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PRÁCE – MATKA
POKROKU

PRVNÍ MÁJ
Těch májů, co já pamatuji,
bylo jich bezpočet...
Jdu v průvodu,
směji se a mávám,
zazní píseň, prohodím pár vět,
jdu mezi svými!
Známe dobře druh druha,
neříkáme si paní, pane,
nestydíme se za soudruha.
Těch májů, co já pamatuji,
bylo jich bezpočet...
A my jdeme dál a nezlomeni
věříme v lepší svět.
Jiří KNOPP
Památník v Odolově.

FOTO – Petr HOJNIC

Květnové dny roku 1945 budou v našem kraji
navždy spojeny s Rudou armádou a šeříky
Není třeba připomínat, že od osvobození Československa Rudou armádou
a Spojenci uplyne letos neuvěřitelných 74 let. Téměř tři čtvrtiny století. Za tu
dobu se vršila i jiná výročí, ale květen 1945 bude připomínán vždy.
V letech 2. světové války totiž Slovanům
a českému národu hrozila genocida.
V lepším případě bychom podle Hitlerových slov živořili někde za Uralem.
A ještě ne všichni – jen ti, kteří vyhovovali
„přísným“ (lépe však zrůdným) pravidlům
Norimberských zákonů. Nacističtí předáci
(ale i většina Němců) se s touto vizí bezvýhradně ztotožnila.
Každé město ve východních Čechách
má „své“ rudoarmějce. Ve většině se jim
dostává uznání 8. či 9. května v podobě
květin a vzpomínek. Na hřbitovech
v našich městech a obcích jsou stovky
hrobů osvoboditelů a statečných Čechů,
kteří se zbraní v ruce pomáhali vyhnat
nenáviděné fašisty.
„Zásluhou“ současného prezidenta slavíme nelogicky 8. květen jako konec vál-

ky. Stejně nelogický je pomník ve Velichovkách, který připomíná separátní jednání vojáků USA a zmocněnce admirála
Dönitze s maršálem SS F. Schörnerem
za zády Spojenců dne 7. května 1945.
Den vítězství nad fašismem 9. květen
měl svoji logiku a pevné místo v historii.
Když pro nic jiného, tak proto, že toho dne
Rudá armáda osvobodila Prahu a i náš
kraj. Známe i jméno prvního osvoboditele,
čestného občana Hradce Králové Ivana
Nikolajeviče Kuroščepova (1923–2009).
Průzkumník přijel za kuropění na motocyklu M-72 na Pospíšilovu třídu po ose
Červená Voda - Jablonné nad Orlicí Žamberk - Vamberk - Kostelec nad Orlicí
- Hradec Králové. Zeptal se, kudy na
Prahu, a ujížděl dál…
Jaroslav ŠTRAIT

Jak jistě víme, práce odlišuje
člověka od zvířat, a tak pracujeme, abychom se uživili, prací
také neustále přetváříme přírodu.
Svou vynalézavostí dospěl člověk do stadia, kdy jeden pracovník
vyprodukuje mnohem více výrobků, než sám spotřebuje, a tak
nastává směna mezi lidmi, později pak občas krize z nadvýroby.
Tato nadvýroba přináší zisk, ale
o ten se vlastníci výrobních prostředků velice neradi dělí s těmi,
kteří je ve výrobě vytvářejí. Proto
tak nemravně rostou platy vrcholných manažerů, které dosahují
až tisícinásobků platů normálních
zaměstnanců. Enormně rostou
i příjmy nejbohatších lidí světa.
Naproti tomu valná část občanů,
i střední vrstva, chudne a nůžky
rozdílů se stále více a více rozevírají. Tento rozdíl nemůže růst
do nekonečna. Trpělivost občanů
bude vyčerpána, jak je tomu
například ve Francii, kde hnutí
žlutých vest bojuje proti nepřiměřenému zdražování, a tím proti
ochuzování nejširších vrstev obyvatelstva. Jedině spravedlivější
rozdělení zisků z výroby může
situaci uklidnit, ale to přeci nemůžeme od těch nejbohatších
očekávat. Potom zbývá jediné, bít
se za svá práva. K tomu sloužil
vždy Svátek práce. Měli bychom
si v ten den připomenout, že se
lidem dostane jen toho, co si
dokážou sami vybojovat.
První máj se nestal jen časem
lásky, ale především dnem boje za
spravedlivější život většiny lidí, pro
něž je práce nezbytností.
Věra ŽIŽKOVÁ

V ZASTUPITELSTVU TRUTNOVA OSVĚDČENÉ OSOBNOSTI
KSČM v Trutnově získala v komunálních volbách v loňském roce dva mandáty, o jeden méně než ve volbách předchozích. Zvoleni byli Bc. Iva Řezníčková
a JUDr. Zdeněk Ondráček. Zástupci KSČM sedí ve většině komisí města.
Zastupitelka Iva Řezníčková je také členkou finančního výboru, jelikož se
kromě jiného dlouhodobě zabývá rozpočtem města.
Podařilo se také prosadit, aby dlouholetá bývalá zastupitelka Blanka Bubnová mohla nadále působit v sociální
komisi, které se věnovala mnoho let.
V tomto případě máme tedy v komisi
dokonce dvojí zastoupení.
Iva Řezníčková byla již před volbami
zvolena do správní rady Nadační fondu
pro Oblastní nemocnici Trutnov, a. s.,
který město zřídilo na pomoc při získávání zdravotnických pracovníků do místní nemocnice. Později se stala místopředsedkyní Nadačního fondu a uplatňuje zde zkušenosti z dlouholeté práce
v nemocnici. Zmiňovaný nadační fond
se snaží finančně motivovat studenty
posledních ročníků zdravotnických škol,
aby jako absolventi následně nastoupili
do trutnovské nemocnice. Intenzivně
spolupracuje s vedením nemocnice na

propagaci tohoto projektu. Spolupráce
mezi nemocnicí a městem Trutnov se
v posledním roce velmi zintenzivnila.
Nejen díky již uvedenému Nadačnímu
zdravotnickému fondu, ale díky aktivitě
ředitele nemocnice Ing. Procházky, který
se pravidelně setkává se starostou
města a hledají další možnosti, jak nemocnici podpořit. Na čemž se samozřejmě naši zastupitelé rádi podílejí a vždy
hlasují pro návrhy týkající se finanční

RÁDA MALUJI KRAJINY
S výtvarným uměním jsem se setkávala již
od dětství, nebo mě můj dědeček v Praze
vodil již od útlého dětství po výstavách,
muzeích a romantických zákoutích Prahy.
Beroun i Dobříš, kde jsem žila krátce s rodiči, na mne též působily půvabností některých míst a překrásnou přírodou v okolí.
Po přestěhování do Jaroměře jsem na kole
projížděla rovinou luk kolem řeky Labe,

Podruhé vystavuje Věra Žižková ve Futuře ve II.
patře (Polit. vězňů 5, Praha) do konce května.
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Úpy a Metuje. Tato krajina má zase jiný
půvab. První pokusy se zachycením dojmů
z přírody začaly na LŠU v Jaroměři pod vedením akademického malíře Jiřího Škopka.
Tam jsem dostala základy kresby, malby i jiných výtvarných technik. Na gymnáziu jsem
se též věnovala výtvarné tvorbě a maturovala jsem také z výtvarné výchovy pod vedením profesora Gábery z České Skalice.
Svůj zájem jsem prohlubovala, na Pedagogické fakultě v Hradci Králové v oboru matematika a výtvarná výchova. Mezi nejvýraznější osobnosti, které na mne zde
zapůsobily, patřil Bořivoj Borovský.
Po absolvování pedagogické fakulty jsem
nastoupila jako učitelka na Zvláštní školu
v Kostelci nad Orlicí a po roce na zdejší
ZDŠ Komenského ulice. Na této škole jsem
učila 35 let především výtvarnou výchovu
a matematiku, ale i ostatní předměty.
Obdivovala jsem proměny krajiny kolem
Divoké Orlice a postupně je zachycovala.
Výtvarná činnost, malba a další techniky,
byly vždy pro mě důležité, ale mohla jsem
se jim věnovat v průběhu života s různou
intenzitou. Smyslem pro mě nikdy nebylo
pořádání výstav, ale potřeba výtvarně se
vyjádřit. Svými pracemi jsem obdarovávala
přátele, příbuzné a kamarády. První výstavu jsem měla ke svým šedesátinám v kostelecké městské knihovně.
Věra ŽIŽKOVÁ

podpory nemocnice. Nedávno byla poskytnuta dotace na dovybavení herny na
dětském oddělení, představitelé města
jsou zváni na různé akce v rámci nemocnice (například uvedení do provozu nové
magnetické rezonance), město Trutnov
na své webové stránce propaguje nejen
Nadační fond, ale další informace o dění
v nemocnici a zprávy vůči pacientské veřejnosti. Řeší se také možnosti zlepšení
nedostatku míst pro parkování zaměstnanců i pacientů atp. Snaha o spolupráci mezi městem a nemocnicí byla
koncem loňského roku deklarována
z obou stran v Memorandu o spolupráci.
Dá se říci, že toto memorandum nezůstalo jen na papíře a deklarovaná spolupráce již přináší první výsledky.
Klub zastupitelů KSČM
TRUTNOV

www Jednal KV KSČM
Dubnové jednání KV KSČM v Hradci
Králové se týkalo především informací
z jednání nejvyššího orgánu strany. ÚV
rozhodl o konání sjezdu ve dnech 18. a 19.
dubna 2020 v Brně. Sjezdu předcházejí
dvě celostranické konference k organizačním záležitostem a k programu strany
(8. červen). Na konci letošního roku
a začátku nového budou konány výroční
členské schůze, okresní konference a krajská. Byli zvoleni zástupci do přípravných
sjezdových komisí. Krajská volební komise
vypracovala své stanovisko ke stanovám
a stanoviska postoupily na ÚV všechny
okresní výbory. Vypsána je členská sjezdová známka ve výši 50 Kč.
Informace z dění v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje doplnila členka krajského zdravotního výboru Lenka Fialová.
Vyjádřila se k dopisu senátora Antla, který
krajské zdravotnictví kritizoval. Zdravotnictví vyžaduje stále více financí, zejména
na mzdy, není koordinováno pořizování
drahých zařízení. Ztráty se však postupně
zmenšují. Je třeba stav stabilizovat zejména personálně.
KV se dále zabýval doladěním aktivit
okresů při májových oslavách, pietních
aktech a před evropskými volbami. Štafeta
s kandidáty projede všemi okresy Kh kraje
(viz s. 8). Webové stránky s informacemi
a propagací kandidátů do eurovoleb jsou
především na: www.nenechmetotak.cz .
Pietní akt v Choustníkově Hradišti u hrobu umučených vězňů z KT bude v sobotu
22. června od 10 h. Zástupci OV Jičín pozvali na mezinárodní akci Evropakemp
v Rumburku (více na str. 7).
(vha)
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JAK SE VOLÍ DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Z Á K L A D N Í P R AV I D L A
t Volby do Evropského parlamentu
probíhají každých pět let, přímo se volí
už čtyři dekády od roku 1979. Ty nejbližší Evropany čekají ve dnech 23. až
26. května letošního roku, v Česku je
tradiční volební pátek a sobota – 24.
a 25. května. K volebním schránkám
půjdeme počtvrté.
t Základní volební pravidla jsou
napříč EU stejná, ale v jednotlivých
členských zemích se mohou lišit.
Hlavní je, že jde o poměrný volební
systém – procenta se přepočítávají
na mandáty. Některé státy mají minimální hranici nutnou pro „kvalifikaci“
do boje o křesla – v Česku je to 5 %
hlasů. V některých zemích jsou však
hranice nižší nebo neexistují vůbec.
t V každé členské zemi EU se volí
samostatně. O možnosti nadnárodních uskupení, které by ty národní
doplnily, se diskutuje.

t V České republice a několika dalších státech EU mohou kandidatury
předkládat pouze politické strany
a politické organizace, jinde může
kandidátovi stačit například dostatečný počet podpisů.
t Celá ČR představuje jeden obvod. V některých unijních zemích jich
existuje více.
t V Česku je voleno 21 europoslaneckých křesel z celkového počtu 705
(před brexitem 751) poslanců. Kandidovat
mohou Češi nejdříve v 21 letech.
t V rámci předvolebních kampaní se
pak uplatňují obdobná pravidla a omezení známá z vnitrostátních voleb –
vysílací čas propagačních spotů, zveřejňování výsledků průzkumů veřejného mínění nebo povolená výše
vynaložených financí. V českém případě je strop výdajů 50 milionů
korun.

t Český volič může využít preferenční hlasy a potenciálně posunout
své oblíbence na vyšší pozice – zakroužkovat však může maximálně
dva kandidáty ze seznamu.
t Volit může každý občan zemí Evropské unie, který má hlasovací
právo. V drtivé většině států toto právo
vzniká s dovršením 18 let.
t Češi žijící v jiné zemi Unie mohou
volit a být voleni za stejných podmínek
jako místní, tedy pokud splňují tamní
předpisy. Požadavkem může být dočasný či trvalý pobyt a volební registrace.
t V zahraničí však Češi volí pouze
kandidáty příslušné země, ty české
volit nemohou. Přenosný voličský
průkaz platí pouze v rámci území
ČR. Jiné země volbu ze zahraničí
dovolují, s tím se ovšem může pojit
riziko tzv. dvojího hlasování, kdy
občan volí jak doma, tak v zahraničí.
t Kandidátní listina bude mít název
Komunistická strana Čech a Moravy.
t

Do eurovoleb jen slepičí krok... Nenechme šanci propadnout!
Levicový klub žen uspořádal v Hradci Králové U Švagerků besedu pro veřejnost se dvěma zajímavými ženami – redaktorkou Haló novin Monikou Hoření
a zejména kandidátkou do eurovoleb z šestého místa Dagmar Švendovou. Sál
nebyl přeplněný, ale také ne prázdný...

Obě ženy nás přesvědčily, že jsou těmi
pravými na svých místech. Monika Hoření se dostala do Haló novin asi před 15
lety na místo v aparátu strany poté, kdy
10 let učila... K práci pro stranu ji získal
Miroslav Grebeníček. Až skončila v redakci. Práce novinářů ji velice oslovila
a doslova si v ní lebedí :-) Je to znát ze
všech jejích rozhovorů s osobnostmi
a účastí na nejrůznějších akcích. Své polemiky k událostem dotahuje do samého
konce, nepíše o nich jen v novinách, ale
píše třeba předsedovi senátu Kuberovi.
K tomu vyzvala i přítomné, abychom ne-
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nechávali záležitosti, jež nás zlobí, plavat,
ale využili je k oslovení zodpovědných
osob, podle Jana Palacha: „Bojuj proti
tomu zlu, na které dosáhneš!“ Vysvětlila
situaci před eurovolbami a apelovala:
jděte k volbám, i když se nám činnost
nebo nečinnost Unie nelíbí.
Dagmar Švendová pochází z Břeclavi, a
tu ke stranické práci přivedla nejprve maminka, a pak také Miroslav Grebeníček.
Rodina v počátku devadesátých let poci ovala nevraživost veřejnosti i finanční
potíže, kdy je zachránilo to, že si uměli „chovat domácí zvířata a měli alespoň to jídlo“.

Dagmar byla opravdu aktivní, ale po
střední škole si opatřovala práci obtížně.
Uklízela třeba i na radnici, v současnosti
je tam zastupitelkou... Za prací musela
nejprve odejet do Skotska, doma neměla
praxi... Tam studovala angličtinu při práci
pečovatelky a dosáhla tam titulu magistra
v oboru práva. Chtěla najít další práci, ale
tehdy jsme nebyli v EU, vše bylo tak
ztížené, studium drahé. I po návratu domů
to neměla snadné. Nakonec prorazila
a našla zajímavou práci. Až ji osud přivál
do činnosti pro Vladimíra Remka. V práci
pro europoslance, nejprve z domova, pak
na stálo, a opět povyrostla. Seznámila se
i s problematikou kosmického výzkumu.
Již před tím studovala evropské právo
a mnoho dalších odborností. Jako asistentka poslance využila své jazykové zkušenosti a svoji vytrvalost a touhu po stále
nových věcech – žádný klídek: „Jsme
levičáci, tak dokážeme věci měnit.“ –
„Tak například i tím, že společnost
Galileo dostala sídlo v ČR.“ Dagmar má
opravdu bohaté zkušenosti z práce v unijních orgánech a nadacích a k tomu příjemnou povahu i rázné vystupování. Vadí jí
„malá práva poslanců, to je třeba změnit!“
Není nad to, když se volič může setkat
osobně s tím člověkem, který by jej měl
zastupovat. Dejme jí proto na kandidátce
KSČM příležitost. Jděme volit!
Mirka VOHRALÍKOVÁ
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V ČASTOLOVICÍCH

Facebook Kateřiny Konečné

„KSČM – česká levice společně“ je společný projekt několika stran, organizací a občanů, kteří chtějí české společnosti prezentovat svojí vizi
spravedlivější demokratičtější a sociálnější Evropy. Kandidátní listina byla
naplněna osobnostmi z KSČM, Strany demokratického socialismu, hnutí Ne
základnám, KSČ a dalšími, kteří svojí prací chtějí naplnit přesvědčení, že
pouze sjednocená levice představuje budoucnost a naději EU. Naší snahou
je zapojit další lidi, kteří věří, že jiný svět je možný, věří v solidaritu, sociální
spravedlnost a mají dost toho, jak se EU bez vize potácí od jedné krize ke
druhé. Proto společně jedním hlasem říkáme:
NENECHME TO TAK!

V prvním dnu výstavy, kdy do Častolovic přijela
Kateřina Konečná, bylo opravdu chladno.
Diskutovala s návštěvníky o programu KSČM,
který budou zvolení poslanci prosazovat.
U stánku s volebními materiály stojí s Věrou
Žižkovou a Janem Janečkem.
FOTO – Marie ONDRÁČKOVÁ

S pátečním (12.4.) chladnem si v Častolovicích poradila i Táňa Šormová
a napsala nám: Měla jsem „službu“ na krásné jarní výstavě v Častolovicích.
Zaujala mne nejen výstava plná jarních květů, ale také anketa, kterou
připravili na OV KSČM v Rychnově. Jednoduchá otázka na proužku papíru:
„Jste pro přijetí EURA?“ Odtržená část lístku s ANO nebo NE na jeho koncích skončila v krabici. Nikdo nic nevyplňoval, nevypisoval; rychlé, neobtěžující. Zajímavé bylo poslouchat také odpovědi dotázaných. Většina se
přikláněla k odpovědi „nepřijímat“. A důvod? Další závislost na EU v oblasti
financí, znamenala by opět zdražení, placení dluhů za dlužníky EU. Stálé
omezování a další diktát nesmyslných nařízení a pravidel, nesrovnatelné nižší mzdy a vyšší ceny, neřešení podstatných problémů lidi popuzuje. Souhlasím s těmito názory. Žádný rozumný člověk nemůže chtít stále větší a větší
zasahování snad do všech oblastí běžného života. Vrcholem nehoráznosti je
posvěcená dvojí kvalita nejen potravin, ale i dalších výrobků. Na prvním místě není člověk, jeho život a zdraví, ale zisky a prospěch několika vyvolených.
Dělení občanů na kategorii „těch lepších“ a kategorii těch, kterým stačí „to Marie Ondráčková je vždy věrnou
méně kvalitní“, je pro mě naprosto nepřípustné a souhlasím se všemi, kdo duší stánku KSČM. I po letech zkušeností to není žádný odpočinek...
v Častolovicích volili odpově „NE“ – a těch bylo 659 – pro přijetí jen 47.
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Roman Blaško (čtyřka na kandidátce pro eurovolby
2019 z KSČ) na častolovické jarní výstavě bodoval.
Oslovil na desítky návštěvníků a návštěvnic, přátelsky s nimi rozmouval. K pěknému oslovení
přidával úsměv i pro ty, kteří nabídku perníčků,
propagačních dárků a volebních novin KSČM
odmítli. Zdůrazňoval především odpovědnost – odpovědnost jít k volbám a nenechat za sebe volit
jiné. Tato předvolební akce mezi lidmi nebyla jeho
první a nebude ani poslední. Roman Blaško je
redaktorem a fotografem Haló novin a od roku 2012
se věnuje situaci
na Ukrajině, odkud jej však před
nedávnem
nepěkně vypoklonkovali...
Kampaň za zvolení do Evropského parlamentu v Častolovicích
vedl také Jaromír Kohlíček ze 17. místa na kandidátce. Toho
si vážíme, že se nevzdává osvěty evropských záležitostí.
Zkušeností má dost ze dvou plných poslaneckých období a za
část mandátu, na který nastoupil po zemřelém Miloslavu
Ransdorfovi. Jeho heslo je: „Hájil jsem a hájím zájmy většiny.“
Zdůrazňuje, že Evropská unie může být úspěšná jen pod levicovým vedením. Členské státy mohou fungovat jako vyrovnaní
a suverénní partneři se zabezpečenými vnějšími hranicemi.
Jistě bude patřit na kandidátce mezi „skokany“ a nejspíš
utrhne i rekord v navštívených místech při kampani. Do Častolovic s sebou přivezl kandidáta na 23. místě Petra Kubeše,
který s ním sbíral rady a podněty od obyčejných lidí.
V EP by se Petr Kubeš rád zaobíral technologiemi v zemědělství. Také mu záleží na tom, aby zemědělci hospodařili trvale
udržitelně, nabízeli regionální potraviny, to je úzce spojeno
s ochranou krajiny, půdy a vody v ní. Považuje za potřebné
oživit živočišnou produkci a dostat rozmanitost plodin do té rostlinné. Hledá nové modely ekonomiky a sociálních programů.

Třídenní propagace eurovoleb na výstavě

FOTO na stránce – Marie ONDRÁČKOVÁ
a Mirka VOHRALÍKOVÁ
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Týden před Velikonocemi po tři dny v Častolovicích na Rychnovsku byla otevřena velká
zahrádkářská výstava východních Čech. Zahrádkářky a zahrádkáři nejen z Častolovic,
ale i z širokého okolí připravili krásnou expozici z tisíců květů narcisů, hyacint, tulipánů,
různě zdobených kraslic, paličkovaných vambereckých krajek i tradičního pečiva.
K vidění nebyl jen um šikovných pěstitelů, ale různých výrobců tradičních předmětů
hned na místě; pletli pomlázky, zdobili kraslice, točili keramiku... Součástí výstavy jsou
prodejní trhy se sazenicemi květin, bylinek, stromků, nabízejí zde nejrůznější potřeby
pro zahrádkáře. Kdo tuto výstavu navštíví, jistě odejde vždy spokojen. Však zkušenosti s výstavou sbírají častolovičtí zahrádkoři několik desítek let.
Po tři dny konání výstavy měli návštěvníci možnost setkat se i s některými kandidáty
do Evropského parlamentu. Přijela se podívat Kateřina Konečná, Jaromír Kohlíček,
Roman Blažko a Petr Kubeš. Rozdávali mimořádné volební Haló noviny, diskutovali
s návštěvníky.
Za hladký průběh celé akce je potřeba poděkovat předsedovi OV KSČM Rychnov n. Kn.
Janu Janečkovi, předsedkyni KH KV Věře Žižkové a člence OV RK Marii Ondráčkové, kteří po tři dny od rána do večera zajišovali chod stánku s publikacemi. Musíme
poděkovat i dalším pomocníkům – krajské zastupitelce Táně Šormové z Hradce
Králové, Miroslavu Kalivodovi, krajskému zastupiteli Josefu Lukáškovi i manželům
Bajerovým z Rychnovska.
(vž)
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Očkování je tou nejlepší a nejbezpečnější formou
prevence závažných infekcí a ochrana veřejného zdraví
by měla být zásadní prioritou
Spalničky patří mezi nejsnadněji se šířící onemocnění. Jeden nemocný může nakazit až 18 vnímavých osob. Není na ně žádný specifický lék, takže se léčí pouze projevy
onemocnění, jako je horečka, kašel, rýma a další nepříjemné příznaky. Nejzávažnější
je onemocnění pro malé děti do jednoho roku, pro lidi se sníženou imunitou a těhotné
ženy.
Jedinou možnou ochranou před šířením
nejen tohoto závažného onemocnění je vysoká proočkovanost, alespoň 95 procent!
Vytváříme jím zároveň kolektivní imunitu.
Tou nechráníme pouze očkovanou osobu, ale
i její okolí, které nemůže být očkováno, a
z důvodu nízkého věku nebo trvalých nežádoucích následků. V posledních letech však
zaznamenáváme v ČR stále výraznější pokles
proočkovanosti – až pod hladinu 90 procent!
Hlavní příčinou tohoto neutěšeného stavu je
nedůvěra rodičů v efekt očkování jako jediného účinného nástroje proti infekčním
onemocněním a jeho následné odmítání. Do
roku 2010 byl totiž výskyt spalniček prakticky
nulový a nejtěžší komplikaci, jako je zánět
mozku, neznali ani občané ani zdravotníci.
Rodiče však pod vlivem různých nepravdivých
zpráv, šířících se po internetu, nenechávají své
děti očkovat.

V České republice se povinně očkuje proti
devíti smrtelným infekčním chorobám jako
je záškrt, tetanus, dětská obrna, zarděnky či
příušnice – a také spalničky. .
Řešení spočívá v účinné osvětové kampani,
ve které musí významnou roli sehrát ministerstvo zdravotnictví jak po stránce organizační,
tak i finanční. Je také nezbytné zvýšit úlohu
zdravotníků, především praktických lékařů
pro děti a dorost, kteří mohou rodičům přinést dostatek věcných argumentů ve prospěch očkování a odbourávat jejich nepřiměřené obavy z negativních důsledků. Bylo
například vědecky prokázáno, že výskyt autismu
nesouvisí s očkováním.
Jako každý léčivý přípravek i vakcína může
mít různé, i nežádoucí, účinky. Všechna
podezření na vedlejší účinky očkování monitoruje a posuzuje Státní ústav pro kontrolu
léčiv. Například v roce 2017 bylo zazname-
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náno na dvě stovky
případů. Nejčastěji
to bývá zvýšená
teplota, zarudlost či
otok v místě vpichu,
popřípadě
narušení psychomotorické-ho vývoje. Ve 13 případech
se objevily křeče.
Vážnější následky
se vyskytují u 4–5 dětí ročně. Každá očkovací
látka může kromě svého pozitivního vlivu,
tedy vytváření imunity organismu proti
infekčním nemocem, vést i k vedlejším nežádoucím účinkům. Ty vznikají přímo i nepřímo působením imunologicky „aktivních“
nebo „pasivních“ součástí očkovací látky.
Důležité je proto mít nárok na odškodnění
při újmě po povinném očkování. To slíbil již
v roce 2015 tehdejší ministr zdravotnictví
v reakci na doporučení Nejvyššího a Ústavního soudu. Šlo o případ dívky, která po očkování proti TBC onemocněla těžkým zánětem
kyčelního kloubu. Zodpovědnost za náhradu
škody muselo převzít zdravotnické zařízení,
kde bylo očkování provedeno. Nový občanský
zákoník již totiž neobsahoval ustanovení odpovědnosti za újmu způsobenou očkováním.
Slíbený zákon měl začít platit v roce 2017.
Nakonec byl vládou předložen až v březnu 2019.
Očkování patří bezesporu k nejvýznamnějším objevům celé historie medicíny a lidstvu se podařilo utlumit mnohé smrtelně
nebezpečné infekční nemoci. V naší republice
jsme se jako první na světě zbavili dětské
obrny.
Očkování je tak vlastně simulací přirozené
infekce kontrolovanou formou, prostřednictvím aplikace bezpečného antigenu – tj. částice,
která navodí aktivaci imunity každého z nás.
Vakcíny v dnešní době procházejí přísným klinickým zkoušením, na které dohlížejí nestranné
kapacity různých medicínských oborů. Výrobci
vakcín musí prokázat nejenom jejich vysokou
účinnost, ale i bezpečnost. Nové technologické
postupy a medicínský pokrok přinášejí do
vývoje a do praxe stále kvalitnější očkovací
látky. Současně se objevují snahy o vytvoření
vakcín proti novým nemocem.
Mgr. Soňa MARKOVÁ,
stínová ministryně
zdravotnictví za KSČM

Volby do Evropského
parlamentu
Evropská unie není nejlepší institucí pro naší zemi. Nemáme s ní od
počátku dobré už patnáctileté zkušenosti. Vzpomeňme jen na rušení
našich cukrovarů, ale těch pro nás
špatných rozhodnutí bylo daleko
více. EU vydává takové nepodstatné
výnosy o tom, že nemají být okurky
zahnuté, nebo to dohadování o názvech našich výrobků – je to nejsnadnější... Zakázat jedovaté glyfosáty
však neumí. Zatím však nic lepšího
než tato instituce, která by měla
v první řadě národy sjednocovat, vymyšleno nebylo. Proto však musíme
do této instituce levicové zástupce
zvolit, abychom mohli tato rozhodnutí
ovlivňovat a Evropskou unii změnit.
Musíme tam dostat levicové zástupce,
kteří za nás a za naše požadavky budou bojovat. Jsou to hlavně mladší
kandidáti, kteří toho „boje“ (beze
zbraní) schopni jsou. Takové budeme volit. Jinak hrozí totiž proniknutí
ultrapravicových sil!
Proto žádám všechny komunisty a naše sympatizanty, aby se voleb zúčastnili. Opravdu záleží na každém hlasu,
přece nechcete, aby byli vybráni
kandidáti, které byste tam raději
neviděli. Je stále o co bojovat.
Jiří KNOPP

I PAPEŽ FRANTIŠEK
BOJUJE
Konečně se prolomily ledy a začínají se řešit sexuální aféry, které se
dlouhá léta dařilo biskupům, prelátům a dalším vysokým hodnostářům
katolické církve zametat pod koberec.
Ani se nechce věřit, že tito vysoce
postavení církevní hodnostáři po takovou dobu tajili takové hanebné činy. Jak
se to srovnává s učením Ježíše Krista?
Svádějí všechno na to, že musí dodržovat celibát. A to snad má být omluva
za jejich zvrhlé činy? A to se nestydí
církev svatá žádat od našeho státu peníze, statky, lesy proto, aby mohli
beztrestně páchat zločiny? Jaká troufalost, že se nestydí ještě žádat o milodary proto, aby mohli žít v přepychu.
Papež František toto všechno odsuzuje,
ale zřejmě nemá oporu ve svých podřízených arcibiskupech, kardinálech
a biskupech, natož u těch, kterých se to
týká. Je třeba odkrývat tyto prohřešky
a žádat jejich potrestání.
Aby František nebojoval jen sám...
Jiří KNOPP
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Jete na EVROPAKEMP 2019
Akce pod hlavičkou SFEL-R se koná ve dnech 30. května až 2. června,
účastníci z více států se sejdou ve SportLife hotelu v Rumburku.
PROGRAM
Čtvrtek 30. května
Příjezd do 16 h., ubytování a od 18 h.
večeře; 19.30 opékání špekáčků – harmonikář.

Pátek 31. května
Od 8 h. snídaně, v 9 h. odjezd na plavbu lodí proti proudu Labe. Lo vypluje
v 10 h. z Ústí n. L. Centrum (přístaviště
pod nádražím) ve směru na Roudnici
a zpět. Trasa vede malebnou krajinou
Českého středohoří s vinicemi podél
břehů. Lo proplouvá v každém směru tři
plavební komory. Včetně největší plavební komory pod hradem Střekov. Zastávka
ve vinných sklepích Žernoseky. Po celou
dobu plavby je k dispozici kompletní bar
s nabídkou teplých, studených nápojů,
včetně obsluhy na všech palubách. Cena
„jízdenky“ 450 Kč, nebo 20 eur. Po
dohodě zde bude i oběd. Mohou se
připojit zájemci jen o tuto plavbu.
Od 18 h. večeře a od 19.30 společenský večer – hudba (Přeshraničníci).

Sobota 1. června
Od 8 h. snídaně, od 9 h. Politbazar, od
10 h. – politická témata ve skupinách. Co
je Evropská Levice – Petr Schömmel;
Evropský parlament a práce v něm –
Jaromír Kohlíček.
Od 13.30 – hlavní politické téma –
Volby do EP – výsledky – nově zvolení
poslanci. Koná se též Koordinační rada
Stálého fóra evropské levice – regionů.
Od 18 hod. – večeře a od 19.30 hod
hudební večer. Předání poháru a zakončení Evropakempu.
Neděle 2. června – od 8 h. snídaně
a odjezd účastníků.

www LKŽ HRADEC KRÁLOVÉ
14. 6. – Výstava Růžová zahrada, výlet
autobusem do Lysé n. L. na výstavu (přihlášky a podrobnosti u Hanky: 604 289 434)
20. 6. Opékání vuřtů – (zahrada Potraviny
U Vejvodů na Novém HK) od 14 hodin.
CELOREPUBLIKOVÉ SETKÁNÍ LKŽ
21.–23. června v rekreačním zařízení Sluníčko u Trhové Kamenice (info: 605 476 828)

CENA POBYTU
Stravování: snídaně 115 Kč, oběd
150 Kč a večeře 130 Kč
Ceny lůžek (při plné obsazenosti):
chatky po 200 Kč, apartmán 350 Kč,
jednolůžkový pokoj v hotelu 650 Kč,
dvoulůžkový 450 Kč, třílůžkový 400 Kč,
čtyřlůžkový pokoj 350 Kč.
Karavan/stany 100 Kč.
O hotelu více na: www.sportlifehotel.cz/

Přihlášky na OV KSČM Jičín –
Šafaříkova 244, tel.: 493 533 741,
728 496 216

PIONÝRSKÝ 37. LETNÍ TÁBOR
ve Slatině nad Zdobnicí
na táborové základně
Hvězdička
s celotáborovou hrou
HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO POKLADU
Zveme všechny děti, které mají
rády krásnou přírodu, dobrodružství,
napětí, hry, soutěžení, sport, život
mezi kamarády a nebojí se trávit dny
bez elektřiny, televize, počítače
a bez maminky.

1. tábor od 30. 6. do 20. 7.
za 4 500 Kč na tři týdny
2. tábor pro děti od ukončené
2. třídy od 8. 7. do 20. 7.
za 3 000 Kč na dva týdny
Kontakt: 728 786 942,
janca.ruza@seznam.cz
t.sormova@seznam.cz
Pořádá a odvážné děti zve
pionýrská skupina Mladost
z Hradce Králové
O její činnosti více na stránkách
psmladost.pionyr.cz

www.NENECHMETOTAK.CZ
KRAJÁNEK – měsíčník z Královéhradeckého kraje, ročník 19. Toto číslo vyšlo v květnu 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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www SPOLEČENSKÁ

KRONIKA

KRÁLOVÉHRADECKO
Oslavu 65 let bude mít Miroslava Valentová a 75 let Jindřich Kropáček; devadesátiny budou oslavovat Libor Kotvald
a Irena Pavlíková, všichni z Hradce Králové. Sedmdesátku oslaví Vratislav Sehnoutka ve Smiřicích.* Všem oslavencům
přeje OV KSČM Hradec Králové udržení
zdraví, pohodu a laskavé okolí.

TRUTNOVSKO
Jaroslava Kordová oslaví v květnu 90
let, Libuše Suchardová, Vladimíra
Berkyová a Pavel Bezděk 65 let, všichni
oslavenci jsou z Trutnova. Jarmila Kotlářová z Radvanic oslaví 75 let, rovněž
Rudolf Selichar ze Dvora Králové n. L.
Vítězslav Machalík z Vlčic se stane sedmdesátníkem. * Dobré zdraví, dosti elánu
do dalších dnů přejí členové základních
organizací a OV KSČM Trutnov.

JIČÍNSKO
Libuše Rejmontová z Nové Paky oslaví
svěží šedesátiny. Let 65 bude Aleně
Ulrychové z Jičína, Václavu Dobešovi ze
Šárovcovy Lhoty a Václavu Svatému (náš
obětavý stranický funkcionář) z Lázní Bělohrad. Oldřich Plecháč z Libáně oslaví 75
let, Ladislav Nýdrle z Roškopova 85 let,
Hana Vazdová z Nové Paky má devadesátiny. * Všem oslavencům přje OV KSČM
Jičín a základní organizace pevné zdraví,
spokojenost i štěstí v dalších letech.

RYCHNOVSKO
V dubnu oslavil Svatopluk Hebr z Borohrádku sedmdesátiny. V květnu oslavují
Jaroslav Benovský ze Štěpánovska sedmdesátku, Jiří Hloušek z Čermné nad Orlicí
má 85 let, Jiří Sýkora z Dobrušky 65 let,
Edita Kopecká z Kostelce nad Orlicí má
šedesátku, Jiří Mejstřík z Rychnova nad
Kněžnou 75 let a Marie Gurčíková
z Týniště nad Orlicí dosáhne osmdesátky.
* OV KSČM Rychnov n. Kn. a ZO přejí
dosti elánu a další dny prožité ve spokojenosti a ve zdraví.

NÁCHODSKO
Svěžích 65 let se dožívá Rudolf Samko,
osmdesátky Bohumil Machala a 70 let
Ladislav Hanuš, všichni z Náchoda.
V dubnu se dožil Jiří Staněk z Nového
Města n. M. 92 let. ZO KSČM jim přeje
mnoho zdraví, štěstí a pohody v dalších
letech.

ROZLOUČENÍ
ZO KSČM č. 48 – Labská kotlina HK
– s lítostí oznamuje, že 18. 4. zemřel
ve věku 84 let pplk. v. v. Bronislav
Kunc, dlouholetý člen strany, čestný
a zásadový komunista.
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www POZVÁNKY
AKCE K EUROVOLBÁM
HRADECKO – 2. května – Zdeněk
Ondráček, Tereza Čechová a Luboš Ledl
* 9–9.30 Klicperovo nám. Chlumec n. C. *
10–10.30 Nový Bydžov – náměstí * 10.45–11 h.
Nechanice * 12.30–13.30 HK pěší zóna od
hl. nádraží, přes Bakovo náměstí na Velké nám.
(zastávky MHD) * 14–14.30 HK Zastávky MHD
u Kauflandu, u Albertu a Lidlu – Bří Stefanů *
15 h. Třebechovice nám. * 15.30 Smiřice nám.
* 16 h. HK Terminál a hl. nádraží

RYCHNOVSKO – 2. května – Jaromír
Kohlíček a Anna Vaculíková
* V 6.30 před rychnovskou nemocnicí * od 10 h.
trhy v Opočně * od 13.30 před automobilkou

TRUTNOVSKO – 3. května – Zdeněk
Ondráček a další kandidáti
* V 9 h. Hostinné nám.* v 10 h. Trutnov UFFO
* 12.30 Radvanice * 14.30 Úpice u Penny
a v 15 h. památník, položení kytic.

NÁCHODSKO – 3. května – D. Švendová
a Roman Blaško
* V 10.00 Jaroměř u Teska * od 12 h. Náchod
náměstí TGM a okolí * v 15.00 Broumov
náměstí a okolí

JIČÍNSKO – 18. května – J. Kohlíček,
D. Švendová a A. Vaculíková
* 9–11 h. mítink na Žižkově n. Jičín, moderuje
H. Grofová * 11.30–12.30 Agrochov Sobotka –
beseda s vedením společnosti * Od 14 h. rozdávání letáků a oslovení voličů pod hradem Kost.
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VELIKONOČNÍ MÍROVÝ POCHOD
Na velikonoční pondělí odjela delegace jičínských komunistů do německého Cottbusu (Dolní Lužice – trojmezí
ČR, SRN a PR), na pozvání přátel z uskupení Stálého fóra evropské levice regionů.
Cílem cesty byl 4. dolnolužický velikonoční pochod za mír a odzbrojení. Hlavním mottem manifestace bylo: Žádná
modernizace, ale odzbrojení. K prioritním požadavkům patřilo zejména odstranění jaderných zbraní z Německa.

j PIETNÍ AKTY j

SVÁTEČNÍ DOBROTY

Banánové krůtí plátky
Pro 4 osoby:
l 400 g krůtích prsou l 2 banány l
2 lžíce mandlových lupínků l 1 dl bílého
vína l lžička oleje l lžička másla l lžička kari l sůl

Vlastnímu pochodu předcházelo velmi
milé přijetí celé delegace, vedené místopředsedou ÚV KSČM Václavem Ortem,
doma v soukromí Petrem a Monikou
Schömmelovými. Chci jim prostřednictvím Krajánku ještě jednou poděkovat,
nejen za oběd, ale také za přínosný
a inspirativní rozhovor, který se během
návštěvy uskutečnil.
Petr TYPLT,
předseda OV KSČM Jičín
FOTO – Alena KAŇKOVÁ

Maso rozkrojte na čtyři plátky, které
lehce přes fólii naklepejte. Jednu stranu osolte, posypte štědře kari a položte
na ni půlku banánu. Plátek sepněte. Na
rozpáleném oleji plněné plátky opečte
z obou stran,
přidejte
máslo, osolte,
posypte mandlovými plátky, podlijte
vínem a duste
zvolna
doměkka.
Podávejte
s vařeným
bramborem.
Vařila
fotografovala
Taána
LANKAŠOVÁ

HRADEC KRÁLOVÉ
8. května od 10.15 na Lesním hřbitově * od
14 h. hřbitov na Pouchově * od 15 h. u památníků obětem válek v Kuklenách. Kytice položí
v Novém Bydžově a na dalších místech okresu.
JIČÍNSKO
9. května od 15 h. Pietní akt na Gothardu v Hořicích * od 17 h. položení květin u památníku padlým rudoarmějcům na Čeřovce v Jičíně.
TRUTNOVSKO
Úpice
3. 5. od 15 h. památník
Dvůr Králové n. L. 5. 5. od 10 h. u školy,
8. 5. od 9 h. u školy a 9.15 na hřbitově
Odolov
8. 5. od 10.30 u památníku
Hostinné 8. 5. od 14 h. u Antického muzea
Chotěvice 9. 5. od 16 h. na hřbitově
Trutnov 9. 5. od 16 h. na hl. hřbitově
RYCHNOVSKO
V Rychnově 7. 5. v 15 h. na hřbitově,
v Týništi 9. 5. v 17h u školy,
Dobruška 7. 5. v 10 hod. u památníku a
Kostelec 9. 5. na hřbitově v 17 h.
a Opočno v od 17 h. hřbitov.
NÁCHODSKO
Náchod 9. 5. od 10 h. městský hřbitov,
od 11 h. Celnice; Jaroměř v 10 h.
památník osvobození na nábřeží.
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