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PŘIJĎTE POBEJT!

ZOO ve Dvoře Králové prožívá festival Africké léto – zebry v Safari parku to však neřeší...
FOTO – T. LANKAŠOVÁ

KRÁLOVODVORSKÉ AFRICKÉ LÉTO
Krajský zastupitel za KSČM Otakar Ruml je členem správní rady Zoologické zahrady Dvůr Králové. Ujistil nás, že zahrada se dál úspěšně rozvíjí a její nabídka pro návštěvníky je opět bohatší a poslední změnou není jen název pro kontakt s veřejností
Safari park.

Co je v zoo nového?
Přes zimu bylo vybudováno další nové poschodí restaurace U lemura ve velmi krásném africkém stylu. Vznikl zde kromě jiného
velký konferenční sál pro sto lidí, protože zájem o konference v zoo je velký a navíc celoroční. Je zde vybudován také malý pivovar,
kde se bude vyrábět pivo s africkým označením. V současné době se staví nová expozice pro žirafy, kde je bude možné pozorovat
celoročně, buduje se také zimoviště v prostoru za safari.
Protože všechna zvířata ze safari se musela na zimu odstěhovat, odchytávat a převážet
do zimních stanoviš, což pro ně znamenalo
stres. Letos se do nového zimoviště pouze
převedou. V současné době také probíhá revitalizace prostoru bývalé slévárny a zpracováván je architektonický návrh využití tohoto
prostoru – opět v africkém stylu. I letos jsou
do prostoru volného výběhu v safari umístě-

ny dvě žirafy. Pro návštěvníky je to velmi
atraktivní, protože krásu žirafy si návštěvník
nejvíce uvědomí tehdy, když stojí vedle jeho
auta a on na ní hledí do výšky, nebo se jí dívá přímo do očí z lávky v pěší části zahrady.

Naděje na nová mláata
V závěru minulého roku jsme do zoo získali staršího samce hrocha obojživelného jako
přírůstek ke dvěma samicím, žijícím ve skvělých podmínkách rybníčku. Lze předpokládat, že bychom se mohli dočkat mláděte. Ve
lvím safari přibyly dvě chovné samice, takže
i tady svitla naděje na mláata.
O prázdninách pořádáme v zoo festival
Africké léto, do něhož vyrostl původní Africký
týden – s africkou hudbou, tanečními skupinami, suvenýry, kuchyní, večer se promítají
filmy, prostě zoo žije dva měsíce v africkém
rytmu a návštěvník ji může vnímat všemi
smysly. Spokojeni můžeme být i s návštěvností, která je zase o něco vyšší než loni.
(tl)

Léto je doba setkávání. Je
krásně teplo, dlouhý den a vše
přeje tomu, aby se lidé mohli
sdružit, popovídat si a i zpříjemnit tyto chvíle dobrým jídlem a pitím. Setkávají se zejména podle
svých zájmů, politických názorů,
náboženství či jiných aktivit. Skupina se stejným „vyznáním“
dodává jedinci podporu, zdání
větší síly a důležitosti.
Na různých akcích se po celý
rok scházíme i my, lidé s levicovými názory. Před Svojšicemi
se potkáme ještě při mezinárodním srazu na Pomezních
Boudách (v sobotu 25. 8.). Akce
ve Svojšicích však patří mezi
nejvýznamnější setkání i v rámci
České republiky a pořádáme ji
tradičně spolu s Pardubickým
krajem.
Je to sice teprve podruhé, kdy
se sejdeme v tomto pěkném
areálu, jistě však plnohodnotně
nahradí dřívější setkání pod Kunětickou horou. Naše tradiční
místo nám, bohužel, správa hradu Kunětická hora vloni, ani letos
nepronajala, a tak jsme přivítali
vstřícné jednání obce Svojšice.
Letošní, již 28. setkání občanů,
zejména příznivců levice, se
uskuteční 1. září. Po celý den
budou vyhrávat kapely, v diskusním
stanu se dozvíte novinky od poslanců i z dění u nás, ve východočeských krajích. Vylosujeme
tombolu s dvacítkou pěkných
cen, bude dost stánků s občerstvením i koutek pro děti. Všichni
jste co nejsrdečněji vítáni.
Prožijete příjemný den – a hlavně
odstartujeme horkou část volební
kampaně do zastupitelstev!
Na setkání s vámi všemi ve
Svojšicích se těšíme.
Věra ŽIŽKOVÁ

CO CHTĚJÍ A POTŘEBUJÍ HRADEČÁCI
Výsledky ankety voličů
První část ankety patřila otázkám, které
i nás pálí nejvíce – k dopravě hromadné
a parkování ve městě. Myšlenka jezdit
městskou hromadnou dopravou zdarma
se líbila většině dotázaných a stejná většina by v takovém případě nechala své
auto odpočívat. Jen devět z nich nechtělo
jezdit zdarma a tři by chtěli bezplatnou
přepravu pro děti a seniory. Kromě devíti
dotázaných trápí všechny
ostatní nedostatek parkovacích míst a řešili by je
stavbou parkovacích domů (11 dotázaných), ale
především vybudováním
záchytných parkoviš na
okrajích města, navázaných na MHD. Rozšířit
zpoplatnění parkovacích
zón nechtěl nikdo. Pro
kandidáty KSČM z toho
jasně vyplývá závazek
pomoci řešit situaci v dopravě, a to jako celku, kde
z výnosu parkování může
být dotována hromadná
doprava. Další kapitolou
Dočká se Velké náměstí (dříve Žižkovo) v Hradci Králové své byla kvalita života ve
velké rekonstrukce?
FOTO – M. Vohralíková
městě. Většina dotázaOd května jsme využívali každou příležitost, abychom se zeptali hradeckých voličů, co by v našem městě
chtěli změnit. Sešlo se nám přes padesát vyplněných anketních lístků, což
sice není mnoho, ale stačí to na orientaci v přáních a potřebách voličů, které
se staly základem volebního programu
KSČM v Hradci Králové.

ných je proti tzv. zahušování sídliš na
úkor zeleně, jen osm z nich to tak nevnímá. Dětské hřiště chybí 10 dotázaným,
a to pěti na Novém Hradci Králové, třem
v Labské II. a po jednom v Malšovicích
a v Baarově ulici. Většina dotázaných pak
považuje nabídku kulturních a sportovních akcí za dostatečnou, jen deseti
z nich něco chybí.
Otázka investičních priorit otevřela další
oblast. Dvacet sedm dotázaných považuje za městskou prioritu rekonstrukci Benešovy třídy, devět je jiného názoru. Ony názory na investiční priority se významně liší. Proto se jim budeme věnovat příště.
Distribuci vody a výrobu tepla by v rukou
města místo soukromé firmy ráda viděla
většina dotázaných. Možná i proto, že
tam, kde se to podařilo, šly náklady pro
občany dolů.
Náměty, jak zlepšit život seniorů a mladých rodin ve městě, byly rovněž různorodé, ale převládala potřeba dostupného
malometrážního bydlení se zvýhodněným nájemným. To ovšem lze zabezpečit
jen tak, že se město samo stane stavitelem bytů. I k této části ankety se vrátí
v dalším čísle některý z kandidátů.
Vážení spoluobčané, děkujeme vám za
vaše podněty. Větší počet mandátů by
nám usnadnil prosazovat to, co opravdu
chcete a potřebujete. Přijte volit.
(tl)

Prázdniny začaly
Kdo z nás si nevzpomene na pionýrské
tábory. Takových opravdových je už málo. Jeden z nich – „Hvězdička“ – je umístěn poblíž malebné vesničky Slatina nad
Zdobnicí. Pionýrskou základnu vede
Táňa Šormová. Ale než se malí táborníci nastěhují, přijdou brigádníci, aby postavili 35 stanů, marodku, dva velké stany, klubovnu a další potřebné zázemí
pro letní pobyt osmdesáti dětí.
V naší partě se sešlo dvacet pět pracantů v rozmezí od 6 do 50 let. Zúčastnil
jsem se spolu s Jitkou Markovou za
rychnovské mládežníky brigády ve Slatině
poprvé. Byli jsme velmi příjemně překvapeni, jak rychle a bez velké organizace
stavby rostly, každý se prostě chopil práce tam, kde bylo třeba a na co stačil. Za
necelé čtyři hodinky bylo hotovo. Hned
jsme vyzkoušeli, jak bude fungovat tábornická kuchyně a brigádu jsme zakončili společným obědem. Z celého dopoledne mám velmi dobrý pocit, žádná
dřina, žádná nuda, naopak užili jsme si
i dost legrace.
Takže za rok zase na viděnou!
Petr FORCHE
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Poslanec Zdeněk Ondráček letos věnoval část svého volna dětem na táboře. Více na facebookovém profilu poslance.

Stavba tábora Hvězdička ve Slatině.
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V BROUMOVĚ SE NEVZDÁVAJÍ
Narodil jsem se jako Broumovák, jako nejstarší z šesti dětí. Zde jsem
absolvoval základní školu, následně místní gymnázium (dříve Střední
všeobecně vzdělávací škola – SVVŠ) a dokončil celoživotní vzdělání maturitou
na železniční průmyslovce.
V Broumově jsem žil do roku 1978 a po té
odešel na nábor na sever, svoji profesi
strojvedoucího jsem tam vykonával až
do důchodu. Do strany jsem vstoupil
v roce 2002, protože jako jednotlivec
jsem neměl šanci něco měnit a já chtěl.
Nikdy jsem nezapomněl na rodné
město, často jsem ho navštěvoval, měl
jsem zde rodinu. Na důchod jsem se do
Broumova vrátil. Myslel jsem, že vše
o Broumově vím, nebyla to však pravda.
Až každodenním životem zde jsem zjistil
problémy Broumova. Není jich málo.
Člověk je vidí ve srovnání s jiným
místem, kde žil. Proto bych chtěl přispět

NA SRPEN

svým dílem k jejich pojmenování,
navržení řešení a hlavně k jejich
odstranění. Broumovsko je
krásné, turisticky zajímavé, ale
pro život místních lidí to nestačí. Udělalo se dost, ale
přesto nám lidé – hlavně mladí
– odcházejí, Broumov stárne.
Bude třeba se podívat, zda tím
není vinna také radnice,
a zjednat nápravu, pokud to
ještě jde. Nelze jenom vše
podřídit turistické loby, mimo
sezónu tady pak žijí obyčejní

))) OTÁZKY PRO PETRA KEBUSE,
zastupitele města Jičína a kandidáta
Jak postupovala KSČM na Jičínsku před
komunálními volbami?
V letošním roce jsme začali oslovovat kandidáty již na konci prvního čtvrtletí letošního roku.
Z původní kandidátky, která byla sestavena
před čtyřmi lety v Jičíně, vypadlo letos 11 kandidátů (z toho dvě úmrtí). Průměrný věk kandidátů tehdy byl 61,5 roku. Tak složitou situaci se zajišováním kandidátů jsme nezažili. Bohužel, novým prvkem ovlivňování ochoty
jít na kandidátku se stalo rodinné prostředí, a to hlavně ze strany dorůstajících dětí. Výrazně se projevuje absolutní zestárnutí
naší členské základny a neschopnost získat nejen nové členy do
KSČM, ale i nové sympatizanty.
Snad situace není všude tak pesimistická?
Přesto je velmi dobrým příkladem práce Marcely Kováčikové
z Hořic v Podkrkonoší, kde se podařilo postavit kandidátku, která bude mít věkový průměr 39 let. Z 21 kandidátů na kandidátce
v Jičíně bude devět členů strany, s věkovým průměrem 59 let.
Pokud se nám nepodaří získat v Jičíně během nastávajících
dvou let minimálně 15–20 mladých lidí, tak příště nebudeme
schopni ani kandidátku postavit. Kandidátka KSČM v našem
okrese bude v Jičíně, Hořicích v Podkrkonoší, Lázních Bělohrad,
v Nové a Staré Pace.
Co budou komunisté prosazovat v okresním městě?
Občanům lze nabídnout leccos i slíbit cokoliv, ale vše bude záležet na složení zastupitelstva. Situace, která byla v tomto období,
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lidé. Třeba také vysvětlovat práva a vyžadovat povinnosti občanů. Asi je to běh
na dlouhou tra, nesmíme dopadnout
jako některé jiné oblasti republiky.
Je toho hodně, co by se mělo zlepšit.
Konkrétně budeme o to usilovat v našem
volebním programu, který dodáme
občanům do schránek.
Zdeněk ŽOČEK,
kandidát do zastupitelsta

Nic neplatí na tom světě
Pořekadla všechna jsou už přežita
Ani ta Markéta nehází srp do žita.
Tam kde kdysi chodili jsme v kabátě
Hrajeme si jako děti na blátě
Nic neplatí na tom světě napořád
Nadáváme stále na řád ba i na neřád.
Naučili jsme se číst i obřádek
Chtěli bychom všude zavést pořádek
Jednu ze jsme povalili
A tři jiné postavili
Nemůžem si plácnout na to
Zda vydrží i to NATO
I Unie prý má nahnáno
Ještě nemá vyhráno
A tuhle jsem slyšel – vážně chlapi
Že Babiš staví druhé hnízdo čapí
Mládí nám holt nikdo nevrátí
Ještě že jsou tady tihle piráti.
Jří KNOPP

nebyla podobná žádné od roku 1990. Pod vedením starosty ze
strany ANO 2011, byla vytvořena koalice, která měla 11 členů
proti deseti opozičním. Těmito 11 hlasy celé čtyři roky válcovala
opozici a jakékoliv návrhy vhodné pro občany a pro město byly
shozeny vždy ze stolu. V případě, že se situace změní, budeme
za KSČM prosazovat alespoň nejnutnější opravy chodníků a silnic, chceme řešit katastrofální možnosti parkování na sídlišti Na
Jihu a na sídlišti U Trati. Dále chceme zabránit megalomanské
výstavbě autobusového nádraží (ve stylu jaký má Hradec Králové), ale podpoříme rekonstrukci stávajícího. V neposlední řadě
chceme vytvořit materiální a finanční podmínky pro pravidelné
fungování klubu seniorů a po několika letech odkladů pomoci
zajistit cyklostezku z Jičína do Železnice.
(pk)

Jičínští kandidáti do zastupitelstva města.
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Aktuálně pracuji v Komisi místní samosprávy (KMS) Moravské Předměstí – východ.
Mnohokráte mám pocit, že občané města nevědí, čím se tyto komise zabývají, a někteří pravděpodobně nevědí, že vůbec nějaké komise jsou. U nás v Hradci
Králové jich máme 25.
V komisích řeší- re zřetel na doporučení od KMS a velmi
me různou proble- často dochází k rozhodování tzv. o nás
matiku daných lo- bez nás. Stává se, že se nakonec občakalit.
Například né v dané lokalitě spojí a vyjádří nespoumístění laviček, kojenost peticí a až na základě dané pedětských
hřiš, tice se magistrát rozhodne problém řešit
parkování, doprav- s KMS. Je to velmi neefektivní postup.
ní obslužnost nebo Domnívám se, že by tento postup měl
havarijní stav da- být přesně obrácený. Magistrát by se
ných míst v lokali- měl zabývat problémy, které předkládají
tě, kterou příslušná KMS spravuje.
právě KMS, jelikož právě ony nejlépe věZe své zkušenosti však mohu říci, že dí, co občany zrovna pálí. Také jsem přeMagistrát města Hradce Králové nevy- svědčen, že by mělo výrazně dojít
užívá KMS tak, jak by měl, protože nebe- k ozdravení finančního hospodaření
slovit voliče do komunálních voleb není vůbec jednoO duché.
Volební strany a jejich programy jsou si velmi
podobné. Je to vcelku logické, bydlíme na stejném území
a většina úkolů je jasně stanovena. Jen priority se mohou
poskládat malinko jinak, podle úhlu pohledu. Navíc papír
snese všechno a slibem nezarmoutíte.
Z tohoto důvodu se nebudu
pouštět do žádných úvah, co
udělám, kdybych byla zvolena, ale seznámím vás s prací zastupitelů města. Každý zastupitel města pracuje ve výborech nebo komisích. Zde se seznamuje s konkrétními informacemi k problémům, které se řeší na
radnici, musí se v nich zorientovat a přijmout nějaký postoj.
Členové komisí a výborů se postupně sžijí a nerozlišují, z jaké

s veřejným rozpočtem. Rozhodně by nemělo nadále docházet k nafukování rozpočtu za účelem luxusních projektů, ale
mělo by se začít více myslet na potřeby
občanů jako celku. Podklady pro jednání
zastupitelstva o tom, kam budou směřovat investice a další finance, by měly vycházet právě od KMS a toho, co si přejí
občané v daných lokalitách.
Podle mne je prioritou ve městě výstavba bydlení pro mladé rodiny a výstavba
malometrážních bytů pro seniory s přijatelným nájemným, což by měl zajistit MM
HK a ne developeři. Rozhodně je třeba
ve městě dořešit velké investiční projekty, jako je například Velké náměstí, křižovatka Mileta, rekonstrukce Benešovy třídy a další.
Vladimír BERGR,
kandidát do zastupitelstva č. 2

strany je kdo nominovaný. Jejich cílem je
dojít k nejvhodnějšímu řešení, které bude ku
prospěchu všech obyvatel města, i když si
na jednání často vymění názory ostřeji.
Myslím si, že tato parta zastupitelů byla
schopna se na řešení shodnout z 80 procent. Příkladem může být zahájení výstavby všesportovního stadionu (dnešní stav je hrůza
a děs i pro nás, kteří se domníváme, že vrcholový sport nemá
být v majetku města), nebo to, že stav Benešovy třídy je neúnosný a rychlá rekonstrukce je nezbytně nutná.
Pochopitelně se přeme o investice, které se leckdy nedají
uskutečnit dle předpokládaného plánu, nebo o změně využití prostranství
(panelák místo zeleně). Rozdílné pohledy jsou v politice naprosto přirozené a je dobře, když je výsledek „sporu“ rozhodnut hlasováním.
Tato parta zastupitelů města je, dle
mého názoru, také „dospělá“. Myslím
to tak, že hlasuje-li někdo jinak, ostatní to respektují a automaticky se nestává černou ovcí. Dokážeme si mezi
sebou říci, proč se nám co nelíbí. Příkladem mohu uvést, že třeba já se domnívám, že poskytovat majetkové dary
neziskovým organizacím je nesprávné
rozhodnutí. Myslím si, že město by se
mělo umět o svůj majetek postarat
a neziskové organizace by v něm měly provozovat jen svoje služby. Jsou
přece neziskové a jsou závislé na financích od měst, krajů a ministerstev.
Pokud službu časem zruší, zůstane
jim vcelku slušný „zisk“ v podobě
budovy.

Hledat nejvýhodnější řešení

Lenka FIALOVÁ,
zastupitelka a kandidátka č. 4
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Magistrát by měl respektovat názory občanů

PŘEDSTAVUJEME ZASTUPITELE A KANDIDÁTY ZA KSČM

CO BUDOU PROSAZOVAT KANDIDÁTI V HRADCI KRÁLOVÉ
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PŘEDSTAVUJEME ZASTUPITELE A KANDIDÁTY ZA KSČM

Jsem váš SILNÝ HLAS v Senátu
Vážení spoluobčané,
milí přátelé,
člověk by měl vždy dělat, co ho baví
nebo ho má bavit, co dělá. Mně se
obojí celý život daří. První polovinu
pracovního života jsem učila dějepis,
ruštinu, němčinu a společenské vědy
na základní škole, trénovala plavání
a prázdniny trávila s dětmi na táboře
v Kamenci jako vedoucí.
Dalších 15 let jsem pracovala jako
poslankyně PS PČR – byla jsem místopředsedkyní Výboru pro zdravotnictví, členkou Výboru pro evropské
záležitosti i Rady Evropy. Dlouhodobě
se věnuji problematice rovného zastoupení žen a mužů, a proto zastupuji KSČM ve Vládním výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice

při Radě vlády pro rovné příležitosti.
Se stejným zápalem se zajímám
o otázku kvalitní a dostupné zdravotní

ČTYŘLÍSTEK priorit
pro spokojený život
m Dostupné byty, zvláš pro mladé
rodiny a seniory
m Obchvat Náchoda a Jaroměře,
dostavba D 11
m Služby – zdravotní a sociální,
pro seniory i rodiče
m Turismus a přeshraniční
spolupráce

péče. To je důvodem, proč jsem stínovou ministryní zdravotnictví za KSČM
a členkou Správní rady VZP.
Mnoho let se také jako zastupitelka
podílím na rozvoji města Náchoda
a ve spolupráci s Davidem Novotným
pomáhám s konáním různých charitativních akcí. Odpočinu si při práci na
zahradě, s přáteli, u rekreačního sportu a s dobrou detektivkou. Vychovala
jsem dvě dnes již dospělé děti a jsem
pyšnou babičkou dvou úžasných
vnuček.
Díky tomu znám každodenní starosti lidí. Vím, že je trápí práce, doprava,
bydlení, zdravotnictví nebo sociální
problémy. Vždy jsem se snažila pomoci, kdykoli to bylo možné. A přesně
to bych dělala i v Senátu. Můj hlas je
totiž vždy slyšet.
Vaše Soňa MARKOVÁ

Náchod – město, kde se bude dobře žít
je městem, které v posledN áchod
ních letech významně změnilo
svoji tvář – a většinou k lepšímu.
Přesto ještě zůstávají problémy, které
sužují občanům život a je třeba je řešit. Každý den se musíme potýkat
s dopravními zácpami v důsledku
dvacetileté neexistence obchvatu
města.
KSČM iniciovala před několika lety
vznik Spolku pro výstavbu obchvatu
a podílela se na organizaci několika protestních demonstrací za zlepšení dopravní situace ve městě. Nedávno byla
konečně ve Sněmovně přijata novela
o zrychlení výstavby silnic, dálnic i železnic, která by mohla napomoci k rychlejšímu vyřešení mnohaletého problému.
Návrh zákona o liniových stavbách po
vzoru německé předlohy ale předložili

bývalí poslanci za KSČM S. Marková
a V. Dlab v Poslanecké sněmovně již
v roce 2003! Neprošel právě díky odporu poslanců za ODS a dalších pravicových subjektů.
V současné době žije město především
dlouho očekávaným bouráním a odstraňováním trosek dříve proslulé a polistopadově zkrachovalé textilky Tepna. Je
dobře, že když se popřevratové vedení
města vzdalo možnosti ovlivnit, co na
tomto důležitém místě v centru vznikne,
je nyní po různých peripetiích napravováno. Zastupitelé za KSČM chtěli pozemek koupit již v roce 2014, ale pro tehdejší zastupitelstvo byla cena nepřijatelná. KSČM prosazuje, aby na tomto místě vznikla nová obytná čtvr s nájemními
byty pro mladé rodiny a seniory, spolkovým domem, víceúčelovou halou, jeslemi a další občanskou vybaveností.
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O tom, co skutečně vyroste na prostranství po bývalé Tepně, musí nicméně rozhodnout sami Nácho ané.
Podporujeme i postupnou obnovu
dlouhé tradice náchodského lázeňství
a zajištění potřebných kvalitních zdravotnických služeb, především rekonstrukci
náchodské nemocnice. Prosazujeme také přeměnu areálu bývalého přírodního
divadla na Zámeckém kopci na multifunkční kulturní centrum. Chceme také
věnovat větší pozornost ochraně městské zeleně a rozvoji turistického ruchu.
Cílem nás, kandidátů a kandidátek za
KSČM je, aby se Náchod stal městem,
kde se bude všem skutečně dobře žít.
Mgr. Soňa MARKOVÁ, Josef KINDL,
Jaroslav MANYCH a Josef DUŠEK,
kandidáti do zastupitelstva města
Náchoda za KSČM
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ZBYLO NÁS PĚT
Na konci června se nás pět kamarádů společně s manželkami sešlo v Žacléři, abychom
si připomněli 60 let (30. 6.) od nástupu na
Důl Jan Šverma (DJŠ). Měli jsme tu výhodu,
že poslední rok učení jsme absolvovali právě
zde. Ze 74 absolventů Hornického učiliště
SPZ č. 1 v Malých Svatoňovicích nás bylo 43
přiděleno na DJŠ. Nastoupili jsme na pomocné práce, což se nám nelíbilo. Postupně jsme
se však zařadili do razičských a rubáňových
kolektivů. Tehdejší státní orgány zřizují
v Žacléři na Zámku (1958) učiliště děvčat pro
n. p. Texlen. Vznikla příležitost zamilovat se
a řada manželství trvá dodnes. Žili jsme životem mladých lidí se vším, co k tomu patřilo.
Zajímavostí je i to, že DJŠ v roce 1958 dosáhl nejvyšší těžbu v historii dolu, a to
304 074 tun uhlí za rok. První ranou pro nás
byl rok 1966, kdy nám oznámili, že DJŠ se
bude během 5–7 let zavírat. Řada vyučenců
z dolu odešla a němečtí spolupracovníci se
mohli vystěhovat do Německa. Každá rodina
dostala vagón, a tak si mohli vzít s sebou vše,
co zde měli. Jak nám později řekli, nelíbilo se
to těm, kteří tam emigrovali hned po roce
1948. Nedostatek pracovníků byl vyřešen tak,
že z učiliště byl v roce 1967 vytvořen Ústav
nápravné výchovy a na šachtu nastupují „muklové“. DJŠ byl zařazen do 2. třídy nebezpečí, to
znamenalo, že při nedodržení předpisů hrozil
výbuch metanu. I toto se dařilo uhlídat. Přišla
krizová léta 1968–69. Od ledna 1968 se na
dolech zavádí volné soboty. Na počátku 70 let
nastává ve Východočeských uhelných dolech, n. p., nový rozvoj. Zavedena byla nová
mechanizace, hydraulické stojky, kovové
stropnice, razicí a dobývací kombajny sovětské výroby. počátkem 80 let investoval podnik milion korun denně! Hloubil se nový důl
Stachanov a na naše pracoviště byly instalovány posuvné výztuže, což prodloužilo aktivní věk horníků a samozřejmě i produktivita
práce šla prudce nahoru. Bez ohledu na nynější politickou příslušnost se shodujeme, že
oněch 33 let bylo to nejlepší, co jsme osobně
prožili. Samozřejmě byly problémy i smrtelné
úrazy... Nyní jsme už vzpomínali na sice těžkou, ale zajímavou práci, na hnutí Brigád socialistické práce, soutěže, ale hlavně na kamarádství, které bylo opravdové. Ženy pak
probraly rodinnou situaci a postěžovaly si, že
to nebylo vždy jednoduché.
Nás pět kamarádů na šachtě skončilo v nejvyšších hornických pozicích. Karel Bohouš
– revírník, Franta Čihák – střelmistr, Jirka Jirásek – kombajnér, Franta Kysilko – předák
a moje maličkost jako hlavní předák. V roce
1990 jsme odešli z dolu po 33 letech práce pro
nemoc z povolání do plného invalidního důchodu. V roce 1992 byl důl uzavřen, i když je
v zemi ještě uhlí na dalších 50 let těžby. Nakonec krásného setkání jsme se shodli, že kdybychom byli mladí, šli bychom do toho znovu.
Jaroslav ONDRÁČEK, st.
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KULATÉ VÝROČÍ SRPNA nemůžeme přeskočit

K

dyž mi bylo patnáct, tak se připravovalo
Pražské jaro. V deváté třídě jsme z toho
byli vyplašeni. Diskuse mezi známými, v rodině, v televizi nebraly konce a Helena Ondráčková a Marta Kubišová, které zapadl
medailonek, vyjadřovaly podporu Dubčekovi.
(Kam se podpora poděla v roce 1989?)
Pionýrské vedoucí jsme najednou museli říkat
paní! (Zanedlouho zase soudružko...) Když
jsem se spletla, to byl tedy mazec.
O prázdninách ‘68 před nástupem na gymnázium jsme jeli na chmelovou brígádu na Lounsko. Moc rádi, i když byla povinná. Zvykali
jsme si na nové kamarádky, učitele a práci
mimo školu. Po pár dnech se z rádia ozvaly
poplašné zprávy o okupaci vojsky Varšavské
smlouvy, Z chmelnice jsme slyšeli hukot vojenské techniky, jinak byl klid a padaly dokonce
různé vtípky. Rodiče nás po pár dnech
z brigády raději odvolali, nevěděli, co bude,
a jeli jsme domů. Nic moc jsme nechápali:

z osvoboditelů se stali nepřátelé! To bylo šokující. Projížděli jsme republikou z Lounska na
Prahu, pak na Hradec a dále, všude byl zatím
klid. V Praze jsme uviděli stojící gazíky s vojáky
– tanky snad ani ne. Z ulice Pod kaštany to vzal
řidič do Karlína a rychle domů.
Tragédie ztracených životů jsme znali jen
z doslechu a TV. Na školách, úřadech a v podnicích i ve vládě se přehodnocovaly postoje ke
vstupu vojsk. Zcela zbytečně se tím udělali
z lidí nepřátelé. Někteří museli z funkcí odejít.
Dodnes v tom nemá ani naše strana definitivně
jasno, co by bylo bez invaze vojsk a jaké bylo
pozadí. Po roce 1989 přišla odplata, opět vyhazování z práce dalekomasivnější formou reorganizace podniků. Stovky podniků byly zlikvidovány, jejich majetek zprichvatizován, přišla
velká nezaměstnanost, Však to znáte. Přece to
nebyla taková hrůza, jako za komunistů!
Nepomohlo ani zub za zub, oko za oko. „Škodná“ je stále jasná!
Mirka VOHRALÍKOVÁ

SRANDA MUSÍ BEJT, KDYBY...
čtenáři, za ty tři tečky v nadpisu si
V ážení
dosate, co chcete – podle vašeho naturelu a podle toho, jaké hodnoty vyznáváte.
Ano, říká se, že být chudý a k tomu ještě
smutný, tak to je skoro k nevydržení. Spisovatel Karel Čapek napsal něco v tom smyslu,
že humor je solí země a ten, kdo je jím řádně
prosolen, déle vydrží.
Četl jsem, že smích je ve válce ta nejvážnější věc. Ano, vždy velký Horatius pravil:
„Smíchem se velké věci rozhodnou často
rychleji a lépe, než tvrdostí.“ Jistě jste byli svědky události, kdy vznikla velmi vypjatá
situace, která hrozila výbuchem a najednou
někdo pronesl vtip, nebo do takové společnosti vniklo malé dítě a řeklo: Mamííí, já
chci kakat... Přišla katarze.
V současné společnosti, kdy jedna korupční aféra na radnicích stíhá druhou, kdy se
krade na všech možných úrovních, kdy si
řádný občan není jistý svými právy, kdy se
nemůže spolehnout na platné zákony země,
kdy o dobrou pověst přicházejí nejen policisté, ale i soudci, kdy stávkují nejen taxikáři, piloti dopravních letadel a doktoři. Kdy neváhají všichni vyjmenovaní v podnapilém stavu

Pět kamarádů horníků po 60 letech...

vykonávat svoji profesi... Pak, promiňte, nezbývá nic jiného, než s vážnou tváří pronést
větu: „Je něco shnilého ve státě dánském...“ Promiňte, samozřejmě v českém...
Pokud čtete tyto řádky, musíte si nutně říkat – tak vono tý legrace vocu pocu, nebo
jinak česky: oné sranda. A máte samozřejmě
pravdu. Tady by už ani nezabralo přání
malého špunta! To, co se v této republice
děje, to už vážně přesahuje všechny meze.
Nejvýše postavení občané této země neváhají a vůbec se nestydí říci, že tak, jak se dobře
máme nyní, jsme se v historii nikdy neměli
a drzí komunisté to budou, by z předsíně
vládnutí, jen kazit!
Tak člověk snese leccos, ale takhle se
mnou mlátit o zem, že když někdo plnil své
povinnosti, tak je stejně darebák? To je už
moc. Ano, zloději a podvodníci se skutečně
tak dobře nikdy neměli. Těm pšenka kvete od
radnic po vládu, pro ně je toto uspořádání
země tím bájným Eldorádem, a to nemusejí
být ani Čechy. Ale my, prostí lidé, kteří pobíráme plat ve výši hluboko pod průměrem, na
které se každým dnem valí zdražování naprosto všeho, co je nutně třeba k holému životu,
jsme bezmocní.
Jsme ale opravdu bezmocní? Ani to
nemusím psát, že by se po volbách
komunálních spojí klidně pravice se
středem, umírněnou levicí, nezávislými a maskovanými pravičáky pod
různými sdruženími – a politika této
naší krásné, české země se bude
ubírat dále v popsaném stylu. A to je
právě nutné změnit.
Výsledek voleb však musí být markantní. Jedině v opravdově silné levicové
koalici, či nakonec v opozici, se můžeme
dobře „prosolit“ a řešit záležitosti
s nadhledem.
Jiří KNOPP
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Návštěva Evropského parlamentu ve Štrasburku
na pozvání Jaromíra Kohlíčka
Do Štrasburku byl v červnu vypraven
autobus pro členy a příznivce KSČM
ze základních organizací v Nymburce
a Jičíně.
V budově europarlamentu všechny přivítal Ing. Kohlíček a pobesedoval s nimi
ještě před vstupem na galerii pro návštěvníky. Všechny překvapila tentokrát poměrně velká účast europoslanců, vliv mělo zřejmě právě
probíhající hlasování o složení
Evropského parlamentu, insolvenčním řízení, kybernetické
ochraně, vztazích s NATO a dalšími evropskými zeměmi ad. Na
pořadu jednání byly též humanitární situace ve Středomoří se solidaritou v EU, strategie integrace
Romů, uzavření trhu EU se slono-

vinou a boj proti pytláctví či příprava dohod o partnerství s africkými, karibskými
a tichomořskými státy. Europoslanci několikrát ocenili potleskem, ale i výrazy nesouhlasu, vyjádření právě pozvaného
premiéra Nizozemska Marka Rutta o budoucnosti Evropy.
(aja)

www SPOLEČENSKÁ

KRONIKA

TRUTNOVSKO
Milena Kněžáková ze Dvora Králové a Kamil
Nyklíček z Vrchlabí se dožili zasloužené devadesátky. Kamilu Nyklíčkovi, členu strany
od roku 1947 z Malých Svatoňovic, přejí
spolustraníci všechno nejlepší, hodně zdraví a osobní spokojenosti do dalších let. Zdeněk Ducháč z Úpice a František Jirásko
z Prosečné oslavili 85 let. Stanislav Janata
z Vrchlabí a Jan Klubrt z Trutnova oslavili
75. narozeniny. Zdenka Buderová z Vrchlabí slavila 65 let a Karel Rainet z Trutnova
měl šedesátiny.
Oslavencům přeje OV KSČM Trutnov dobré
zdraví a pohodové dny nejen v letošním létě.

RYCHNOVSKO

DVĚ REGIONÁLNÍ KNIŽNÍ NOVINKY
Prozatím poslední knihou Jaroslava Štraita je
opět historická práce o zapojení východočeských
učitelů do protinacistického odboje v letech
1938–1945. Učitelé se zapojili do odboje v Obraně národa, působili mezi sokoly a hasiči, byli
vězněni v Sachsenhausenu, někteří odešli do
zahraničních jednotek. Český národ by neměl
dopustit ztrátu historické paměti. Publikaci Učitelé
východních Čech proti fašismu a válce (1938-1945)
podpořil Královéhradecký kraj a najdete ji především v knihovnách.
(jn)

V Dobrušce oslavili Alena Bašová devadesátiny, Eva Kaválková 75 let a Josef Šmída
sedmdesátiny. Jaromír Jakubec z Kostelecké Lhoty a Zlatuše Nováčková z Rokytnice v O. h.oslavili 65. narozeniny. Milan
Štangler z Rychnova n. Kn. a Ctirad Zezulka
z Týniště n. O. dosáhli 75 let a Evě Dařbujánové z Vamberku popřáli k osmdesátce.
OV KSČM v Rychnově přeje mnoho štěstí,
spokojenosti do dalších let prožitých ve zdraví.

JIČÍNSKO
Sedmdesátiny oslavila v srpnu Jana
Petráková z Hořic v Podkrkonoší a Adéla
Doubravská z Nové Paky. Sedmdesátiny
oslavil již v červenci Josef Chramouský
z Vysokého Veselí – dodatečně přejeme
všechno nejlepší a hodně zdraví.
Jmenovaným přeje OV KSČM spolu se základními organizacemi všechno nejlepší,
hodně zdraví a spokojenosti a děkuje za dosavadní práci pro stranu a společnost.

KRÁLOVÉHRADECKO

Od poslední, třetí, knížky pohádek trvalo
deset let Josefu Lukáškovi, než posbíral
a sepsal další pohádkové příběhy z Orlických
hor. Pěkné příběhy, vyprávěné i podle skutečných událostí a osob, budou děti bavit. Kniha
je k dostání v knihkupectvích a infocentrech
po Orlických horách a v podhůří, nebo na
internetu www.oftis.cz (knihy pro děti
a mládež). Běžná prodejní cena je 230 Kč, na
internetu 196 Kč + poštovné.

PŘEDEJ DÁLE!
KRAJÁNEK – měsíčník z Královéhradeckého kraje, ročník 19. Toto číslo vyšlo v srpnu 2018 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.

www.kscm.cz *www.kscmkrhk.cz * TWITTER https://twitter.com/czkscm?lang=en
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Sedmdesátku oslavil Rudolf Šikula,
předseda 5. ZO KSČM, a Miroslav Valenta.
Osmdesátku oslavovali Oldřich Kalousek
(ZO 75), Mojmír Diviš, předseda 39. ZO
KSČM, a Miloslav Pešava (42. ZO). Devadesátin se dožili Josef Štefl ze 48. ZO,
Ivan Ličbinský, ZO č. 2, a Hedvika Kokešová ze ZO č. 36. Všichni jubilanti žijí
v Hradci Králové.
Mnoho zdraví a elánu do dalších let přeje
OV KSČM Hradec Králové a členové základních organizací.

NÁCHODSKO
Jiří Bednář se dožil 65 let a Marie Janečková 75 let. ZO z Nového Města nad Me
tují jim přeje mnoho zdraví a štěstí v dalších
letech. Jaroslava Hornychová z Červeného
Kostelce oslavila 75 let. ZO jí přeje mnoho
zdraví a pohody do dalších let.
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TĚŠÍME SE NA VÁS VE SVOJŠICÍCH
Bohatý kulturní program pro občany všeho
věku – zahraje dechovka Pernštejnka, po ní
Revival Morava zpívá a hraje Gottovy
oblíbené melodie na výborné úrovni a po
mítinku s poslanci (od 13 h.), vedením strany
a kandidáty do podzimních voleb zakončí kulturní program skupina EXPRESS, která vloni
úspěšně potěšila a rozproudila publikum
oblíbenými hity z nedávné minulosti.
V programu nebude chybět diskusní stan
s poslanci, vedením strany a dalšími hostmi,
kteří budou odpovídat na dotazy publika.
Nebude chybět dětský koutek se soutěžemi
a kloboučníkem Matějem a další stánky
okresů s propagačními předměty i duchovním občerstvením. Regionální autoři
Jaroslav Štrait a Josef Lukášek přivezou své
čerstvé knižní novinky. Stánkový prodej
dalších prodejců a regionální speciality
zajištěny. Přijatelné vstupné a ještě s možností vyhrát v tombole pěkné ceny byste si
neměli nechat ujít. Dosti míst bude k sezení.
Parkování u areálu zdarma. Dobrou náladu si
přivezte, pěkné počasí je objednáno...
Pořadatelé

www POZVÁNKY

Pomezní Boudy a výstup
na Sněžku
Okresní výbor KSČM a Klub českého
pohraničí v Trutnově pořádají

www KRAJÁNKOVY ZDRAVÉ DOBROTY
zabalenou přesuňte na pekáček.
Krůtí roláda s fazolkami aPodlijte
trochou vody a pečte půl hodiny

Pro 4 osoby:
l 400 g krůtích prsou l 3 plátky libové
anglické slaniny l 100 g termizovaného
čerstvého sýra l 200 g mražených zelených fazolek (nebo blanšírované čerstvé)
l grilovací koření l sůl l olej na potření
rolády a alobalu.
Maso rozkrojte na
plát, který přes fólii
rozklepejte. Plát alobalu potřete olejem a přeneste na něj plát masa,
který jste z obou stran
lehce osolili. Maso
okořeňte, rozložte na
něj plátky slaniny, na
ně namažte sýr a povrch sýra poklate hustě vedle sebe nerozmraženými fazolkami. Fazolky osolte
a okořeňte. Pomocí
alobalu roládu stočte
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zakryté, pak alobal rozkrojte a rozevřete
a pečte odkryté ještě dvacet minut až půl
hodiny. Během pečení roládu obra te. Podávejte s bramborem, obloženou rajčaty.
Vařila
Taána LANKAŠOVÁ

tradiční mezinárodní setkání
občanů na Pomezních Boudách
25. srpna od 10 hodin s následným
výstupem na Sněžku
V letošním roce uplyne již 96 let od
prvního mezinárodního proletářského
srazu v Krkonoších, který si připomeneme, a uskuteční se 46. výstup na Sněžku.
Sejdeme se vedle Obecního úřadu,
naproti vjezdu na horní parkoviště (viz
foto). Pro ty, kteří nepůjdou na Sněžku,
je připravena beseda s našimi hosty
v restauraci Pod Pralesem od 13 hodin.
Účast přislíbili: europoslanec Jaromír
Kohlíček, poslanec a člen VV ÚV KSČM
Zdeněk Ondráček, místopředseda ÚV
KSČM Václav Ort a další hosté.
Přijte se nadýchat čerstvého vzduchu, setkat se s přáteli Krkonoš,
prostě „Přijte pobejt!“
Doprava z Trutnova je zajištěna zvláštním autobusem v 9 hodin od bývalého
ONV v Trutnově.
w LKŽ Hradec Králové: 1. 9. účast na
slavnosti ve Svojšicích. Dne 13. 9. klub
u Švagerků od 14 h. v 1. p.
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