www Slovo předsedkyně

KRAJÁNEK

KhKV KSČM

Jiskry naděje

wJičínsko wRychnovsko wNáchodsko
wTrutnovsko wKrálovéhradecko
Měsíčník z Královéhradeckého kraje w ročník 18 w číslo 12 w prosinec 2017 w cena 5 Kč

Redakce Krajánku
přeje svým čtenářům
veselé Vánoce
a zdraví
v roce
2018

NENECHÁME SE ODRADIT
Nedávné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro nás a celou levici nedopadly dobře. Úspěch slavila uskupení, která slibují změnu, médii jsou nazývána antisystémová, ač chtějí jen urvat kus systému pro sebe. Jejich cílem není jiný
systém, ale jen přelití moci z jedné skupiny na jinou. Občané, bohužel, sedli na lep líbivé rétorice jejich představitelů a vidina, že naše problémy někdo vyřeší za nás, je zřejmě vedla k volbě těchto stran.
Ve volební kampani jsme v kraji použili jak tištěné volební noviny, plakáty a skládačky, tak
oslovení voličů na mítincích, besedách a jízdami
volebních radiovozů. Také byly připraveny moderní cesty kampaně na webových stránkách,
videomedailonky i video-odpovědi kandidátů na
dotazy na facebooku. Použili jsme reklamu na
internetu i bilboardy a linky MHD v krajském
městě. Bylo však při startu zpoždění hlavně ve
společné grafice z ústředí a možná bylo třeba
připravit více akcí s veřejností. Heslo neoslovilo
mladé lidi a veřejnost očekávala i důraznější vystupování vedení strany i poslanců.
KSČM získala v parlamentních volbách pouhých 7,76 %, což bylo 393 100 hlasů. V Parlamentu ČR tak obsadí 15 křesel z minulých 33.
V kraji jsme ztratili polovinu voličů proti minulým volbám do Poslanecké sněmovny, ode-

vzdáno bylo 19 792 hlasy. Pokles hlasů se projevil ve všech krajích ČR.
Na prvních třech místech kandidátky se pořadí ani po udělení preferenčních hlasů nezměnilo: Zdeněk Ondráček 1 948 preferencí, Soňa
Marková 1 606 a Táňa Šormová 1 061. O místo dopředu se posunul Josef Lukášek (899 pref.
hlasů) a Iva Řezníčková (680) před Václava
Orta (535). O dvě místa dopředu se posunula
Lenka Fialová a trutnovští mladší kandidáti též
postoupili vpřed. Petr Typlt (50 l.) z 20. místa
„skočil“ na 9. místo. Kandidátka do třetího místa
byla sestavena dobře, dále voliči preferovali
mladší kandidáty.
Mezi okresy dostali komunisté nejvíce hlasů
na Královéhradecku, pak na Trutnovsku, Náchodsku, Rychnovsku a na Jičínsku nejméně
Pokračování na str. 2
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Dlouhé noci se třpytivými
hvězdami, jiskřící sníh a vůně
cukroví předznamenávají konec
roku a začátek roku nového.
S romantikou je spojeno hodnocení uplynulých měsíců, které
nás vrátí do reality. Nevýznamnější událostí letošního
roku byly říjnové volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky. Bohužel, výsledek voleb nedopadl pro nás
a celou levici dobře.
Široké zastoupení různorodých politických subjektů ve
sněmovně je velkou překážkou
k vytvoření vlády, která by měla
většinovou podporu. Nejsme sami, kteří musí řešit patovou situaci. Podobně je na tom i po volbách Německo. Jsme v období
přicházejících změn, ale netroufám si říci, zda tyto změny povedou k lepší společnosti. Jsou tu
velké obavy z příklonu občanů
k pravicovým až nesnášenlivě
nacionalistickým stranám, a to
nevěstí nic dobrého.
V příštím roce nás budou čekat další volby, a to jsou volby
presidenta, na Trutnovsku doplňující volby senátní; na podzim
volby do Senátu na Náchodsku
a též velmi důležité volby do zastupitelstev měst a obcí. Od
všech komunistů to bude vyžadovat rozhodný postup.
Máme své dlouhodobé cíle
– sociálně spravedlivou společnost, ale i cíle krátkodobé
– úspěšně vyřešit naše vnitrostranické problémy na mimořádném sjezdu a připravit volby do
obecních zastupitelstev. Měli bychom se v co nejširším měřítku
zapojit do práce ve prospěch
propagace našich idejí.
K tomu Vám do nového roku
přeji mnoho sil, pevné zdraví
a hodně elánu při překonávání
všech překážek. Jedině s optimistickou myslí (jiskry naděje)
se nám podaří překonat neúspěchy a posunout se ve vývoji společnosti o kus dál.
Ještě jednou přeji krásné prožití vánočních svátků a š astné
vykročení do nového roku 2018.
A je lepší než rok oddcházející.
Věra ŽIŽKOVÁ

Doplňující volby do Senátu PČR budou na Trutnovsku v lednu

NENECHÁME SE
ODRADIT

DO SENÁTU POSÍLAJÍ ŽENU
Iva Řezníčková (43 let, bez polit. přísl.) nedávno kandidovala do Poslanecké
sněmovny na šestém místě a nyní se stala kandidátkou do Senátu za KSČM.
Na Trutnovsku budou o Senát usilovat: Jiří Hlavatý (za ANO), jenž zvolením do
PS přestal být senátorem, do Senátu se však chce vrátit, dále například kandidují starosta Vrchlabí Jan Sobotka (STAN), nebo sportovec a politik Karel Šklíba (ČSSD). Doplňující volby do Senátu budou 5. a 6. ledna (první kolo), druhé
kolo spolu s volbamí prezidentskými 12. a 13. ledna. Kandidátku za KSČM podpoří Strana práv občanů.
Kandidátky do Senátu za KSČM Ivy
Řezníčkové jsme se zeptali:
l Máte ekonomické a nově také sociální
vzdělání. Co vás přivedlo k práci ve
zdravotnictví, potažmo v odborech?
Pracovat ve zdravotnictví jsem začala
víceméně náhodou. Až postupně se tento obor stal také předmětem mého zájmu, stejně jako další veřejné služby. Tím,
že jsem vždy inklinovala k sociálním tématům a cítila potřebu zajímat se o druhé. Netrvalo ani příliš dlouho a začala
jsem aktivně působit v odborech ve zdravotnictví. Dodnes vykonávám svou profesi a odborářka jsem pouze k tomu všemu
navíc. Obhajobu a prosazování zaměstnaneckých práv vnímám spíše jako poslání než profesi.
l Máte za sebou nějaké úspěšné aktivity pro občany?
Kromě už zmiňovaných zaměstnanců
se snažím realizovat různé aktivity pomoci pro občany. A už jsou to pacienti nebo
veřejnost jako taková. Jsem totiž také
zastupitelkou města Trutnova. Mojí asi
nejznámější aktivitou ve prospěch pacientů byla záchrana dětské léčebny Vesna
v Janských Lázních před uzavřením před
několika lety. Kromě toho se věnuji legislativnímu poradenství pro pacienty,
kteří se velmi těžko orientují ve složité
zdravotnické legislativě. Ve volném čase
se snažím také věnovat sociálnímu poradenství, ke kterému jsem se původně dostala opět díky odborům a nutnosti řešit
i sociální problémy zaměstnanců, a nyní
jsem si tyto znalosti doplnila studiem na
vysoké škole. Kolem nás je mnoho občanů, kteří potřebují pomoc alespoň zorientovat se v komplikované sociální síti, poradit, kam se v případě problémů mohou
obrátit. A už jde o seniory, matky samoživitelky, nezaměstnané atd. Častá nevlídnost mnoha úředníků vyvolává
v těchto lidech obavy a občanské poradenství vnímají jako lidštější prostředí
a možnost, kde získat radu nebo pomoc.
l Doplňující volby do Senátu se seběhly rychle, máte připraven program,
se kterým půjdete do voleb?
Můj program vyplývá z mých životních
priorit a aktivit. Vždy jsem usilovala o kva-
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Iva Řezníčková – Pomezní Boudy 2016.

litní a dostupné veřejné služby pro všechny občany. A už jde o zdravotnictví, sociální systém, nebo například školství.
Privatizace nebo byznys nemá v těchto
oblastech své místo. Velmi ráda bych
prosadila některé legislativní změny týkající se zmiňovaných oblastí. A jak se asi
dá od celoživotní odborářky očekávat,
brojit proti levné práci v ČR patří k dalším
oblastem, které považuji za svou prioritu.
Nelze vyvádět z naší země miliardové
zisky za cenu ostudných mezd. Můj program je pro „obyčejné“ lidi a bude jen na
nich, zda je osloví či nikoliv.
Redakce Krajánku

ø

Dokončení ze str. 1

(dáno počtem voličů). Procentuálně byla na
tom nejlépe KSČM na Rychnovsku.
Komunisté získali na Jičínsku 7,48 %, což
je 3 003 hlasů. Velkou podporu získala KSČM
v okrese například ve Valdicích – 12,36 %,
druhé místo za ANO, čímž předstihla i Českou pirátskou stranu (400 členů v ČR). Na
Královéhradecku dostala mezi okresy
KSČM nejvíce hlasů 5 968, procentuálně
však jen 7 %, při nejvyšší účasti voličů v okresech. V Káranicích KSČM vyhrála – asi jediná obec v kraji, kde byla KSČM první. Žije
zde bývalý předseda OV KSČM Milan Špás.
V dalších deseti obcích (např. Králíky, Smidary. Nové Město...) skončila KSČM na druhém
místě za ANO. Náchodsko zaznamenalo
3 219 hlasů, Nejlepší bylo 2. místo v Teplicích
n. M., (žije tam jeden z kandidátů) třetí místo
obsadila KSČM v České Metuji, Hynčicích,
Křimicích, např. v Jaroměři místo páté. Na
Rychnovsku komunisté skončili s 8,13 %
(3 219 hlasů) jako nejúspěšnější mezi okresy.
Byli druzí např. v Bolehošti, Česticích, Častolovicích, Olešnici a Týništi. V šesti obcích se
dostali na třetí místo. Na Trutnovsku dostala
KSČM 4 211 hlasů, druzí v počtu hlasů mezi
okresy, třetí na procenta (7,14 %). V obcích to
znamenalo druhé místo např. v Čermné,
Radvanicích, Zlaté Olešnici; na třetím místě
skončila KSČM například v Bernarticích, Dubenci či Žacléři. V Trutnově zaujali páté místo, stejné jako v dalších okresních městech.
Přes neúspěch, který jsme v nejen v našem
kraji zaznamenali, se nenecháme odradit od
práce pro občany. Bude třeba věnovat se pečlivě a včas volbám obecním. Abychom vytvořili dobrý volební program pro město či obec,
měli bychom znát potřeby obyvatel. Konkurenceschopní a zvolení kandidáti mohou pak ovlivňovat dění v našich vesnicích a městech. Bude
to složitý úkol především pro okresní organizace KSČM.
Věra ŽIŽKOVÁ

www Představujeme výbory krajského zastupitelstva

VÝBOR FINANČNÍ
Již třetí období působím ve Finančním
výboru Královéhradeckého kraje. V minulém období jsem byl předsedou tohoto výboru. Z 15členného výboru je v současné
době 11 nových členů. Převážná část nových členů jsou starostové, zastupitele
obcí, a tím pádem jsou všichni znalí finanční problematiky měst a obcí. Výsledek voleb se odráží i při jednání a hlasování ve výboru, je názorově roztříštěné.
Avšak zásadní materiály jako rozpočtové
změny, hodnocení finanční situace zdra-

votnictví a další
důležité dokumenty jsou většinou
schvalovány. Naposled tomu bylo
tak při projednávání návrhu rozpočtu
na rok 2018. Docházka členů výboru je příkladná.
Věřím, že v tomto duchu budou pokračovat i další jednání finančního výboru.
Petr KEBUS,
člen výboru
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www Z jednání krajského zastupitelstva

SPORNÁ DOTAČNÍ PRAVIDLA NA JEDNÁNÍ PROŠLA
V úvodu říjnového zasedání kraje zastupitelé uctili minutou ticha památku
Adolfa Klepše (53), náčelníka krkonošské horské služby, který nedávno zemřel. Na jeho místo po složení slibu nastoupil Zdeněk Švorc (TOP 09).
Zastupitele čekalo na osmém letošním jednání přes sto bodů k projednání.
Na jednání KZ byl schválen dodatek Učňovská škola v Novém Městě n. M. nesmlouvy ke spolufinancování regionální bude zatím zateplena. Komunisté se učželezniční dopravy a hladce byly schvále- ňovských škol zastávali a Táňa Šormová
ny finance na 700 mil. korun z programu (KSČM) připomněla, že optimalizace škol
OPD na nové vagony a nové tratě – za- mohla být hotova dávno a je třeba posutím je to úvaha. Martin Červíček (ODS) zovat, kterých budov je vhodné se zbavit
doporučil prodloužit splatnost závazků a které si ponechat. Koalice hájila odložespolečnosti IREDO. Celkem hladce byl ní zateplování. Prý se skrytou optimalizaschválen postup ve zdravotnictví Aleši cí nesouvisí, budou nalezeny výhodnější
Cabicarovi (TOP 09) na předfianancová- dotační programy. Některé učňovské
ní projektů pro náchodskou nemocnici. obory však mají třeba jen pět šest žáků,
Zastupitelé vyčlenili 500 000 Kč na nákup jsou ale unikátní – ty je třeba, dle Táni
defibrilátorů a zajištění odborné obsluhy.
Šormové a členů klubu KSČM, v kraji zaV sociální oblasti chybí 900 lůžek v DD chovat a financovat je.
a dramaticky rostou
nároky na poskytované služby, uvedl Vladimír Derner (KDUČSL) . Rozhodnutím
státu byly zvýšeny platy pracovníkům v přímé péči a přispívá necelými 600 miliony.
Tento příspěvek však
stagnuje. Vyšší nárůst
platů lidem a příspěvkovým organizacím v sociální oblasti
se nelíbil Martinu Hanouskovi (Piráti+SZ),
protože platy sester
v nemocnici za nimi V listopadu byl slavnostně znovu otevřen domov důchodců v Černozaostávají. Náměstek žicích na Královéhradecku. Stavební práce si vyžádaly investice ve
Derner však tvrdil, že výši 52,6 milionu korun. Vedle toho kraj domovu pořídil nový
rozdíl není tak velký. mobiliář a zdravotní techniku za 8,2 milionu korun. Při prohlídce
rekonstruovaného objektu: zleva Martin Scháněl – ředitel DD, Jiří
Kraj přidá přes 18 milioVitvar – vedoucí odboru sociálních věcí KhK, Josef Lukášek
nů pro pokrytí schodku
(KSČM) – bývalý radní pro sociální věci, který projekt začínal, Jiří
mezd pro nekrajské Štěpán (ČSSD) – hejtman KhK, Vladimír Derner (KDU-ČSL) –
sociální neziskovky současný radní pro soc. věci.
Zdroj: Královéhradecký kraj
a obecní organizace.
Josef Lukášek (KSČM)
podpořil financování Centra pro duševní
Další diskuse byla k novým dotačním
zdraví v Trutnově.
pravidlům pro žadatele o individuální doDiskuse se rozvinula opět ke školství. tace z krajských financí (volný čas, sport,
Martina Berdychová (VČ) předkládala kulturu...). Mohou poškodit některé žadazměnu rozpočtu na technologické cent- tele, upozornila Táňa Šormová a kritizorum, které má zajistit vyšší úroveň střed- vala nový systém, protože připomínky
ních škol. Ivanu Adamcovi (ODS) se ne- z výborů nebyly akceptovány. Pavel
líbila úroveň předkládaného materiálu. Hečko (ČSSD) oponoval, že vše bylo
Ještě bouřlivějším se stalo projednávání předjednáno a vymodelováno. Teprve čarevokace usnesení kolem zateplení škol, sem se vychytají problémy... Zaznělo, že
o nichž se neví, zda vydrží fungovat pět dotace jsou nenárokové, hodnotící komilet. Radní a předkladatel nevěděli, zda se bude výsledek (založený na procenstřední škola zahradnická v Kopidlně byla tech) případně opravovat a rozhodne kovyřazena minule z projednávání či ne. mu kolik. Do mlýnice polemiky se dostala
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i podpora včelařství. Komu vlastně dotace
připadne, musel vysvětlit Otakar Ruml
(KSČM). Spolky, žádající o dotaci, budou
muset mít členy s tříletou praxí. Po diskusi byla pravidla přijata.
Výzva starostů, aby z Programu rozvoje
venkova byly podpořeny i samostatné
části měst s 3000 obyvatel, v následné
diskusi vedla nakonec k reakci Ivana
Adamce – mířené na radu – „Dohodněte
se na radě a nedělejte si z nás ...,!“ (pro
tisk uve me legraci). Zatím byla výzva
odložena.
Zastupitelé schválili výkupy pozemků
pro rozvoj průmyslové zóny RychnovSolnice-Kvasiny. Zdeněk Ondráček konstatoval, že koalici chybějí „lidé“ pro
schvalování. Komunisté doporučili nevykupovat pozemky od Biskupství církve
římskokatolické za vyšší cenu než pro jiné majitele. Tento výkup se podařilo zastavit. „Nejsme proti rozvoji této oblasti,
ale vadí nám, že církev požaduje několikanásobky ceny stanovené znaleckým
posudkem. Jejich nenažranost a drzost je
až neuvěřitelná," okomentoval případ na
facebookovém profilu Zdeněk Ondráček.
(vha)

www Jednal KV KSČM
Listopadový Krajský výbor KSČM jednal v Jičíně. Sešel se zejména k projednání povolební situace a hodnocení voleb. Zatímco před čtyřmi lety v předčasných volbách strana výrazně uspěla, letošní situace ztráty poloviny voličů oproti
roku 2013 bude znamenat nutnost
změny fungování strany, i úspor nákladů. Konání mimořádného sjezdu KSČM
24. dubna 2018 určí další postup.
Podpořen byl postup krajských zastupitelů, kteří se připravují intenzivně na zastupitelstvo 4. 12., na němž bude projednávána optimalizace sítě středních škol.
Nepřipustí zejména rušení učňovských
škol a tradičně úspěšných a potřebných
oborů v kraji.
KV dále projednal přípravu doplňujících
senátních voleb na Trutnovsku a kandidaturu Ivy Řezníčkové. Seznámil se
s nově zvoleným místopředsedou na mimořádné jičínské okresní konferenci.
Okresy budou vyhledávat další vhodné tipy pro vedení komise mladých. Zhodnocen byl seminář ke 100. výročí Říjnové
revoluce. KV KSČM schválil rozpočet na
příští rok. Počítá s vydáváním Krajánku
a provozováním webových stránek. Důležitou částí jednání byla kontrola přípravy okresních a krajské konference, které
budou zabezpečovat výběr kandidátů pro
příští volební rok.
(vha)
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Krajské setkání ke 100. výročí Velké říjnové revoluce

K odkazům revoluce i teorie marxismu objektivně bez nostatalgie
V domě U Švagerků se 7. listopadu 2017 sešli komunisté a sympatizanti, aby
si připomněli světově významnou událost. Úvodem zazpívala tři ruské písně
mladá umělkyně, studující zpěv, Natálie Kalivodová a přítomní shlédli projekci fotografií J. Štraita z nedávné návštěvy památných míst bývalého
Sovětského svazu. Ženy napekly pro všechny sladké občerstvení ke kávě.

Přinášíme stručně zachycená vystoupení
řečníků.

K objektivnímu hodnocení
Říjnové revoluce
K objektivnímu hodnocení Říjnové revoluce 1917 směřovalo úvodní vystoupení
Jaroslava Štraita. Řekl, že se nemůžeme
nechat a deprimovat a znejistit tím, co o Říjnové revoluci tvrdí noví ideologové. Každá
historická událost je předmětem ideologického zápasu. Koluje mnoho názorů historiků, kteří se „revolucí“ před listopadem 1989
docela slušně živili. Dnes mají názory jiné.
Říjnová revoluce 1917 v Rusku měla výrazně demokratické rysy a byla dělnickorolnická, národně osvobozenecká, protiválečná. Vytvořila první alternativu k nespravedlivému kapitalistickému systému. Socialistická však ještě nebyla.
Komunistická strana bolševiků sdružovala
nejen dělníky a rolníky, ale měla i vynikající
intelektuální zázemí. Většina lídrů studovala
v zahraničí. Vztah inteligence a pracujících
dobře vyjadřuje znak Korejské strany práce
– kladivo, srp, ale i pero. Konec konců vznikl
silný stát, který vyhrál válku a budoval novou
spravedlivější společnost.
Dále připomněl i nové publikace a prameny, které bychom neměli při hodnocení Říjnové revoluce opomenout. Např. učebnici
akademika V. V. Zagladina „Historie Ruska
a světa ve XX. století“, knihu M. Syručka „Je
třeba bát se Ruska?“, J. Primakova „Svět
bez Ruska“ a další nové tituly. Akademik
Zagladin velmi objektivně hovoří o příčinách
revoluce, jež spatřoval v krizí ruské společnosti, anarchii, Velké válce, v existenci150
různých vlád, otevřené snaze o autonomii
Finska, Ukrajiny a Pobaltí atd. Úlohu čs. legií v revoluci J. Štrait nehodnotil, pouze naznačil, že stály na špatné straně. Po vzniku
republiky 28. 10. 1918 odmítaly bojovat.
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Na závěr připomněl a ocenil práce regionálních historiků Jiřího Frajdla, Františka
Dosoudila, Jiřího Netíka a Jana Kaplana. Vyzvedl dosud stále nedoceněnou roli Františka Kozy-Permského, rodáka z Radíkovic
u Hradce Králové, jak v tehdejším Rusku,
kde bojoval v řadách rudoarmějců, tak na
Královéhradecku – zakládal KSČ a vedl Pochodeň.
Význam Říjnové revoluce, zvláš v právu
národů na sebeurčení, se zdaleka nevyčerpal. „Naši a západní předáci tleskali při dělení ČSR, SSSR, bombardování Balkánu...
A co dnes? Katalánsko – Skotsko, Vlámové... – nemají právo rozhodnout o své bu-

doucnosti? Rok 2018 bude opět rokem výročí: únor 1948, srpen 1968, Mnichov 1938,
vznik ČSR říjen 1918. Nenechme se zatlačit
do defenzivy! Připomínejme a vysvětlujme!"
uzavřel své vystoupení Jaroslav Štrait.

Přínos Lenina marxistické teorii
Ta ána Lankašová, ve svém příspěvku vysvětlila, co Říjnová revoluce a Lenin znamenají pro dnešek a pro teorii marxismu. Zmínila, že mladí lidé mají složitou situaci, protože
se často dozví o této významné události na
internetu lži, například: "... že bolševici svrhli
cara, ale tak to nebylo. Také to, že bolševiky
zaplatili a propašovali Němci do Ruska..."

Z Leninových teoretických prací pak připomněla hlavní myšlenky, které posunuly marxistickou teorii.
Už v roce 1902 píše Lenin „Co dělat?“
– objevuje se myšlenka využití slabého článku kapitalistické soustavy a možného vítězství proletářské revoluce nejprve v jedné zemi. Není však možné, aby byla záležitostí
puče hrstky lidí, jak se v současnosti Říjnová revoluce líčí, podotkla. Práce „Materialismus a empiriokriticismus“ (1909) přinesla
další posun teorie. „Je v ní prohloubení marxistické gnoseologie. Chápe dialektický materialismus ne jako doktrínu, ale jako metodologii, způsob jak poznávat a měnit svět,“
vysvětlila předsedkyně OV KSČM. Nezbytné je ve skutečnosti odhalit hybné protiklady,
které jsou hnací silou vývoje. Dílo „Imperialismus jako nejvyšší stádium kapitalismu“
(1916) objasňuje vliv nadnárodního kapitálu,
finanční oligarchie a snahy o nové dělení
světa. Kapitalismus se vyčerpal
a parazituje na koloniích. „My jsme
kolonie nikdy neměli, ale úspěšně
se nám podařilo
se po pětadvaceti
letech polokolonií
stát,“ komentovala
současnou situaci
Tá ána Lankašová a pokračovala:
„Fenomén globalizace se dostává do polohy ovládání národů
a diktátu, co si mají lidé myslet. Spojuje se
s informačními technologiemi a snahou manipulovat veřejným míněním. Zároveň prohlubuje rozpory kapitalismu vlastní.“
„Stát a revoluce“ (1917) je stěžejní prací
historického materialismu. Zdůrazňuje zde
nj. samosprávný princip společenského
uspořádání. Důležitým počinem bylo ustavení rad – kolektivů, které by měly řídit stát,
pomáhat řídit výrobu a rozdělování. Po roce
1948 rady u nás vznikly, uvedla Lankašová,
ale pak je nahradily odbory a samosprávný
princip budování socialismu se vytratil. „Tento odkaz revoluce se nepodařilo naplnit,“
řekla. Diktaturu proletariátu chápe Lenin
vždy jako vládu většiny pracujících nad
menšinou a varoval, aby se diktatura proletariátu nestala diktaturou strany a před masovým přijímáním členů.
Dále připomněla Leninem zpracované dekrety o míru, o půdě a deklaraci práv národů
Ruska. Měly velký vliv na vývoj světa.
V publikaci Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (1920) Lenin varuje před snadnými a jednoduchými řešeními. Ty mohou nadělat velké škody. Zmínila i Novou ekonomickou politiku přijatou Leninem. Byla nutná, aby se otevřel prostor osobní iniciativě.
Lenin měl v úmyslu odložit ještě kolektivizaci
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v okamžiku, kdy teprve rolníci půdu vzali velkostatkářům. Pak přišel stalinismus.
Závěrem uvedla, že v souladu s Leninovým odkazem měl být marximus nadále
živým učením o tom, jak učinit svět lidem
snesitelnější a spravedlivější.

Přerod sociálního demokrata
v komunistu
Luboš Bodlák se věnoval se ve vystoupení osobnosti Václava Hončla z Dobrušky,
jenž byl ovlivněn marxisty, a prožíval dobu
říjnové revoluce.
Hončl pracoval v „pentlárně“, která existuje dodnes – Stuha Dobruška. Založil v roce
1909 kroužek 27 dělníků, kteří se zabývali
problematikou díla Marxe a diskutovali
o něm ještě jako členové sociální demokracie. Tehdy již byli dělníci převědčeni o tom,
že je třeba nějaké změny systému. V Dobrušce byli dělníci docela radikální. Hončl odvedl velký kus práce. V roce 1916 byl odvelen do první světové války. Vrátil se 1920.
Revolucí byl nadšen, jak lze usoudit z lístku
z vojny 1918, stálo v něm: „Přišlo to, co jsem
tušil, že přijít musí. Přišlo to od východu
a počítám, že to půjde na západ a na jih.
Svítá.“ Toto vyjádření uniklo vojenské cenzuře, uvedl Luboš Bodlák o Hončlovi.
Po návratu byl zaměstnán v Konzumu (sociálně demokratický podnik), ale pravicovou
částí demokratů byl propuštěn. Nemohl sehnat další práci, vědělo se, že je to marxistický buřič. Nedal se ale, když vznikla komunistická strana, byl zakládajícím členem
v Dobrušce. Ze sociálního demokrata se
stal komunistou. V komunálních volbách
1926 získali komunisté tři mandáty v Dobrušce, sociální demokraté žádný.
Na Hončlovi dokumentoval L. Bodlák přeměnu prostého dělníka v komunistu.
Hončlova poznámka svědčí o jeho přemýšlivosti: „Čtu současně Masarykovu světovou
revoluci a Leninovu revoluci z roku 1917. Jaký to ohromný
kontrast. Masaryk
dělal revoluci, dovolávaje se všech
potentátů a diplomatů středo- a západoevropských
a počítaje s jejich
blahovůlí vynášeje demokratičnost
Anglie, která drží
pod svojí železnou patou čtyřnásob národů koloniálních a rovněžtak Francie.
Zatímco Lenin dovolávaje se jen těch milionů proletářů.“
Luboš Bodlák poukázal na to, že po prohraných druhých volbách bychom si měli
uvědomit, jakým způsobem dokázal Lenin
pro myšlenku změny společenského řádu
získat dělníky, vojáky, námořníky, zaměstnance. Mezinárodní kapitál využívá práce
dělníků, zisky jdou jinam a KSČM dělníky
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oslovit nedokázala. „Je potřeba se semknout a najít cestu k dělníkům, jinak jsou další volby ohroženy,“ řekl Luboš Bodlák, dřívější předseda rychnovského okresního výboru KSČM.

Prohrané volby nás neodradí
Luboš Míl hovořil o svém životě funkcionáře, o spolupracovnících a předchůdcích.
Snažil se vždy sloužit lidem naší země i lidem z Náchodska. Připomněl zdejší spoluobčany, kteří pracovali a bojovali za zlepšení podmínek života a bojovali i s fašismem.
Na jejich zásluhy nelze zapomínat. Osobně
znal mnoho hrdinů, někteří již nežijí, – např.
horníka Němečka, který ukrýval Potůčka
s vysílačkou Libuší, tkadlenu Dobromilu
Vávrovou i Hanu Kožešníkovou, horníka Jaroslava Ondráčka, zemědělce Ladislava
Škodu i redaktora Rudého práva a ČT Cyrila Smolíka. S historikem Jiřím Netíkem vydával brožury „Tak jsme začínali“.
Rozbral dále společenskou situaci, v níž
se nacházíme. „V předvolebním boji jsme se
denně přesvědčovali, jak se snaží pravice
obalamutit spoluobčany,“ řekl soudruh Míl.
Spoluobčané jsou zklamání vývojem, jsou
zklamáni i volebními výsledky. Někteří voliči
se nechali zmanipulovat sliby ANO, Pirátů či
Okamury. Živnostníky a podnikatele stačila
ODS převést na svou stranu „jen“ bojem

proti EET. Na úrovni centra nebyli komunisté jednotni a nedokázali plané sliby pravice
vyvrátit. Luboš Míl zmínil Leninovu myšlenku: „Nás nezničí nic, než vlastní chyby“
A dále řekl: „Máme-li navázat na velký revoluční počin před sto lety, nesmíme uvíznout
v minulosti. ... V teorii je třeba hledat nové,
i nevyzkoušené cesty, a vysvětlovat je ale
srozumitelně.“
Ocenil vytrvalost a nebojácnost mnoha
soudruhů ve vedení strany, kteří období prohry po roce 1989 překonali, stejně jako ti
v letech meziválečných. Naše ideologie musí být srozumitelná, jednotu i odhodlání bychom měli využít pro vytvoření nových vizí.
„Je třeba využívat rozšiřující se okruh sympatizantů,“ zdůraznil soudruh Míl. V Červeném Kostelci, kde žije, se to daří a mají naději získat i mladší sympatizanty.

O Josefu Hakenovi
S doboru pamětí a vitalitou vystoupil dlouholetý funkcionář Okresního národního výboru, skoro devadesátiletý Miroslav

Bartoň z Jičína, a vzpomněl osobnost Josefa Hakena (1880–1949). Spolu s ním si
připomeňme některé mezníky Hakenova
života,
Josef Haken byl synem prostého písmáka,
ale pokrokového člověka, z Markvartic. Ten
umožnil svým synům vystudovat. Haken se
stal učitelem a těžké životní podmínky jej přivedly do sociálnědemokratického hnutí.
Chodil na schůze a demonstroval už jako
student. Haken měl jako učitel vliv nejen na
děti ve školách,
z nichž byl neustále překládán,
ale také ovlivňoval rodiče. Psal
do místních i krajských
novin,
organizoval protesty a stávky dělníků za jejich
práva. V prvních
volbách zvolen
poslancem Československé republiky za sociální demokracii. Za
svou politickou
činnost, organizování stávek, byl Haken stíhán. Jeho přesvědčení inklinovalo doleva.
Se Šmeralem a Šturcem přispěl k založení
Komunistické strany Československa. Ve
straně hrál významnou úlohu, později pracoval v Kominterně v Moskvě. V roce 1929
získal Haken pro komunisty senátorské
křeslo. Ve třicátých letech těžce onemocněl.
Soudruha Bartoně v mládí velmi ovlivnila
účast na Hakenově pohřbu v roce 1949,
proto o něm také zde hovořil. Litoval, že
pomník s bustou Hakena byl v devadesátých letech z jičínského parku odstraněn.

Na závěr slavnostního odpoledne předsedkyně KV KSČM Věra Žižková poděkovala všem za účast na připomenutí význačné události pro dělnické a komunistické hnutí. Uvedla: „Na teorii marxismu bychom měli
upozorňovat mladší lidi současným jazykem
za využtí internetu. I když je to obtížný úkol.“
Připravila
M. VOHRALÍKOVÁ
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Koho volit prezidentem?

Odraz událostí roku 1917 v Kostelci nad Orlicí

V lednu začínajícího roku 2018 půjdeme volit prezidenta ČR. Přihlásil se
značný počet adeptů. Mezi prvními již
v říjnu 2016 (!) miliardář Horáček. Tehdy pravdoláskaři a prozápadní řiolezci
pražské kavárny organizovali týden
vzdoru proti prezidentu Miloši Zemanovi. Zde p. Horáček razantně vystupoval
a plédoval pro své zvolení. Nechlubil
se, že mezi lidmi kolují zvěsti, že za minulého režimu spolupracoval s STB
pod označením „sázkař“. On na byznysu sázkařských kanceláří vydělal miliardy. Te slibuje, že bude prezidentem
všech. V rozporu s tím však ujišoval,
že by nepodepsal vládu s jakoukoliv
podporou komunistů.
Vylučování vlády z KSČM se objevuje i u dalších přihlášených. Platí to
i o soupeři profesoru Jiřím Drahošovi,
bývalém předsedovi Akademie věd.
Fandí mu hlavně ti, kteří si už nepřejí,
aby pokračoval M. Zeman. J. Drahošovi a dalším uchazečům nevadí vojenské masakry USA v čele NATO, které
rozvrátily státy Blízkého východu a Afriky bohaté na strategické suroviny a které se odmítly podřídit zájmům USA.
Někteří další uchazeči o funkci prezidenta jsou téměř širší veřejnosti neznámí. Z toho vychází, že podle mne má
šanci M. Zeman pokračovat v práci
i nadále. Ani on není bez chyb. Mnohým vadí jeho vulgarity na adresu lidí,
které nemá rád. Levicovým voličům vadí také jeho nesouhlas s vystoupením
ČR z NATO či EU. Našly by se i jeho
další úlety.
Pro zvolení M. Zemana mluví hlavně
jeho aktivity ve prospěch obyčejných lidí, rozšiřování kontaktů ČR nejen v rámci EU, ale i s Ruskem, Čínou i dalšími
zeměmi. Proto přij me všichni k volbám
a dejme hlas Miloši Zemanovi.
Jaroslav PRŮŠEK

Od začátku 19. století vstupuje do způsobu života rozvoj průmyslu. V Kostelci
nad Orlicí měl velký vliv na hospodářský vývoj konce 19. st. a počátek 20. st.
fakt, že všechna bonitní půda a veškeré pozemky kolem řeky Orlice patřily do
rukou šlechtické rodiny Kinských. Ti cílevědomě čelili veškerým pokusům cizích
podnikatelů založit na břehu Orlice podnik, který se neobejde bez vody.
Průmysl se začal rozvíjet v až po
roce1874, kdy byla postavena železniční
tra. Od roku 1880 do roku 1900 se zvýšil
počet obyvatel o 1200 občanů. Od počátku se dělnictvo začalo sdružovat a bojovat
za svá práva. V roce 1909 stávkovali dělníci v obuvnických firmách a další stávka
byla v roce 1911, opět úspěšně. Utrpení
a bída válečných let vedly ke stále větší revolučnosti.
Boj za vyšší mzdy byl doplněn bojem za
minimální životní potřeby. Rozdíl mezi
lístkovým přídělem potravin a skutečným
zásobováním byl velký. Pamětníci takzvaných volských pochodů uvádějí:
„Když byly častými rekvizicemi vybrakovány všechny stáje hovězího dobytka,
bylo do města čas od času přiděleno několik kusů vychrtlého dobytka z Uher. Jejich poslední cesta z nádraží na jatka byla doprovázena průvodem hladových žen
a dětí, kterých bylo vždycky víc, než mohl
řezník pan Holinka kouskem tvrdého masa podělit.“ Končilo to demonstrací, stejně jako ve frontách na kukuřičný chleba,
mísený s popelem. V dubnu 1917 vypukla ve městě veliká hladová demonstrace
dělnických žen, které se chtěly vypořádat s keasy. Bouře byla potlačena četníky, pět žen bylo zatčeno.
První máj 1918 byl již organizován jako
politická demonstrace inspirovaná událostmi v Rusku. Myšlenky VŘSR přinášeli vojáci vracející se z ruské fronty
a ruského zajetí. Čtyřhodinový pochod
z Borohrádku přes Kostelec do Rychnova n. Kn. volal po okamžitém ukončení
války a proklamoval též základní socialistické požadavky.
Dne 28. září 1918 se ustavil, po dohodě
místních politických organizací „místní
Na Lesním hřbitově v Hradci
Králové-Malšovicích si
komunisté a sympatizující
připomněli 4. října sté
výročí ruské Říjnové revoluce položením květin k hrobu rudoarmějců – obětí
druhé světové války. Činí tak
tradičně nejen v květnu, ale
i v listopadu. Promluvila zde
předsedkyně OV KSČM
Ta ána Lankašová, květiny
položili předsedové ZO
a krajská zastupitelka Táňa
Šormová.
FOTO – redakce Krajánku
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sbor národního výboru, který převzal
funkce místní národní rady hospodářské
a místního sboru České srdce". Druhý
den se sešli zástupci všech politických
stran a směrů, jejíž názory byly v době
před válkou protichůdné. Byla konstatována jednomyslnost v otázkách, které se
týkaly samostatnosti Čechů a Slováků.
Další schůzka sociálních stran se konala
14. 10. 1918 a na ní se proklamovala socialistická republika. Dne 28. 10. v odpoledních hodinách přišla do našeho města
zpráva, „že Rakousko přijalo všechny
podmínky Wilsonovy a že uznává i samostatnost nového státu Československého“.
Jako v celé republice, ani v Kostelci se
po vzniku republiky mnoho nezměnilo.
Pokračoval hlad, nezaměstnanost, potlačování revolučních nálad lidu.
Podle zápisků kronikáře Hanouska
Věra ŽIŽKOVÁ

Váží si pamětníků
V polovině listopadu dostal náš člen redakční
rady Jaroslav Průšek z Hradce Králové význačnou návštěvu z ruského velvyslanectví a Ministerstva obrany RF pro věci vojenské-memoriální. Přijel za ním první tajemník Valerij
Vasiljevič Konnov (na foto vlevo) a třetí tajemnice Polyna Olegovna Kuzněcovová. Doprovodili je členové republikového a regionálního
výboru Vlasteneckého sdružení antifašistů ze
Semil Věra Hotmarová a Miroslav Říha. Hosté
pohovořili s devadesátiletým pamětníkem o době
z konce války v Mladé Boleslavi, kdy bylo 9. května 1945 město a jeho podniky bombardovány.
Jaroslav Průšek se domnívá, že letadla byla
německá (Krajánek 9/2011). Ministerstvo obrany
RF se zajímá o stav památníků a hrobů svých vojáků,
mapuje je a pokouší se nalézt jména pohřbených.
Památníky také nechává ministerstvo opravovat.
Některá města nebo vlastníci pozemků se nechovají
vůbec vstřícně. Hosté se podívali i na památník na
Lesním hřbitově v Hradci Králové.
(r)
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www SPOLEČENSKÁ

Výročí 25 let LKŽ
Levicové kluby žen vznikaly ještě
v Československu od roku 1991, zaregistrovány byly 1992. Královéhradecký klub vznikl hned na počátku
pod vedením Anny Vaňkové. Ta byla
zakládající členkou s Hankou Entlerovou. V kraji byly kluby tři, nyní jen
dva v Jičíně a v Hradci Králové.
Dlouholetou předsedkyní LKŽ v Hradci
Králové byla po Aničce Jaroslava
Hanušová. Jana Petrová v Jičíně je
předsedkyní LKŽ od začátku do současnosti.
Za sebou máme my, královéhradecké
i jičínské ženy, kus dobré práce – vždy
jsme se snažily být „aktivnější“ než muži.
Mnoho akcí pro děti (den dětí, karnevaly,
Mikuláš) je už za námi, pomoc při stranických akcích i vlastní programy a nápady.
Trochu všechny stárneme, proto jsme se

Delegátky LKŽ z Královéhradeckého kraje na
slavnostním setkání k 25. výročí založení
Levicových klubů žen v Praze. Po přednášce
o sociálních záležitostech seniorů si účastnice připomenuly mnoho zkládajících členek
– začínalo 13 klubů a nyní je jich přes stovku.

STOJÍME O VAŠE NÁZORY
NA OBECNÍ POLITIKU
Redakční rada Krajánku vyzývá vás,
občany a čtenáře Krajánku, abyste do
Krajánku posílali své názory na dění
v obcích a městech.
Posílejte své názory na společné problémy, jež mají obce a města na starosti –
např. funkčnost kanalizace a vodovodu,
úklid a opravy komunikací a chodníků,
výše nájmů, sociální bydlení a služby,
v menších obcích pomoc při zajištění
služby pošty, obchodu či lékaře... Můžete
psát o tom, s čím nejste spokojeni právě
ve své obci, nebo příjklad dobrého řešení,
aby se měli kandidáti do voleb o co opřít
při sestavování volebního programu.
Svoje názory směrujte poštou na adresu:
Královéhradecký krajský výbor KSČM,
Všehrdova 194, 500 02 Hradec Králové 2,
nebo e-mailovou poštou na adresu: krajanek@volny. cz. Vaše názory můžeme
zveřejnit a předáme je těm, kterým budou
určeny.
(rr)
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KRONIKA

Trutnovsko

Členky LKŽ Hradec Králové, ne všechny, se
sešly vloni u Hanky na chatce. Bývá to naše
příjemné rozloučení s létem.

některých aktivit musely vzdát – i těch
dětí, pro které jsme vyráběly dárečky
a chystaly soutěže, nám ubylo.
V posledních třech letech se mezi nás
však přidalo šest nových členek, i bývalá
krajská radní Táňa Šormová. Předsedkyni Mirce pomáhá zdatně vše organizovat Hanka Žatečková, a tak v našem
programu nechybí ani kratší výlety,
návštěva akcí či míst ve městě a samozřejmá přání ke kulatým výročím členek a návštěvy, pokud některá onemocní.
V uplynulých letech jsme podpořily akci
UNICEF „Adoptuj panenku, zachráníš
dítě“, kdy jsme ušily na dvacet panenek a
dvě adoptovaly (po 600 Kč). V dávnější
minulosti to byla sbírka materiální i finanční pro zaplavené Ostravsko. Anička
napletla desítky čepiček do nemocnice
pro novorozence a stále v tom pokračuje.
Také se nejvíce podílela na dárečcích do
volební kampaně a k prvnímu máji. Spolu
s ní ještě Stáňa a Míla napletly čtverce
pro Afriku pro děti narozené s AIDS.
Podobně si počínají ženy jičínské. Ale
nejen to, dokážeme se pobavit zejména
o politice.
Budeme propagovat ženy na kandidátkách, udržení MDŽ ve státním
kalendáři a rovnost mužů a žen v životě
rodiny, na pracovišti i v politice a k tomu
vést i své dcery a vnučky. Ne, nejde
o dívčí války, ale o prosazení přirozené
rovnosti mezi pohlavími. Posměšky, že
chceme opět za volanty traktorů a do dolů,
to už nás nemůže rozházet. Ostatně, nejen
traktor umí řídit ženy, ale i obrovský
kamion. Proč ne... A proč by při tom měla
mít žena nutně nižší výplatu? Je to
nakonec nejzávažnější společenský problém – nižší mzdy žen vedou potom
k nízkým důchodům, a tím k chudobě pro
osamělé ženy.
Mirka VOHRALÍKOVÁ

Daniel Zámečník z Radvanic bude mít
dvacátiny. Alena Brátová ze Rtyně v P., Hana Suchánková z Dolní Olešnice a Petr
Resler ze Dvora Králové n. L. oslaví 65 let.
Václav Prokop z Havlovic oslaví 75 let.
František Řehůřek z Mladých Buků bude
mít 75. narozeniny a Antonín Kábrt z Vrchlabí sedmdesátku.
Všem oslavencům přeje OV KSČM Trutnov
dobré zdraví a spokojenost do dalších let.

Královéhradecko
V prosinci dovrší 90 let Bohuslav Kubát,
člen 42. ZO KSČM. Přejeme mu vše nejlepší. * Přání dobrého zdraví a spokojenosti
posílají členové ZO č. 39 pro Jaroslava
Vaňka k 65. narozeninám. * Dne 5. 12.
oslaví 65. narozeniny Jarmila Urbánková.
ZO č. 57 ji přeje hodně zdraví a pohodu do
dalších let.

Jičínsko
Blanka Hörstová z Nové Paky-Vrchoviny
oslaví 65 let, sedmdesátiny Milan Pišl z Vitíněvse, osmdesátku má Marie Prokešová
z Hořic v Podkrkonoší a 85 let se dožívají
Marie Kobrlová z Butovsi a Vlasta Kuželová z Nové Paky.
Jmenovaným přeje OV KSČM spolu se základními organizacemi všechno nejlepší,
hodně zdraví a spokojenosti a děkuje za dosavadní práci pro stranu a společnost.

Rychnovsko
Hedvika Brožová z Dobrušky, Bronislava
Halbgebauerová z Vamberka, Josef Vít
z Kostelce n. O. a Vladimír Hrnčíř z Opočna
se dožili 85 let. Zdeněk Jelen z Bolehošti,
Jindřiška Kalčíková z Opočna, Eva Řeháková Rychnova n. Kn. oslaví 75 let a Hana
Čacká z Rychnova n. Kn. sedmdesátiny. Iva
Rejchrtová z Rychnova n. Kn., Václav Nástraha z Bílého Újezdu a Jaroslav Brodina
z Vamberka mají 65. narozeniny. Jana
Kupcová z Týniště n. O. bude mít šedesátiny a Petr Kaplan z Chlen oslaví padesátiny.
Oslavencům přeje OV KSČM Rychnov
dobré zdraví, spokojenost a dost elánu do
všedních i svátečních dní.
ZO KSČM č. 93 z Královéhradecka oznamuje, že v říjnu zemřel její člen Ing. Jiří Cejnar.
.
Čest jeho památce.

PŘEDEJ DÁLE!
KRAJÁNEK – měsíčník z Královéhradeckého kraje. Toto číslo vyšlo v prosinci 2017 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 adresu: KRAJÁNEK, Všehrdova 194, 500 02 Hradec Králové 2, 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. Redakční rada 6. 12. od 14 h.

www.kscm.cz * www.kscmkrhk.cz * https://www.facebook.com/kvkscmkrhk/
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SUPER
Vážení, je to fakt „super“. To ano, ale
přece jen všeho moc škodí. Narodil jsem
se před dávnými léty. Tehdy ještě se
dbalo, aby děti před staršími lidmi mluvily slušně a pokud možno česky. Říkalo
se: mluv jak ti zobák narost. Dbalo se také, aby děti zdravily známé svých rodičů,
sousedy, učitele, pana faráře, starostu
a dnes by se řeklo – místní celebrity.
Tak a jsme u toho – celebrity. Co to je
taková celebrita? Člověk by si řekl, že to
je takový významný člověk, kterého bychom si měli vážit, protože něco dokáže
a dovede. Když takový člověk něco významného učiní, řekneme, že je to super. To dokážu pochopit.
Jenže onehdy jsem se dostavil na kontrolu na oční oddělení místní polikliniky.
Předložil jsem průkazku zdravotní pojišovny a čekal jsem, až budu vyvolán. Za
chvíli jsem byl zavolán, abych vstoupil
do ambulance. Přišel jsem, pozdravil
a sestřička se mě zeptala, jak se jmenuji. Domníval jsem se, že když mě zavola-

la jménem, že jej zná, ale nedělal jsem
problémy a řekl jsem své jméno. Řekla:
Super. Asi tak krásné jméno nikdy neslyšela. Řekla: Sedněte si na tuhle židličku.
Sedl jsem si na označenou židli – ostatně jiná volná „sesle“ tam nebyla. Řekla:
super. Zřejmě nikdy ještě neviděla žádného člověka, který se tak krásně posadil. Položte si bradu zde na tohle. Přitiskl
jsem rázně svoji dolní čelist na označené místo a opět se ozvalo: Super! Hrome, začalo mě to bavit. A sem udělal
cokoliv, vždy následovalo super. Te už
jsem si řekl, že něco pokazím, abych zaslechl něco jiného než super, ale než mě
stačilo něco napadnout, obdržel jsem
kartičku s datem, kdy mám zase přijít.
Tak jsem pozdravil a jasně, nahlas jsem
řekl: SUPER!
Ach, vážení čtenáři, tak si užijte všechny ty Mikuláše, Anděly a Ježíšky, a máte super bramborový salát, super kapra,
super řízek a přij te zase za rok. A a máme super vládu, super prezidenta, super
platy a super důchody!
Jiří KNOPP

www KRAJÁNKOVY
Pro 2 osoby:

250 g rybích filetů (výběr podle chuti
a peněženky), menší cuketa, zelená
paprika, 3 rajčata, lahůdková cibulka,
hrst zelených oliv, 1 dl bílého vína,
3 lžičky strouhaného parmezánu, lžička
oleje, oregano, pepř, sůl.

FOTO – Momír DIVIŠ

www

SMĚJEME SE
S KRAJÁNKEM

Smrčky, borovičky, jedličky
takovéto vánoční klišé
lidičky postávají u marketu
a čekají na stovku od Babiše
Jakpak to bude?
Bude vůbec vláda?
Kdo přijde s úsměvem
a kdo ukáže nám záda?
Co na to říkáš, Ježíšku,
přiletíš k nám na peruti?
A copak nám zazpíváš?
O lepších časech nech si zdát
Alelujáááá!
Jiří KNOPP

www Pozvánky
w LKŽ HK – 14. 12. od 14 h. vánoční besídka
pro dospělé.
w S Josefem Lukáškem o práci spisovatele
pohádek – beseda pro veřejnost 11. ledna
2018 od 14 hodin u Švagerků (HK).

ZDRAVÉ DOBROTY

RYBA PO ITALSKU

Hezké zimní radovánky.

JEŽÍŠKOVÁ

Rybu zastříkněte vínem a osolenou,
okořeněnou ji nechte odpočinout. Zeleninu nakrájejte na plátky, olivy také a vše
promíchejte. Do vymazaného pekáčku
urovnejte směs, okořeňte a osolte ji, na-

vrch položte porce ryby a podlité zbytkem vína pečte odkryté v troubě asi půl
hodiny. Pak posypte parmezánem a ještě deset minut zapečte. Podávejte s pečivem (ciabatta, fogacia).
Skvělý je takto upravený candát. Dopřejte si o svátcích jídlo lehoučké jak vánek, protože je prakticky téměř bez tuku.
Vařila
Taána LANKAŠOVÁ
Omlouváme se autorce receptu i čtenářům, že jsme v minulém čísle uvedli
nesprávný název receptu. Správný
název byl: kreolské maso.

R „Co tě stál Silvestr se snoubenkou?“
„Ale, asi stovku.” „No, to ještě jde!“ povídá
kamarád. „Víš, ona u sebe ani víc peněz
neměla.“
R Paní nadává manželovi: „Jak to, že jsi
se vrátil ze Silvestra tak pozdě?“ „Miláčku,
nezlob se, já jsem chtěl skutečně přijet,
ale žádný autobus k nám nejel, všechny
měly na tabulce napsáno FRIDEX.“
R „Každý rok k nám na Silvestra chodí
tchyně, ale letos asi uděláme konečně
výjimku!“ „Jakou?“ „Pustíme ji dovnitř!“
R „Víš, že od nového roku se dostaneš na
Slovensko s občankou?“ povídá pan
Brousek. „Fakt?“ reaguje pan Modrý. „Tak
to se tam nepodívám!“ „Ale proč?” „No, už
deset let jsem vdovec, tak přece kvůli
výletu nebudu shánět babu!“
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