlasování o čemkoliv může zásadně omezit suverenitu členských zemí. Je
nezbytné domluvit se s ostatními poslanci na řešení. Bez
zkušenosti a znalosti jazyků to
půjde ztuha. Za
léta praxe jsem
často spolupracoval s levicí nejen u nás, ale
také v Německu,
Francii, Polsku či
Rakousku.
Zúčastnil jsem
se kongresů, volebních kampaní i akcí
odporu proti základnám. Díky bohaté
praxi v mezinárodní politice a kontaktům
umím najít společnou řeč s lidmi v mnoha
státech světa. Jedině spolupráce může
přinést další rozkvět státům Evropy.
Slované i ostatní národy potřebují mírové
soužití bez cizích vojenských základen
a různých sankcí.
Rovnost a práva většin jsou mým programem i pro tyto volby do Evropského
parlamentu. Do toho Evropského parlamentu, ve kterém dlouhodohodobě působím a tento program prosazuji.

KVĚTA MATUŠOVSKÁ
Váš hlas v Evropě
Stejná mzda za stejnou práci na stejném místě. To má zajistit nová evropská
směrnice, která byla schválená v polovině
loňského roku.
Sledovala jsem to
s napětím, bylo
by nespravedlivé,
kdyby europoslanci rozhodli jinak. Dobrá práce
europoslance by
měla
spočívat
i v tom, že nedovolí, aby národní
politici využívali
Evropskou unii jako zaklínadlo pro nějaké
své zájmy. Zažila jsem to například při

loňském projednávání snahy ministerstva
dopravy o zvýšení silniční daně. Jedním
z argumentů bylo, že jde o zakázku EU.
Nešlo. Ministerstvo jen hledalo, jak vytáhnout další peníze z kapes občanů.
Jako europoslankyně bych kromě
své iniciativy ve prospěch pracujících,
mladých rodin i seniorů nedovolila, aby
se takové věci děly.

ZDENĚK ONDRÁČEK
Za bezpečnou Evropu
I jako poslanec a místopředseda sněmovního Výboru pro bezpečnost se setkávám s paskvily, které občas přicházejí
z Evropského
parlamentu.
Zrovna
nedávno jsem se
snažil během projednávání zarazit
směrnici z Bruselu týkající se
soudních
věcí
mládeže, která
prý měla „jen
vylepšovat“ náš
už poměrně dobrý zákon. Jsem
na to vylepšování někdy trochu háklivý, protože ono
mnohdy to „vylepšování“ zanáší do našeho právního systému dost problémů
a nepochopení. Navrhl jsem zamítnutí
kdejakému nesmyslu, který přichází z EU.
Potřebujeme v Evropském parlamentu
zastoupení, které bude dělat vše pro to,
aby poslanci na národní úrovni nemuseli
přijímat nesmysly, které se někdy v Bruselu nebo Štrasburku urodí.
Voličům tedy podávám ruku a nabízím
pevný stisk, díky kterému budou moci
mít méně obav, že se budou muset podvolovat diktátu odjinud.

O

KSČM
ČESKÁ LEVICE
SPOLEČNĚ!
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Veřejná členská schůze
Výbor ZO KSČM v Jičíně v únoru připravil
program členské schůze tak, aby byl přínosem všem členům. Protože byl program
natolik zajímavý, dovolil si výbor přizvat
i další členy KSČM z jiných ZO v nejbližším okolí.
Hostem členské schůze byl místopředseda ÚV KSČM s. Václav Ort. Ve svém vystoupení seznámil přítomné soudružky
a soudruhy se současnou situací ve straně
a informoval je o programu a obsahu
celostranických konferencí, které budou
uspořádány v dubnu a červnu. Tyto konference budou řešit důležité programové
a vnitrostranické otázky. Výstupy, které
konference přinesou, by měly být podkladem pro sjezd. Ten se uskuteční v příštím
roce a jeho cílem by mělo být určení
směru, kterým se KSČM bude v budoucích
letech ubírat. Důležitým bodem jednání byla
informace o přípravě voleb do EP a úkoly,
které čekají naše ZO pro jejich zabezpečení.
Přítomní soudruzi byli seznámeni s kandidáty volebního uskupení KSČM – Česká levice
společně a se způsobem, jakým bude zorganizována volební kampaň a jaké akce
připravuje v této souvislosti OV KSČM
v Jičíně. V diskusi bylo poukázáno na problémy, které je třeba řešit v rámci naší ZO.
Z diskuse vyplynul rovněž úkol pro výbor
ZO, aby obsah a úkoly z této členské schůze
zpracoval pro vedoucí stranických skupin ve
formě informačního letáku (listu). Ten
poslouží členům strany, kteří nemohou ze
zdravotních důvodů členské schůze navštěvovat, k získání informací o dění v KSČM od
základních organizací po ústřední orgány.
Členská schůze rovněž uložila výboru ZO
zpracovat připomínky, doporučení a návrhy, které vyplynuly zejména z diskuse,
a odeslat je příslušným vyšším stranickým
orgánům.
Výbor ZO KSČM v Jičíně

Bohaté MDŽ na Rychnovsku
V rychnovském okrese se setkání
u příležitosti MDŽ konala na šesti
místech – v Dobrušce, Bolehošti,
Častolovicích, Kostelci, Rychnově
a Týništi. Každé bylo jiné, ale všechna přinesla radost a příjemné zážitky
pro všechny zúčastněné.
V Dobrušce potěšilo více než šedesátku žen vystoupení dětí z mateřské
školy a pogratulovat jim přišli starosta
a místostarosta města.
V Rychnově se v minulém roce setkání žen velmi líbilo, takže letos se už
v lednu hlásily další zájemkyně o účast.
Samozřejmě, že je organizátoři rádi
uvítali a udělali všechno pro to, aby jich
příště bylo ještě více.
V lipinském Sokole praskal sálek ve
švech. Líbily se děti s kouzelným sluchátkem Macha a Šebestové, a také
nezapsaný spolek „Berušky“ (více viz
str. 7) a též pánská vzorná obsluha.
Do krásně vyzdobeného sálu v Týništi
se ženy scházely už před čtvrtou odpoledne. Program začal dvěmi písněmi
a hrou mladé saxofonistky, pokračoval
přednáškou na téma zdravé výživy,
i když přítomní seděli u stolů plných nezdravých dobrot a ještě je čekalo do
křupava grilované kuřátko. Bolehošské
Berušky pak dobrou náladu, pozvedly
ještě o 100 %.
OV KSČM zajišoval pro ženy květiny
nebo perníková srdce nejen pro tato
společná posezení, ale i pro další
místa, kde předsedové ZO KSČM
s přáním a kytičkou navštěvovali své
členky a sympatizantky.
Poděkování patří všem organizátorům, nejen mužům, kteří se tento den
předháněli v ochotě vynahradit ženám,
co nestihli během roku, ale i ženám,
které připravily skvělé pohoštění.
Marie ONDRÁČKOVÁ

Pěknou oslavu MDŽ zažily ženy, obětavé soudružky, 1. března s Vojtěchem Filipem a cimbálovkou Jožky Šmukaře (na foto). Další
skupina žen odjela z kraje na oslavu MDŽ
11. března pořádnou Celorepublikovou radou
LKŽ. Obě akce s kulturním programem se
uskutečnily v Poslanecké sněmovně v sále
Státních aktů.

!

NEMÁME NA TO, A PŘECE
JSME – V NATO
Pověz nám, náš milý táto
Proč je naše země v NATO
I ti co házeli po nás bláto
Společně jsou s námi v NATO
Na to chce stále více zlata
Prý na vrtulníky velké jako vrata
Dejte více peněz na totata.
Jiří KNOPP

VAROVÁNÍ
Zítra již bude pozdě
Blaničtí rytíři
Zítra již bude pozdě
nic nedělající Evropo
Zítra již bude pozdě
pane bože –
převálcuje nás
vlna přistěhovalců.
Zítra již bude pozdě
stanem se jejich otroky
Zítra již bude pozdě
svatý Václave
oroduj za nás
Jan DAWIDKO

Petice 2019: NECHCEME EURO!
My, níže podepsaní občané, odmítáme zavedení eura místo české koruny. Kontrola nad měnovou politikou je jednou
z klíčových možností, jak vytvářet hospodářskou politiku naší země. Současné nastavení měnové unie považujeme za
nedemokratické a jednostranně orientované na tzv. fiskální disciplínu, tedy na politiku škrtů a omezování státních výdajů.
Odstrašující je příklad Řecka, proti kterému bylo vyvinuto extrémní násilí včetně zastavení přísunu peněz. Za takovýchto podmínek odmítáme podřídit další vývoj hospodářské politiky nevoleným byrokratům vyznávajícím jen jednu ekonomickou politiku.
Žádáme proto Vládu ČR, aby za takovýchto podmínek nečinila žádné kroky k přijetí eura.
Vyplněné petiční archy zasílejte nebo odevzdávejte do sídla petičního výboru: Politických vězňů 9, 110 00 Praha 1
Složení petičního výboru: Kateřina Konečná, 20. ledna 1981, Na Stráni 11, 741 01 Nový Jičín; Andrej Bóna, 6. srpna 1995, Golandauerova
13, 612 00 Brno; Arom Korjagin, 22. ledna 1988, Počernická 329/94, 108 00 Praha 10; Lukáš Pařízek, 12. prosince 1983, Stránského 1986/23,
412 01 Litoměřice; Roman Blaško, 10. července 1969, 742 35 Luboměř 93

* Pokud se k vám petice nedostane, pomůže tento text z Krajánku. Vystřihněte rámeček, nalepte na kancelářský papír. Doplňte
o sloupce s nadpisy Čislo, Jméno a příjmení, Adresa bydliště a Podpis. Pod hlavičkou udělejte 15 očíslovaných řádků. Dále můžete
již zkopírovat potřebný počet archů. Vyplněné zašlete na uvedenou adresu poštou, nebo oskenujte a pošlete na e-mail: info@konecna.cz
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Z MDŽ V NAŠEM KRAJI

www SPOLEČENSKÁ

KRONIKA

JIČÍNSKO

LIPINY – Bolehošské a ledecké ženy se
tradičně scházejí v Sokole Lipiny a užívají si
pánskou obsluhu. Popřál jim nejen předseda ZO KSČM, ale i nový, snad nejmladší
starosta v kraji, a také starosta bývalý, jenž
se zúčastnil nejméně sedmnáctkrát. Milé
bylo vystoupení dětí z místní ZŠ a nechyběly humorné scénky a vtipy. Povedla se
parodie na současné zdravotnictví, a pak
„Berušky“ odletěly i do Týniště n. O.

Šedesátépáté narozeniny čekají na Vladimíra Hánu ze Slatin. Sedmdesátiny budou
mít Rudolf Miška ze Starého Místa a Rudolf
Sedlatý z Lázní Bělohrad.
Jmenovaným přeje OV KSČM Jičín spolu
se ZO všechno nejlepší, zdraví a spokojenost, děkují za dosavadní práci pro stranu
a společnost.

KRÁLOVÉHRADECKO

HRADEC KRÁLOVÉ – Hradecké ženy U Švagerků očekávaly při MDŽ, že po vtipném a zábavném kvízu přijde možná i kouzelník... Opravdu,
překvapení bylo! Z dalekých Hoštic přijel farář
Otík. Přivezl nejen hádanku, co sežene nyní
snáze, zda slunce, seno nebo jahody, ale také
dobré vtipy. Jistě jej všichni poznáte.

Sedmdesátiny očekávají František Zábrodský z Předměřic, Vladimír Vrobel ze ZO 75
HK a Dagmar Plemeníková ze ZO 53 HK.
Eva Štrofová ze ZO 93 HK a Věra Hejsková
ze ZO 53 HK oslaví 75. narozeniny.
Osmdesát let bude Jaroslavu Pavlátovi ze
ZO 54 HK. Josef Kindl ze ZO 75 HK oslaví 85
let. Zasloužené devadesátky dosáhnou Věra
Dejmková ze ZO 34 HK, Jaroslav Vaněk ze
ZO 13 HK a Jindřich Mejtský z Chlumce n. C.
Pěkné dny do následujících let, prožité ve
zdraví a s úsměvem přeje královéhradecký
OV KSČM.

TRUTNOVSKO
Slavomil Brádler z Trutnova oslaví sedmdesátiny a čtyřicítku Jitka Horká z Vlčic.
Miloš Fiala ze Žacléře a Zdeněk Tauchman
z Hostinného připravují oslavu 75. narozenin
a Jaroslav Ondráček ml. z Trutnova 55. narozenin.
Všem přeje pohodu, spokojenost a stálé
zdraví trutnovský OV KSČM.

RYCHNOVSKO

KONCERT K MDŽ PRO SENIORY
V kině Bio Centrál si prožily skoro čtyři stovky žen (i několik mužů) pěknou oslavu MDŽ.
Při originálních skladbách čtyřčlenného Romantic bandu Petra Hubáčka (foto vpravo)
nezůstalo občas oko suché, ale také došlo na zamyšlení. Do kina se sjely ženy pomalu z celého kraje a dostalo se jim pěkného poděkování za plnění ženské role od předsedy městské
organizace Seniorů ČR Ing. Marcela Krause a poděkování si zasloužila Hana Žatečková, která
koncertní představení „spískala“ a získala pomocné finance od Krajské rady Seniorů ČR.
Ženy si tak odnesly spolu s karafiátem příjemné zážitky.
Kontakt na Seniory ČR je https://mosdhk.webnode.cz

Marta Poláková z Borohrádku oslaví sedmdesátiny. František Kvasnička oslaví 80 let
a Jindřich Lípa 65 let, oba z Rychnova n. Kn.
Vladimír Šimek má sedmdesátku a Ludmila
Vojková 75 let, oba z Týniště n. O.
Všem oslavujícím životní jubilea přeje OV
KSČM Rychnov n. Kn. stálé zdraví a pohodu
do dalších let.

NÁCHODSKO
V Jaroměři se dožila Sylva Kubinová
v životní pohodě 90 let a JUDr. Jaroslav
Harvan, aktivní funkcionář, oslaví pěkné
sedmdesátiny. Jiří Staněk z Nového Města
nad Metují se dožívá 92 let a 65 let se dožívají
Jiřina Davidová z Náchoda a Věra Máslová
z České Skalice.
OV KSČM v Náchodě a ZO KSČM přejí
všem jubilantům mnoho zdraví, štěstí a pohody v dalších letech.

www.NENECHMETOTAK.CZ
KRAJÁNEK – měsíčník z Královéhradeckého kraje, ročník 19. Toto číslo vyšlo v dubnu 2019 v Hradci
Králové. Evidenční číslo: MK ČR E 10060. Vydává Královéhradecký krajský výbor KSČM, Všehrdova
194, 500 02 Hradec Králové. Redakce, tel.: 608 476 828. Příspěvky posílejte do 15. dne v měsíci na výše
uvedenou adresu, nebo na e-mail: krajanek@volny.cz. Neoznačené snímky jsou volně přístupné nebo
v majetku redakce. Nevytištěné příspěvky zaslané do Krajánku budou zveřejněny na webu http://kscmkrhk.cz.
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MDŽ VE VALDICÍCH NABÝVÁ NA DOBRÉ POVĚSTI
Stalo se v Jičíně již tradicí, že Levicový klub žen, Svaz českého pohraničí
a OV KSČM v Jičíně, zvou ženy k setkání při příležitosti Mezinárodního dne
žen.
Nejinak tomu bylo i v letošním roce.
V sále Kulturního domu ve Valdicích se
sešlo více než tři sta padesát účastníků
společenského odpoledne. Každá žena
obdržela při vstupu od pořadatelů kytičku
a blahopřání k svátku. V průběhu odpoledne pak ještě výtečný koláček ze Studenecké pekárny.
Slavnostního zahájení se ujal předseda
okresní organizace v Jičíně Petr Typlt.

Vřelá slova poděkování našim ženám
vystřídaly verše, které zarecitoval europoslanec Ing. Jaromír Kohlíček. I on se
připojil k přání našim ženám.
Po slavnostním zahájení obsadilo pódium
Duo OK STYL z Náchoda, které provázelo posluchače a tanečníky po celou dobu zábavy. V průběhu odpoledne byla losována tombola, ve které se od sponzorů
sešla téměř pětistovka cen. Osm šastlivců, jež postoupili do hlavního slosování, si
odneslo domů nejenom různé pomocníky
do kuchyně a tablety, ale jeden z nich vyhrál zájezd do Štrasburku pro dvě osoby,
spojený s návštěvou Evropského parla-

mentu, který věnoval Jaromír Kohlíček.
Pod jeho záštitou se toto odpoledne
uskutečnilo a patří mu zvláštní poděkování, jakož i všem sponzorům. Bez
chyby bylo i zajištěno občerstvení účastníků. Zkrátka povedené odpoledne, ve
kterém se sešla výborná společnost. Pro
pořadatele bylo malým vyznamenáním,
když účastníci navečer odcházeli s úsměvem na rtech a loučili se s tím, že se už těší
na příští rok.
Pořadatelé si letos zase o kousek zvedli
laku kvality a nezbývá jim, než už nyní
přemýšlet, čím překvapit účastníky společenského odpoledne a hlavně čím potěšit
ženy na oslavě MDŽ v roce 2020.
Jiří MACHULA

www POZVÁNKY
BESEDA

s Dagmar ŠVENDOVOU,
kandidátkou do Evropského parlamentu,

a MONIKOU HOŘENÍ,
redaktorkou Haló novin,
FOTO – F. Baja

www KRAJÁNKOVY

NETRADIČNÍ DOBROTY

Kachna se švestkovým zelím
Pro 4 osoby:
l menší kachna l nebo 4 menší stehna
l 500 g sáček bolehošského zelí l 50 g
sušených švestek l větší cibule l 1 dl
červeného vína l mletý kmín l zázvor l
pepř l sůl.
Kachnu osolte,
okořeňte tradičně
pepřem a kmínem,
přidejte větší špetku mletého zázvoru. Nahrubo pokrájejte polovinu
cibule, rozložte na
dno pekáčku, navrch položte kachnu, podlijte trochou
vody a upečte doměkka. Pak slijte
vypečený tuk a na
části výpeku osmahněte nadrobno pokrájenou cibulku. Přidejte okapané zelí, podlijte
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se koná dne 16. dubna od 16 hodin
U Švagerků v Hradci Králové

vínem, přidejte pokrájené spařené
švestky, okořeňte stejně jako kachnu a
duste doměkka.
Podávejte s bramborem nebo bramborovým knedlíkem. Takto upravené zelí
chutná i jako příloha vepřového masa.
Vařila
Taána LANKAŠOVÁ

j OSLAVY SVÁTKU PRÁCE j
Česká Skalice
Všesportovní stadion
od 14 hod. – vystoupí Soňa Marková a
její hosté, mažoretky, Boubelky ze Zliče
Hradec Králové Bakovo náměstí
od 10 h., vystoupí Soňa Marková
a zastupitelé, petice a anketa, od 12 h.
pokračování na zahrádce U Švagerků
Jičín
Den otevřených dveří
od 9 h., besedy s hosty, občerstvení,
od 10 h. májová veselice do odpoledne
Krakonošovo nám.,
Trutnov
od 10 h. vystoupí zastupitelé a hosté
V. Žižková, předs. KV, a Otakar Ruml,
krajský zastupitel
Týniště n. O.
Areál chovatelů
od 10 h., vystoupí Z. Ondráček
a zastupitelé; stánky, zábavný program
pro děti i dospělé
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Pořadatelé zvou na tuto výstavu všechny zájemce
a milovníky krásy a přírody

Velikonoční výstavu
„Velikonoce – svátky jara“

v Častolovicích
ve dnech 12.–14. dubna 2019
Otevřena bude každý den od 9 do 17 h.
a v neděli do 16 h.
Výstavní plocha se nachází v zahrádkářské budově, v sokolovně, tak i v hangárech a pártystanu. Také na
otevřených plochách budou vystaveny samostatné kompozice. Základním prvkem výstavy jsou velikonoční
tradice a zvyky v kombinaci se staročeskými řemesly. Protože to je výstava zahrádkářů, bude všude vidět i
výpěstky a šikovnost pěstitelů, včetně zahrádkářské odborné poradny.

Pro návštěvníky chystáme
Z Ze staročeských zvyků bude ukázáno malování, tepání a barvení kraslic, výroba a malování perníků různými
technikami, staročeské pečení našich babiček, tvorba různých ozdob a tradičních velikonočních předmětů.
Z Chybět nebude ani ukázka paličkování vamberecké krajky, šití patschworku, vyšívání ubrusů a deček, výroba
různých předmětů z papíru, lýka, bambusu, šustí, ze dřeva a dalších přírodních materiálů. Z řemesel návštěvníci
uvidí ukázku práce na starém hrnčířském kruhu, práci na kolovrátku, řezbářství, kovářství, broušení skla a
drátkování, ukázku košíkářství včetně pletení pomlázek.
Z Milovníci velikonočních tradic spatří i ucelený soubor velikonočního týdne, jako největšího křesanského
svátku v roce, přehlídku krojů, verše různých koled, říkadel a seznámí se s původem velikonočního svátku. To vše
bude doplněno stylovou keramikou a broušeným sklem. Celá výstava bude naaranžována s využitím jarních
květin – cibulovin v kombinaci s tekoucím potůčkem, vodotrysky a vodní kaskádou.
Z V zahrádkářském koutku, kromě různých návodů a rad mohou návštěvníci uvidět i přehlídku zimních odrůd
jablek s doporučením jejich pěstování.

Z Tradiční a přitom oblíbenou součástí výstavy bude i v letošním roce soutěž o nejlepší kolekci kraslic, do které se
každý může dva dny před výstavou přihlásit. Vyhodnocena bude poslední den výstavy.
Z Pořadatelé každým rokem pro návštěvníky připravují nějaké novinky. V letošním roce budou poprvé po celou
dobu výstavy účinkovat hudební orchestry a skupiny. Po prohlídce celé výstavy, která má plochu 2 500 m2,
může každý navštívit i stánkový prodej, který bude zaměřen jak na velikonoční tematiku, tak na zahradnické potřeby a výpěstky, ovocné stromky a keře, zeleninovou sadbu, květiny a další, to vše bude pro zákazníky připraveno.
Z Bohaté občerstvení přímo na výstavě je samozřejmostí Z Parkovné po celou dobu výstavy bude zdarma
Z Bližší informace na tel.: 721 311 719 Z Pořadatelem výstavy je ZO ČZS Častolovice, ÚS ČZS Rychnov n. Kn. a m. Častolovice

www.zahradkari.com

