Robert Browning:
Kdo nikdy netočil se zády,
leč kráčel stále kupředu
a neměl pochyb,
že se mraky rozplynou,
vždy věděl, že by by
bylo sebehůř,
zlo nikdy nezvítězí...
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M – matka
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Kateřinu Konečnou zpovídali účastníci
besedy v nabitém sále
Zasedací místnost OV KSČM Rychnově n. Kn. se i v pátečním odpoledni zaplnila do
posledního místa na besedě s europoslankyní a předsedkyní ÚV KSČM Kateřinou
Konečnou, kterou inicioval mladý člen strany. Sedmdesátka zvědavých členů strany
i sympatizantů napjatě poslouchala úvodní řeč.
Předsedkyně nejprve zkritizovala nečinnost vlády při řešení domácí ekonomické situace s rostoucími cenami, a to že levicový názor na řešení problémů v poslanecké sněmovně občanům
již nyní chybí. Sdělila, že stanovisko KSČM ke konfliktu na Ukrajině platí, konflikt odsuzuje a trvá
na jednání o míru. Válka přináší utrpení nejen Ukrajincům, ale její důsledky pociují také Češi.
Vláda se sice snaží situaci s uprchlíky
zvládat rychle, ale v domácí politice
nespěchá. Upozornila na situaci potlačování názorů, kdy je svoboda
slova ohrožena, a na to, že ČR nemá
podmínky pro „zelenou“ politiku EU.
Došlo i na četné dotazy účastníků
jak k domácí situaci, tak ke stranickým
i mezinárodním otázkám. Předsedkyně odpovídala opravdu upřímně,
s invencí a všem v závěru poděkovala
za práci. Setkání obohatilo jak účastníky, tak jistě i samotnou předsedkyni.
(vha)
Poděkování za návštěvu květinou i knihou.

www Slovo předsedkyně
KV KSČM KhK

Krvavý oř války
Jen jsme se trochu oklepali
z dvouletých omezeních způsobených covidem, je tu nové
nebezpečí. Pro někoho je to
daleko, pro někoho za humny.
Vojenský konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou opět nastolil
otázky míru a války.
Válka je vždy nejhorší řešení,
ale s oblibou ji mocní používají
k prosazení svých zájmů. Jaké
zájmy to jsou? Válkou bohatí
bohatnou, chudí chudnou. Pro
nějaký tem milión či miliardu
přeci můžeme obětovat nějaký
tisíc, statisíc, milion lidských
životů, rozbitá města, rozvrácené země. A nejsou to jen
mrtví, ale i živí, kteří na to
doplatí. Opět se dala masa lidí
Pokračování na str. 2
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ZEMĚDĚLSTVÍ A SOBĚSTAČNOST V OHROŽENÍ
Mám-li se vyjádřit k současnému stavu našeho zemědělství, musím začít v širších souvislostech, nebo tak rozvinuté, výkonné a odborně řízené odvětví
národního hospodářství nezdecimují ideologické předsudky za pouhých několik
let. Boj o zachování potravinové soběstačnosti, tedy o objem zemědělské prvovýroby se začal lámat v období předvstupních dohod a následně podmínkami
vstupu do EU. V tomto rozhodujícím období pro budoucí vývoj našeho zemědělství byly dojednány jednostranně nevýhodné, často likvidační podmínky, které
následně způsobily devastaci některých odvětví našeho zemědělství.

Limity financování
Nařízenými limity produkce, výší a směrováním podpor a dotací nastal objektivně politicky řízený ústup od v té době
v podstatě ještě potravinové soběstačnosti. Připomenu jen dvě, zato rozhodující podmínky vstupu do EU. ČR přistoupila na diktát čerpat v prvním roce
členství jen 25 % dotací stávající patnáctky EU s tím, že postupným navyšováním
čerpání v průběhu 10 let, zdůrazňuji 10
let, dosáhneme na 100 % nárokových
unijních dotací. Tato nepochopitelná,
ničím neodůvodnitelná podmínka našeho
vstupu vrhla české zemědělce hned při
vstupu do EU na řadu let do nekonkurenčního prostředí.
V tu chvíli byla nejohroženějším
oborem nákladově, organizačně, personálně a odborně náročná živočišná výroba
a pěstování ovoce a zeleniny. Tím byla
zahájena mohutná likvidace početních
stavů především skotu a prasat, počet
dojnic a prasnic klesl pod 30 %. Mimochodem tím došlo i k narušení desítky let
budované optimální vyváženosti mezi
rostlinou a živočišnou výrobou, byla tedy
rozmetána základní filozofie hospodaření na půdě v našich výrobních podmínkách.

Přerozdělování plateb
Když zemědělství za nepředstavitelných problémů po 10 letech doklopýtalo k
čerpání 100% nárokových unijních
dotací, byl už připraven další úder. EU
upravila pravidla pro možnost využití tzv.
národních dotací. Začalo další období
boje o přežití. Původním členským
zemím EU s výrazně silnějšími národními rozpočty bylo umožněno výrazněji
dotovat domácí zemědělce. Naše, cizím
kapitálem ovládaná ekonomika, pochopitelně neměla takovou dotační sílu. Navíc
se začaly opět prosazovat názory, že
není problém potraviny dovézt, že jich je
v Unii i ve světě dostatek a zemědělství
se v té době opět ocitlo mimo celospolečenský zájem, navíc pod neobjektivním
tlakem různých ochranářů a ekologů,
kteří výrazně negativně ovlivňovali obecný názor na zemědělskou prvovýrobu.
Podpora zemědělců byla dokonce zbytečně nižší, než by případně umožňoval
státní rozpočet.
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Druhým zásadním problémem vstupu
do EU byl princip přerozdělování unijních
dodací na hektar obhospodařované půdy,
tedy nikoliv na konkrétní zemědělskou
produkci tak, jak tomu bylo ve stávajících
zemích unie. Tento princip rozdělování
dotací na hektar nám ale vnucen nebyl.
Měli jsme na výběr. Jenže zúřadování
dotací přes hektary je pro státní správu
jednodušší, nebo v této hektické době
bylo podstatné především do EU za
každou cenu vstoupit a ne odborně řešit,
jak dotacemi na produkci podpořit promyšlenou zemědělskou politiku státu,
zvláště když žádná až dodnes neexistuje.
Tento princip rozdělování dotací bez
podmínky nějakého objemu zemědělské
produkce mimo jiné umožňoval ohromné
spekulace s těmito dotacemi, které často
končily i mimo zemědělství. Mimochodem, to byla další rána především pro
živočišnou výrobu, která logicky z dotací
na půdu v podstatě úplně vypadla.
Tento systém vyplácení evropských dotací se pochopitelně časem ukázal jako
nesmyslný a nehospodárný, ale snahu
rozdrobit zemědělské podniky a snížit
produkci rozhodně naplnil. Nepřetržité
snižování především živočišné produkce
bylo tak obrovské, že situace si objektivně
vyžádala změnu. Ze skromných národních zdrojů se postupně začala dotovat už
značně zdecimovaná živočišná výroba
a částečně i produkce ovoce a zeleniny.
Restituce, transformace zemědělských
družstev a následné rozdělování dodací
a podpor mělo jediný cíl, zlikvidovat zemědělskou velkovýrobu. To se ovšem podařilo jen částečně. Praxe stále přesvědčivěji potvrzovala, že střední a především větší zemědělské podniky jsou
schopnější překonávat časté ekonomické
výkyvy a důsledněji reagovat i na nové
ekologické a ochranářské výzvy.

Společná zemědělská politika
A přichází další vlna tlaku na střední
a velké zemědělské společnosti. V současné době je tato snaha výrazně složitější. Už totiž nejde o původní jednotná
zemědělská družstva, ale o společnosti
většinou ve vlastnictví fyzických osob,
posměšně označovanými nálepkou agrobaroni. Soukromé vlastnictví je ovšem

nedotknutelným základem kapitalistické
společnosti. Proto pod zástěrkou pomoci
drobným zemědělcům byla současnou
pravicovou vládou narychlo přepracována dotační pravidla pro období let 2023
až 2027. Údajně musí dojít k narovnání
dotačního kyvadla od agrobaronů k drobným zemědělcům. Pod touto ničím nepodloženou, ale jistě společensky přijatelnou záminkou se mají v uvedených
letech výrazněji podpořit zemědělci hospodařící na rozloze do 150 hektarů. Ke
drobným zemědělcům má přejít 23 %
dotací. Přitom v Německu pouze 12 %,
v Polsku 11,6 %, v Rakousku 10 %, na
Slovensku 10,2 %. Celá EU uvažuje
v průměru o přesunu maximálně do 13 %.
Tedy, bu jsme se zbláznili my, nebo se
chybně rozhodly všechny ostatní země EU.
V praxi to tedy znamená, že se snížením
dotací středním a velkým zemědělským
podnikům opakovaně výrazně zhorší konkurenční prostředí. Rozhodnutí sice ještě
výrazněji podpoří drobné zemědělce,
kterým politici v minulosti naslibovali modré
z nebe, ale tato rozhodnutí nakonec dopadnou i na ně. Ono totiž v důsledcích nejde
prioritně o podporu rodinných farem, ale
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Krvavý oř války
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do pohybu a opět se hrnou do Evropy.
Ustojíme tento nápor, když se naše hospodářství zmítá ve stále rostoucí inflaci?
Kdo to zaplatí? My všichni vysokými
cenami.
Všechny vlády by měly usilovat o co
nejrychlejší ukončení války na východě
Evropy. Bohužel se tak neděje a ještě
jsou opěvováni ti, kteří přilévají oleje do
ohně. Media se předhání ve štvavých
kampaních a ještě více rozjitřují krvavé
rány.
Všichni rozumní lidé by se měli spojit
v boji za mír. Války nikdy nic dobrého
nepřinesly, jen utrpení a bídu obyčejných
lidí. Mám obavy, že ti, kteří o tom mohou
nyní rozhodovat, rozhodně nepatří mezi
humanistické myslitele, ale jsou zaslepeni bojem o moc, peníze, suroviny
a vládou nad světem. My obyčejní lidé
jsme jim zcela ukradeni. Měli bychom si
do čela postavit takové vůdce, kterým
bude na naší zemi a jejích občanech
záležet. Dnešní vláda se tak nechová.
V zájmu cizích mocností nás nechají
napospas drahotě, inflaci a chaosu.
Věra ŽIŽKOVÁ
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KSČM prosazuje mírové řešení na Ukrajině
KSČM soustavně protestuje proti neustále se zhoršující mezinárodní situaci související s eskalací konfliktu ve východní Evropě. Ten nyní postoupil do další dramatické
fáze. Po uznání nezávislosti Luhanské lidové republiky a Doněcké lidové republiky
Ruskou federací zahájily ruské ozbrojené síly vojenské operace na ukrajinském území,
s nimiž KSČM nesouhlasí. Jako principiálně protiválečná strana KSČM znovu zdůrazňuje svůj trvalý požadavek na řešení situace na Ukrajině mírovou cestou a požaduje
ukončení všech vojenských operací, které jsou v rozporu s mezinárodním právem.
KSČM zároveň upozorňuje, že původcem současného stavu není zdaleka jen Rusko, ale
také USA, Evropská unie a pakt NATO, stojící za kyjevským režimem. Ten již osm let vraždí
obyvatele Donbasu, mezi nimi ženy a děti. Aktuální střet přitom není možné oddělit ani od
jeho historických kořenů, které sahají k zániku Sovětského svazu před 30 lety, k následné
expanzi paktu NATO do střední a východní Evropy a ke krvavému státnímu převratu na
Majdanu v roce 2014. Systémovou příčinou je pak prosazování ekonomických a politických zájmů velmocí a jejich soupeření o přerozdělení sfér vlivu, které je přímo spojeno
s vojenskými intervencemi, hrozbou silou, embargy a vměšováním do vnitřních záležitostí
suverénních států. Jsou to totiž imperialistické choutky kapitálu, jež v honbě za ziskem
opakovaně překračují tenkou hranici míru.
KSČM jako východisko z ukrajinské krize vždy prosazovala mírové Minské dohody
a požadovala jejich dodržování. I nyní KSČM podporuje všechny kroky vedoucí k mírovému řešení ukrajinského konfliktu a k zajištění míru a bezpečnosti v Evropě v souladu se
zásadami mezinárodního práva, Charty OSN a Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. KSČM dlouhodobě usiluje o novou bezpečnostní architekturu
Evropy, zahrnující všechny evropské státy, s cílem zamezit dalším válečným tragédiím na
kontinentu. Zabezpečení míru je pro KSČM prioritou.
VV ÚV KSČM

ZEMĚDĚLSTVÍ...
ø

Dokončení ze str. 2

o pokračování snižování zemědělské produkce, o snižování potravinové soběstačnosti a umožnění větších dovozů
potravin. Mimo to jde i o přerozdělení
kapitálu větších podniků do rukou vlastníků půdy, a to především těch kteří jí
různými způsoby nabyli v posledních 30
letech. Tito vlastníci budou okamžitě
žádat o výrazné navýšení pachtovného či
vypovědí nájemní vztah a zažádají si
osobně o navýšené dotace. Týkat se to
bude i drobných zemědělců nebo i oni
z 50 % hospodaří na pronajaté půdě.
Při současných cenách je iluzorní si
myslet, že tento problém se dá vyřešit
nákupem půdy. Je to ekonomicky složité
jak pro velké, kapitálově silné podniky, tak
v podstatě nemožné pro drobné zemědělce. Tzv. agrobaroni budou sice těmto
likvidačním snahám účinně odolávat, ale
z části na úkor dalšího rozvoje svých
firem a zaměří se především na ekonomicky přijatelnou produkci vybraných
rostlinných komodit, což opět sníží potravinovou soběstačnost. Agrobaronům už
z principu neviditelné ruky trhu není nikdo
pochopitelně schopen nařídit provozovat
prodělečnou živočišnou výrobu. Tedy
velké zemědělské podniky zlikvidovány
nebudou, pouze se opět sníží objem
a sortiment zemědělské produkce, dojde
k dalšímu snížení potravinové soběstačnosti a zemědělská půda se bude i na-
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dále
zastavovat
různými developerskými projekty.

Chybí vize
Až zdrcující a naprosto v rozporu se
zdravým rozumem
je, jak se dořešení
problémů zemědělství opět aktuálně
promítá nenávist a vyřizování si politických, stranických a osobních účtů. Všichni
naši sousedé řeší spekulativní, nehorázné, skokové zdražení pohonných
hmot snížením DPH nebo zastropováním
cen. Naše vláda tento problém řeší
zrušením přimíchávání biosložky do
pohonných hmot. Všichni vědí, že toto
rozhodnutí nebude mít na cenu benzínu
a nafty v podstatě žádný vliv. Biosložka
přidávaná z ekologických důvodů do
pohonných hmot je tvořena kyselinami
z řepkového oleje. Největší rafinerie na
zpracování řepky vlastní Agrofert. A jsme
u podstaty tohoto zbytečného a nic neřešícího vládního rozhodnutí. Politický boj
se zemědělským gigantem samozřejmě
ovlivňuje celý rezort zemědělství. Především již zmíněná a narychlo upravená
dotační pravidla pro nové období let 2023
– 2027. Vzdorovité rozhodnutí ukončit přimíchávání biosložky do pohonných hmot
zasáhne nejen Agrofert, ale celou řadu
dalších zemědělců, kteří již na podzim
2021 řepku zaseli, po sklizni jí bude nadbytek, bude těžko obchodovatelná a její
cena prudce klesne.

To je ta promyšlená vládní politika.
Okamžité, zlomyslné nápady jsou základem rozhodování, které staví podnikatele v zemědělství do často obtížně
řešitelných situací. Přičemž práce na
půdě a se zvířaty potřebuje dlouhodobou
vizi, představu, společenskou objednávku. Jednoduše řečeno, zemědělci
zvládnou uživit národ, zajistit potravinovou soběstačnost, ale musí vědět, co
od nich stát v dlouhodobém horizontu
opravdu požaduje.
Pavel KUPKA

www Jednal KV KSČM
Krajský výbor se na svém březnovém
jednání zabýval přípravou krajské konference, která se uskuteční 9. 4. v Hradci
Králové. Proběhla informace z aktuálního jednání VV ÚV. Zástupci okresů
informovali o chystaných akcích k 1. máji.
Projednávala se i situace v okresech
kolem příprav komunálních voleb. Věra
Žižková informovala o jednání se
zástupci zemědělců. Situace ve výrobě
potravin je velmi napjatá. Nová opatření
vlády jsou zaměřena na malé soukromé
zemědělce a poškozují velké zemědělské podniky, které zabezpečují většinu
zemědělské produkce. Hrozí, že již tak
poměrně nízká soběstačnost ve výrobě
potravin bude ještě snížena a ČR bude
v budoucnu zcela závislá na dovozu
nekvalitních potravin ze zahraničí.
(vž)
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JE TŘEBA ZNOVU SE OBRÁTIT K LIDEM
Královéhradecká okresní konference KSČM v domě U Švagerků se konala za
přítomnosti krajské předsedkyně Věry Žižkové a třicítky delegátů.
Předsedkyně Taána Lankašová, potvrzená ve funkci, uvedla ve zprávě
okresní organizace, že život v minulých
dvou letech byl ovlivněn protikovidovými
opatřeními, kdy se lidé příliš uzavřeli před
okolím. Roky byly neúspěšné i ve volebním klání. Dobrá je však spolupráce se
zastupiteli a pro mladší členy je třeba
nalézt vhodné úkoly a jejich názory znát.
Dobrým příkladem aktivit jsou organizace žen a další spolky. Dále uvedla, že
hlavním úkolem organizace je připravit
pečlivě obecní volby, a také bude potřebné opětovně navázat sociální kontakty
s lidmi a nastartovat více akcí na veřejnosti. Připraveny byly také připomínky
k návrhu stanov a programu, které budou přijímány na XI. sjezdu KSČM.
Na úvod diskuse vystoupil Milan Špás
k příčinám vzniku konfliktu na Ukrajině
a s přáním jeho mírového ukončení. Pozitivní bylo konstatování Lenky Fialové

o úspěšném hospodaření organizace
i zhodnocení objektu, který OV spravuje.
Krajská předsedkyně KSČM Věra Žižková hovořila o situaci, kdy nejsou
zvoleni zastupitelé do kraje a je třeba
šetřit finance, dále o chystaných akcích
a vyzvala k předplácení Haló novin.
Táňa
Šormová
(na foto s mikrofonem) uvedla, že
se mladí lidé nechtějí
angažovat,
z důvodu obavy
o zaměstnání.
Delegáti schválili
pořadí na kandidátce do obecních voleb ve statutárním
městě
Hradec Králové.
Do čela schvalované části kan-

PROJDĚME VŠEMI TĚŽKOSTMI SE CTÍ
V náchodském sídle OV KSČM,
v tzv. domečku, se sešli delegáti
okresní konference počátkem března
za účasti krajské předsedkyně KSČM
Věry Žižkové. Soňa Marková byla ve
volbách potvrzena předsedkyní
okresní organizace na další období
a členkou ÚV KSČM. Byli zvoleni
delegáti na sjezd a přijato stanovisko
k programu.
Ve zprávě o činnosti okresní organizace
uvedla její předsedkyně Soňa Marková,
že „nemůžema souhlasit s útokem
Ruska, ale také ne s hanobením památníků rudoarmějců, s přepisem dějin zásadně nesouhlasíme.“ Kritizovala opatření vlády zejména ve zdravotnictví, a to
nezvýšení poplatků státu za státní
pojištěnce, přinese to velké obtíže při
poskytování zdravotní péče. Uvedla příčiny nezdařených voleb, které náchodští
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komunisté vidí jak ve špatné koordinaci
voleb z centra, nebyl dostatečně využit
internet, ani profesionální agentura, tak
v nedostatcích koordinace ze strany KV
KSČM. Náchodský OV se ale iniciativně
snažil kampaň do PS podpořit a natočili
23 spotů, objezdili okres s reklamním
poutačem, nechali natisknout další letáky i plakáty.
Pokles hlasů o polovinu nastal v celé
republice, nezískané
mandáty i voličské
hlasy se projevily i na
okresní úrovni poklesem financí, které
musí nyní OV vydávat
s rozmyslem. V minulých obecních volbách
v okrese postavili
samostatné kandidátní
listiny v sedmi městech a ve dvou místech

didátní listiny byla zvolena Táňa Šormová, současná zastupitelka. Dalšími
kandidáty v pořadí jsou Lubomír Štěpán,
Lenka Fialová i Alois Havrda. V diskusi
vystoupil mj. nový kandidát do zastupitelstva, který představil již konkrétní návrhy
na zlepšení prostředí města (viz str. 6).
Předsedkyně OV na závěr všem poděkovala za práci a zdůraznila, že deník
Haló noviny, třeba se sníženým počtem
stran, jako mimoparlamentní strana
potřebujeme.
(vha)

na kandidátkách jiných subjektů. V letošních volbách by rádi tyto kandidátky
postavili znovu. Nyní bude nutné sestavit
kandidátky s nezávislými. K úspěchu v politické práci přispívají také Haló noviny.
Předsedkyně poděkovala všem za odvedenou práci, zejména Jiřímu Žočkovi
a Marcele Žočkové, a věří, že organizace
projde náročným obdobím se ctí.
V bohaté diskusi zaznělo, že je nutné
v krajském výboru lépe sla ovat postup
jednotlivých okresů, a také solidaritu mezi
nimi, například při vydávání Krajánku. Je
nutné zlepšit výběr členských příspěvků,
na němž se podepsala kovidová opatření. Delegáti diskutovali o článku stanov,
který zastavuje členství kandidátovi, jenž
za KSČM kandiduje do voleb u jiného
subjektu bez schválení patřičným orgánem. Článek stanov by se měl upravit
a přistupovat k případům citlivě. O tom
hovořila i krajská předsedkyně Věra
Žižková a dále upozornila na obtížnost
skládání kandidátních listin do Poslanecké sněmovny, protože okresy prosazují svého kandidáta a rovnoměrné
zastoupení podle okresů a méně podle
volebních preferencí a odbornosti.
Soňa Marková podpořila dále vydávání
Haló novin, jako neparlamentní strana své
noviny potřebujeme. Delegáti žádali, aby
program strany byl pro lidi srozumitelný a
trval na mírovém řešení rozporů. Míní, že
je nutné neustále vysvětlovat pracujícím
lidem, koho vlastně strana hájí.
(vha)
FOTO na stránce – redakce Krajánku
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CHCEME ZŮSTAT S LIDMI A PRO LIDI
Čtyřicítka delegátů 19. března vyslechla zprávu okresní organizace v hotelu
v Nepřívěci. Hostem zde, jako v ostatních okresech, byla krajská předsedkyně
KSČM Věra Žižková. Byla poslední okresní konferencí v Královéhradeckém kraji.
Ve zprávě předseda OV KSČM Petr ve volbách krajských. Dále se předseda
Typlt konstatoval ovlivnění vší činnosti, věnoval situaci po mimořádném sjezdu
nejen stranické, anticovidovidovými a stavu členské základny, úspěchem bylo
opatřeními. Tradiční velké akce se přijetí několika nových
nemohly konat, včetně MDŽ, které kul- členů. OV hospodaří
turní dům ve Valdicích letos neumožnil, dobře a pomocí nájemač některé další aktivity tam běží. ného i s přispěním fiNepronajal sál ani pro konání této okres- nancí z centra dokázali
ní konference KSČM. V minulém roce již soudruzi zrekonstruobyla situace s Covidem-19 o něco lepší a vat sklepní prostory
v májových dnech alespoň objeli pom- v budově OV. Petr Typlt
níčky osvoboditelů. Volební kampaň do pozval na první máj „na
Poslanecké sněmovny také mohla na dvorku“, a také na
předvolební
setkání v Sekeřicích začít. Na pomoc okresní
tornádem
postiženým
obyvatelům akci v Sekeřicích (18.
Mikulčic odvezli obětavě o prázdninách června). Na Jičínsku
pomoc. Přes velké nasazení do volební připravují zástupce do
kampaně do PS s letáky a plakáty navíc volebních komisí a obecní kandidátky
se nepodařilo KSČM uspět, stejně jako k podzimním volbám, ale bez obtíží to asi
nebude.
V diskusi se
delegáti vyjadřovali
především ke stavu členské základny, a také organizační struktuře strany.
Jiří Machula podpořil vydávání Haló
novin, kdy jejich
případným
zastavením
„ztratí
strana tvář“. Také
doplnil informace
o mezinárodní spoPředstavitelé OV KSČM Jičín popřáli několika členům k narozeninám.
lupráci se SFEL-R

a německými soudruhy. Příspěvek
Otakara Rumla upozornil na situaci
v zemědělství, kdy je ohrožena produkce
potravin nejen cenami energií, ale také
změnou dotační politiky, kdy je ohrožena
živočišná produkce. Zemědělci žádali
krajskou organizaci o podporu při protestních akcích. Václav Ort ve svém

příspěvku odsoudil konflikt na Ukrajině
a vysvětll důvody své kandidatury do
Senátu. Věra Žižková zdůvodňovala
pokles voličů pro KSČM předchozí
spoluprací s ANO, neúspěch přinesl
nedostatek financí i pro KV, následovala
proto úsporná opatření. Přesto věří, že
krajská akce v Sekeřicích (10. září) bude
spolehlivě zajištěna.
Petr Typlt byl znovu zvolen do funkce
předsedy a delegáti vybrali Václava Orta
jako kandidáta do senátních voleb pro
okres Jičín a část Nymburska. Jičínští
soudruzi nechtějí ztrácet naději, vždy
jako komunisté chtějí zůstat s lidmi pro
lidi, zejména v těžkých dobách.
(vha)
FOTO – Alena Kaňková

Oslavu MDŽ v Úpici nevynechali
MDŽ již tradičně a každoročně (když není Covid) pořádají
ochotní organizátoři v Úpici na Trutnovsku. Velmi příjemné
sobotní odpoledne za účasti starosty města zpříjemnila hudba,
tanec a kulturní vystoupení. Bohatá tombola jistě udělala radost
více než 140 zúčastněným ženám i mužům z města i okolí.

Při vstupu do sálu každá z žen dostala květinu. Oslavu
natáčela místní televize a slavnostní odpoledne slovem
provázel Radim Fryčka. Takovéto veřejné akce se v Úpici daří
pořádat díky vstřícnosti místní samosprávy. Setkání při
příležitosti MDŽ zorganizovala místní organizace KSČM, KČP
a spolek Vzájemné pomoci zdravotně postižených.
Petr HOJNIC
FOTO – autor
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Rekonstrukce zimního
ZACHOVAT ZELEŇ V HRADCI A NA STŘECHY SOLÁRKA
stadionu i Benešovky uvázla Miloši Berounskému je 50 let, má úplné středoškolské
Na začátku březnového jednání Zastupitelstva města Hradec Králové vyčlenili zastupitelé částku dva miliony korun na podporu Ukrajiny. Milion korun pošlou na charitu
a milion na zajištění péče o ukrajinské uprchlíky ve městě. V Hradci Králové bylo připraveno 200 ubytovacích míst, ale v současnosti místa již nestačí.
V bodu informace o přestavbě a přístavbě
zimního stadionu nejen na šatny pro
mužstvo se dlouho diskutovalo. Požadavky
na rekonstrukci jsou rozsáhlejší a uvažovaná
částka 50 milionů stačit nebude. Podle
Lubomíra Štěpána (KSČM) by se však příliš
dlouhé váhání mohlo zle vymstít a ligový
klub by mohl odejít. Zázemí pro sportovce
totiž neodpovídá požadavkům extraligy.
Uvolněné prostory po „dospělých“ by měly
sloužit pro šatny dětí, které mají nyní
nouzové podmínky. Bude se pokračovat
v projektování.
Byla podána informace o dalším postupu
regenerace Benešovy třídy a dalších úprav
na Moravském Předměstí. Projektová dokumentace má být doplněna a znovu podána ke
schválení. Jde zejména o rekonstrukci podzemního parkování. Nově mají být doprojektovány nabíjecí stanice u garáží a chybí
posudek hasičů. Vyžadován bude nový
souhlas tisíců vlastníků bytů s rekonstrukcí.
Tak se realizace projektu ke škodě všech zdejších obyvatel oddálí. Rekonstrukci třídy slibovaly všechny kluby zastupitelů.
Po španých zkušenostech se sdílenými
elektrokoloběžkami přijalo zastupitelstvo
vyhlášku o záboru veřejného prostranství,
kterou schvaluje též ministerstvo vnitra. Za
vyhrazená parkovací místa budou platit
provozovatelé (spravedlivě) nejenom za
sdílené elektrokoloběžky, ale také sdílená
elektrokola.
(r)

vzdělání v oboru elektromechanik silnoproudých zařízení
a pracuje ve stavebnictví. Od roku 2007 působí v Komisi
místní samosprávy Pražské Předměstí sever Hradec
Králové. Protože se zajímá o veřejný život, měl několikrát
možnost vystoupit v televizním pořadu „Máte slovo“
Michaely Jílkové a „Černé ovce“.
Jeho cílem je vrátit Hradci Králové podobu rozkvetlého „zeleného salonu republiky“ zářícího čistotou a svěžestí, jakým kdysi byl a nikoli rozbitého, špinavého města duchů a zasmušilých tváří.
Miloš Berounský tvrdí: „Takovým je,
bohužel, na mnoha místech nyní –
hlavně ,zásluhou’ vedení ODS, VPM
a dalších diletantů, kteří provádějí experimenty s důvěrou a trpělivostí obyvatel
krajské metropole.“ Představil proto
návrh svých cílů.

NÁVRHY
1) Zvýšit ochranu zemědělské orné půdy,
zahrádkářských osad a zelených ploch na
území města proti podvodným developerům
a nenasytným realitním makléřům. Doplnit
výsadbu stromů v městských lesích poškozených větrem a kůrovcovou kalamitou.
2) Namísto záboru stále nových zelených
ploch podpořit dotacemi přístavby a nástavby rodinných domků a vilek a půdní vestavby. Novou výstavbu směřovat především na
území tzv. brownfieldů.
3) Zvýšit péči o kulturní památky na území
Hradce Králové.
4) Zcela změnit parkovací systém a zavést
mýtné pro průjezd nákladní kamionové dopravy naším městem.
5) Vrátit pohotovostní stomatologickou lékařskou péči a lékárnu s nepřetržitým provozem do středu města, kde vždy byla, kam
patří a je nutností.

Jubilejní sněm podkrkonošských obránců pohraničí
V sále historické restaurace „Dřevěnka“ v Úpici se v únoru sešlo 32 delegátů X. jubilejního sněmu Podkrkonošského oblastního klubu KČP
Bruno Fišera, z. s.
Po zahájení českou státní hymnou
hodnotili delegáti čtyřletou práci od
posledního sněmu. Tu v posledních
dvou letech významně negativně ovlivnila zdravotně hygienická opatření vlády
v souvislosti s epidemií COVID 19.
Zpráva o činnosti oblastního klubu se
kriticky zabývala i nedostatky práci i úkoly, které stojí před klubem v následujících složitých společensko-politických
i ekonomických podmínkách života
společnosti. Na sněmu byla klubovým
vyznamenáním oceněna dlouholetá
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práce přítele Jaroslava Másla, předsedy
městského klubu v Hostinném. Převzal
medaili „Za zásluhy o rozvoj KČP“
II. stupně, mj. u příležitosti jeho nedávných 80. narozenin.
Stejné ocenění, ale III. stupně, převzal
přítel Jaroslav Ondráček ml. pro Okresní

6) Pokusit se co nejrychleji v těsné spolupráci se správci sítí zrekonstruovat alespoň
v nejnutnějším rozsahu vybrané komunikace
a chodníky v havarijním stavu. Rovněž zlepšit
péči o městský mobiliář a dětská hřiště.
7) Zlepšit situaci v nakládání a svozu odpadu na území města.
8) Upravit rozsah a změnit zaměření grantové podpory kulturních akcí. Namísto megaakcí s komerčním záměrem podporovat větší
množství amatérských hudebních, divadelních či spolkových aktivit.
9) Podpořit dotacemi pořizování soukromých malých alternativních zdrojů elektrické
energie.
10) Motivovat žáky základních a středních
škol k akcím s ekologickým zaměřením (výsadba stromků, čištění lesů a břehů potoků,
úklid dětských hřiš , pomoc při sklizni).
11) Zvážit možnost vytvoření dobrovolných
pořádkových hlídek ze studentů, důchodců
a příslušníků Městské policie, které by
dohlížely na dodržování pořádku na území
města.
Těchto 11 bodů není sice málo, ale
věřím, že naším společným úsilím se
může podařit valnou část z nich naplnit
a vytvořit tak z našeho města místo, kde
se dá důstojně a klidně žít a na které
budeme moci být náležitě pyšní.
Váš Miloš Berounský
výbor KSČM v Trutnově za aktivní dlouholetou spolupráci a podporu našeho
klubu v okrese Trutnov. Sněm zvolil
delegáty na X. krajský národní sněm,
který se bude konat 28. května 2022
v Hradci Králové a X. národní sněm. Ten
se bude konat 16. června 2022 v Praze.
Sněm navrhl i svoje zástupce na členství v krajských a národních orgánech
klubu. Zvolil i novou oblastní radu
v Trutnově a revizní komisi na další funkční období čtyř let. Usnesení sněmu je
orientováno na náročné úkoly příštích
čtyř let. Jednak v oblasti zvyšování členské základny klubu, tak i v oblasti organizace veřejně společenských a vzdělávacích akcí v trutnovském okrese.
Desátý jubilejní sněm byl zakončen husitským chorálem Kdož sú boží bojovníci.
Petr HOJNIC
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Oslava MDŽ a vzácného
životního jubilea
Na začátku března se naše členka LKŽ
Hradec Králové Marta Kolesová dožila
99 let. Sešli jsme se proto ke společné
oslavě. Marta je bývalou herečkou
a dosud jí pamě výborně slouží, proto
často recituje na veřejných akcích. Je
stále čilá, veselá a podniká téměř kaž-

dodenní procházky. To je její recept na
dlouhověkost. Předloni byla vybrána pro
ocenění Žena roku. Předali jsme jí devět
velkých růží a všechny ženy včetně zastupitelky Táni Šormové jí popřály květinou nebo malým dárkem. Karel Přibyl jí
složil pěknou báseň o jejím aktivním
životě. Vybíráme: Také Tvé životní krédo
všechny nás opravdu těší. / Zapsáno je
v jedné knížce: Bume hrdi, že jsme
Češi. / A o čem už dneska všichni
přemýšlíme, sníme? / Jak příští rok Tvoji
„stovku“ s Tebou oslavíme!
Přišel i harmonikář, tak jsme si všichni
zazpívali a dokonce si přítomní muži
s Martou trochu zatančili. Popřály jsme
si také k svátku všech žen: hlavně mír
v Evropě a všude na světě.
(mv, hž)

www SPOLEČENSKÁ

KRONIKA

JIČÍNSKO
Jaroslava Hátlová z Hořic oslaví 75,
František Jebavý z Nového Bydžova a Jaroslava Hánová ze Slatin oslavují sedmdesátku. * Dobré zdraví, pohodu do všech
následujích let přeje OV KSČM Jičín.

TRUTNOVSKO
Filip Trejtnar z Radvanic slaví 25 let, Marie
Špetlová oslaví 85 let a Marie Horáková
osmdesátiny, obě z Trutnova. Josef Máslo
z Prosečné má 80 let a Miroslav Steidler
z Úpice se stane sedmdesátníkem. Jaroslava
Dítětová z Mostku se dožívá zasloužených 95
let. Jan Kaván z Klášterské Lhoty a Jana
Daňková ze Dvora Králové n. L. oslaví 75 let.
Pevné zdraví, spokojenost a šastné dny
přeje OV KSČM Trutnov.

KRÁLOVÉHRADECKO

Návštěva z centrály OS ČMS
V pondělí 14. března 2022 navštívil
členskou schůzi místní organizace Odborového sdružení Čech, Moravy
a Slezska v Hradci Králové nový výkonný tajemník pražské centrály Martin
Peč. Nahradil dlouholetého tajemníka
Františka Křížka, který odešel do
zasloužilého důchodu a (pravděpodobně) bude mít více času na oblíbené rybaření.

Martin Peč seznámil přítomné se situací v Praze, ve Světové odborové federaci (SOF) a popřál ženám k MDŽ.

RYCHNOVSKO

www POZVÁNKY
PRVNÍ MÁJE
Týniště n. O. – v areálu chovatelů, host
Leo Luzar. Hlavní program od 10 h.,
spojeno se stánkovým prodejem
Hradec Králové: Bakovo náměstí 10 až
12 h. s hudební produkcí
Jičín – akce na dvorku budovy OV po
celý den
Dvůr Králové – májové posezení
od 14 h. v Hankově domě
Náchod – od 14 h. připomenutí
májové tradice v „domečku“
G

8. 5. – Pietní akt Odolov od 10 h.

G
Pietní květnové akce budou uspořádány po celém kraji na obvyklých místech.
G
G
AKCE LKŽ – Čt 14. 4. – LKŽ v zasedačce
U Švagerků (Velikonoce)
Beseda plánovaná na 29. 4. u Švagerků
nebude uskutečněna.
POMÁHEJME LIDEM V NOUZI,
POMÁHEJME PODLE SVÝCH
MOŽNOSTÍ
ZEJMÉNA KONKRÉTNÍM LIDEM.
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Jaroslava Zikmundová z Nového Bydžova
oslaví 85 let a devadesátiny Hana Zámečníková ze ZO 18 Hradec Králové. Mnoho
zdraví, spokojenosti pro obě soudružky přeje
okresní výbor a jejich základní organizace.
Heleně Novotné blahopřeje LKŽ k březnovému životnímu výročí.

Na foto zprava: Stanislava Višňáková, Marie
Štraitová, Josef Rejnuš a Martin Peč.
Dnešní mladá generace nemá o členství v odborech valný zájem. Vzpomenou odborové ochrany teprve v „krajní nouzi“. Zaměstnavatelé odbory na
pracovišti nepotřebují. Suplují je různými
„benefity“. Již několikrát OS ČMS muselo zasahovat v obchodních řetězcích,
kde je pracovní síla využívaná doslova
„nadoraz“. Lidé by neměli zapomínat na
obyčejnou lidskou solidaritu.
Novému výkonnému tajemníkovi
pražské centrály OS ČMS Martinu
Pečovi přejeme hodně zdraví a úspěchů
v nelehkém poslání bojovat za zájmy
prostých lidí práce.
Jaroslav ŠTRAIT
FOTO – autor

Miroslava Dušánková z Albrechtic n. O.
oslaví v dubnu 70 let, Jiří Pelc z Častolovic
oslavuje 85 let, Jiří Vrba z Černíkovic bude mít
65 let, Světla Bodláková slaví 85 let a Věra
Šmídová zasloužených 96 let, obě z Dobrušky.
Jiří Skalický z Doudleb si připomene
osmdesátku. Rudolfu Kameníkovi bude 75 let
a Jaroslavu Kovaříčkovi zasloužených 90 let,
oba z Kostelce n. O. Ivan Kulhavý z Rychnova
n. Kn. slaví 75 let. Věra Sýkorová z Rokytnice
a Jaroslava Říhová z Rychnova n. Kn. oslaví
91 let. V dubnu (17. 4.) by se dožil 101 let
Jaroslav Ehl ze Skuhrova nad Bělou, bývalý
řídící učitel a sbormistr.
Všem přeje OV KSČM pohodu do každého
dne a udržení dobrého zdraví.

NÁCHODSKO
V březnu se dožil 93 let Luboš Beneš z Červeného Kostelce. ZO KSČM mu děkuje za
celoživotní činnost pro stranu. V dubnu
oslaví 85 let Jiří Sláma z Náchoda. Jiří Andrš
z Nového Města n. M. oslaví 65 let. Anna
Kolertová z Broumova oslaví 85 let.
Sedmdesátiny oslaví Jiří Žoček z Chvalkovic,
pracovitý dlouholetý místopředseda OV.
ZO KSČM přejí všem mnoho zdraví, štěstí
a pohodu v dalších letech. K přání se připojuje OV KSČM Náchod.

kscmkrhk.cz * kscmhk.cz * kscm-Nachod.cz * facebook.com/kscmjc/
* kscm-Trutnov.cz * kscmrk.cz *
KRAJÁNEK – měsíčník z Královéhradeckého kraje, ročník 23, č. 2, vyšlo v dubnu 2022 v Hradci
Králové. Evidenční číslo MK ČR: E 10060. Vydává Královéhradecký krajský výbor KSČM, Všehrdova
194, 500 02 Hradec Králové, IČ: 0496936. Redakce tel.: 608 476 828. Příspěvky posílejte na e-mail:
krajanek @ volny.cz. Neoznačené snímky jsou volně přístupné nebo v majetku redakce. Neotištěné
příspěvky, zaslané do Krajánku, budou zveřejněny na webu http://kscmkrhk.cz.

7

TROŠKA bavil ženy víc než trošku
Osmého března 2022 se sjely ženy
z celého kraje i z dalších míst do Bio
Centrál v Hradci Králové, aby Mezinárodní den žen oslavily spolu se slavným režisérem a skvělým vypravěčem Zdeňkem Troškou a na chvíli
zapomněly na kritickou mezinárodní
situaci.
Nejprve jej fanynky obklopily v předsálí, a tak se bez řečí nechal s nimi fotografovat a rozdával podpisy i rozhovor
pro královéhradecký rozhlas. Za doprovodu asistenta Marka Kališe dokázal
pak přes hodinu bavit plný sál kina svými
příběhy z dětství, prožitého v Hošticích.

www KRAJÁNKOVY

Trefně napodoboval řeč i mimiku všech
jeho oblíbených venkovských tetiček
z rodinných historek, jež se přenesly do
filmů Slunce, seno... Laskavě líčil jejich
pýchu na natáčení, i to jak zafungovalo
placení honorářů. Kino bouřilo potleskem a smíchem.
Při rozloučení dostal dortovou knihu,
a také od olomouckých seniorek ony
pověstné syrečky, od Marty Kolesové za
Seniory růže a ta možná za ně dostane
na oplátku roli... I když Troška odmítá
dál točit filmy, zaujaly jej pohádky z Orlických hor od Josefa Lukáška. Tak přece
jen bude možná nová pohádka...

RYCHLÉ DOBROTY

Pro 2 osoby: l 200 g kuřecích prsou l
malá konzerva hrášku ve slaném nálevu l malá cibule l lžička oleje l
lžička kari koření l sůl
Kuřecí prsa nakrájejte na nudličky. Na
oleji nechte zapěnit jemně pokrájenou
cibuli, přidejte kuřecí a orestujte. Zaprášte kari, osolte a podlijte trochou nálevu
z hrášku. Nakonec přidejte okapaný
hrášek a nechte krátce podusit.
Chutná s vařeným bramborem, nebo
rýží.
Vařila
Taána Lankašová
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Na úvod i na závěr Troškova povídání
zahrála Kapesní kapela KAPKA z Chocně. Začali árií ze Smetanovy opery
Prodaná nevěsta Proč bychom se netěšili na připomínku minulého MDŽ.
I další repertoár potěšil, byl bezvadně
podaný na harmoniku Petrem Šimáčkem a na kytaru se zpěvem Danou
Sokolovou.
Kino bylo opravdu nabité a za lidové
vstupné vyprodané do posledního místečka a mezi 360 ženami sedělo také 25
mužů. Velké poděkování za to patří
Hance Žatečkové, hlavní organizátorce,
které jen malinko sekundovali Senioři
Hradec Králové a ženy z LKŽ. Zvládla
organizaci akce na výtečnou. Zorganizovala vše (od objednání hostů,
muzikantů po dárky a prodej vstupenek)
velmi ráda – „pro radost druhým“.
Ženy se tak po dlouhé době mohly sejít
v tak hojném počtu a trochu se odreagovat od omezení společenského života
kovidem i od současné tragické mezinárodní situace. Při odchodu dostaly od
mužů krásný karafiát a nic jiného si
nemohly přát než zdraví, konec všech
válečných konfliktů a mír.
(vha)

Jan Dawidko
PÍŠŤALIČKY
Z vrby, z vrby z vrbičky
otloukávám píšaličky.
Nařežu proutky
na mrskačky kousky.
Pletu, pletu pomlázku
na koledu šlehačku.

Kuřecí na hrášku

Přejeme klidné
velikonoční svátky!
w Krajánek O 4/2022

