
Měsíčník z Královéhradeckého kraje ��ročník 16 ��číslo 3 ��březen ��2016 ��cena 5 Kč

Ve zprávě o činnosti krajská předsedkyně
Věra Žižková uvedla akce, které se v kraji
konaly pro veřejnost – Velká Deštná, Po-
mezní boudy, výstava Častolovice, Kuně-
tická hora, vydařila se i velká oslava k 70.
výročí osvobození, mnoho pietních aktů,
k nimž patřil Bohdašín, Odolov i Choustní-
kovo Hradiště a první máje. Podařilo se
zpracovat webové stránky kraje i okresů
a rozeběhnout několik facebooků v nové
grafické úpravě. 

O činnosti zastupitelů za KSČM informuje
krajský výbor v Haló novinách a v Krajánku;
výtisky ve stovkách i tisících kusů distribuují
členové po celém kraji – jsou to cesty k vo-
ličům. S krajskými zastupiteli a předsedou
klubu zastupitelů má krajský výbor pravidel-
ný kontakt. Daří se sla�ovat názory z okresů

a nebyly závažné problémy v komunikaci.
Co se v krajské KSČM nedaří, je získat více
nových členů a dát ty mladší dohromady.
Na na Trutnovsku se však podařilo založit
ZO z mladých komunistů v Radvanicích
a zvolit starostku za KSČM ve Skřivanech.
„Spoluúčastí na vládě v kraji se nám podaři-
lo prosadit i akce, které jsme ani v programu
neměli. Jde hlavně o zvýšené čerpání dota-
cí z EU ve prospěch lepšího života občanů,“
uvedla předsedkyně. Na Jičínsku bude stra-
na podporovat Věru Beranovou do Senátu.
Komunisté poci�ují potřebu rychlejší reakce
z ÚV na přibývající problémy mezinárodní
o domácí politiky. Stejný názor vyslovila
i Marie Ondráčková v diskusi, když zmínila 
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))) Slovo předsedkyně
KhKV KSČM

HRADEC KRÁLOVÉ – Završit stranický život v Královéhradeckém kraji měla za
úkol krajská konference (30. ledna), která v primárních volbách vybrala kandidáty do
krajského zastupitelstva a do čela kandidátky opět postavila Otakara Rumla, sou-
časného vicehejtmana. Za účasti předsedy ÚV KSČM Vojtěcha Filipa zvolila před-
sedkyní KhKV KSČM opět Věru Žižkovou, sestavila nový krajský výbor a jeho další
orgány, doporučila návrhy ke sjezdovým materiálům a připravila volební teze i po-
stup při volební kampani. Jednání pod řízením Zdeňka Ondráčka v tradičním pro-
středí domu U Švagerků bylo pružné a racionální. I když se jednalo o závažných zá-
ležitostech stranického života, nechyběly kapky odlehčujícího humoru.

Postavení žen 
ve společnosti

Jako každý rok v tomto období
se zamýšlíme nad postavením
žen ve společnosti. Ženy většinou
plní více úloh. Nejsou jen pra-
covnicemi, ale také matkami
a manželkami či partnerkami,
tvůrkyněmi společenského a poli-
tického života. V různých fázích
života některá úloha může převa-
žovat. V dnešní společnosti je nej-
více oceňován profesní postup
a úspěch v zaměstnání, často
spojovaný i s dobrým finančním
zabezpečením. Úloha matek není
dostatečně ohodnocena, a přesto
má nesmírný význam pro bu-
doucnost národa, naší země i ce-
lého společenství. Záleží na tom,
jak matky – spolu s otci – vycho-
vají své děti. Jaká je dnes mládež,
taková bude budoucnost.

Část žen se věnuje i práci v záj-
mových organizacích, či se politic-
ky angažuje. Většinou se dosta-
nou k této činnosti až v pozdějším
věku, kdy jim to umožní zmenšení
starostí o děti, které se postupně
osamostatňují. V naší politické
straně se snažíme o zapojení co
nejvíce žen do zastupitelských or-
gánů i stranických funkcí. Ukázaly
to i okresní konference, kde byli
voleni na další období jejich před-
stavitelé. Ve čtyřech z pěti okresů
byly na tuto funkci navrženy a zvo-
leny ženy. I na krajské konferenci
byla na předsedkyni krajského
výboru opět navržena, a také zvo-
lena, žena. Jako v jednom z mála
krajů jsme měli ženu na prvním
místě kandidátky do Poslanecké
sněmovny.

Ženy většinou řeší problémy
z praktického hlediska a s ohle-
dem na budoucnost. Tak tomu
snad bude i v případě našich před-
sedkyň, které svým organizačním
úsilím pomohou k dobrému jménu
KSČM ve společnosti a napomo-
hou jistě i k výborným volebním
výsledkům, abychom své vize
mohli uskutečnit.

Přeji všem funkcionářkám i člen-
kám, zastupitelkám, našim sym-
patizantkám i ostatním ženám
k Mezinárodnímu dni žen přede-
vším zdraví, osobní spokojenost
a dobré zařazení v zaměstnání.

Věra ŽIŽKOVÁ

UKÁZALI, ŽE UMĚJÍ KRAJ VÉST
FOTO – archiv

Květiny k MDŽ

Kytičku nesu, takovou prostou, 
snad se jí říká pozdrav jara 
brzy na jaře už rostou 
potěší každou 
vždy� žádná z vás není stará. 
To vaše mládí ukryto je v dcerách 
a po vás jsou i vnučky 
jen se podívejte, 
ty oči, vlasy, ručky...
Přivoňte k nim, 
jsou všechny pro vás 
ty bledulky a sněženky,
pro vás, vy naše milé 
Evičky, Jarušky a Helenky...

Jiří Knopp



největší dopad vystoupení poslanců i ve-
dení strany v televizi – „ti především vy-
tvářejí tvář strany pro nejširší veřejnost.“
Na závěr zprávy konstatovala Žižková,
že jsme stranou, která si přeje spravedli-
vé rozdělování bohatství, na kterém se
podílejí masy lidí. Uvedla: „Je na nás, ko-
munistech, abychom mezi lidmi šířili na-
ději na lepší uspořádání světa, ale záro-
veň poukazovali na to, že žádná změna
nepřijde sama od sebe, ale musíme si jí
vybojovat.“ Boj proti nízkým mzdám
a nepřiměřeným pracovním nárokům za-
hraničních zaměstnavatelů k tomu patří.
Krajský výbor bude koordinovat činnost
okreních výborů a povede je k lepší
spolupráci. Cílem „dvouletky“ je dobře se
připravit na volby a uspět co nejlépe. 

Konference též uctila minutou ticha
předčasně zemřelého dlouholetého
europoslance a členího funkcionáře
KSČM Miloslava Ransdorfa.

Soudruh Vojtěch Filip ve svém vystou-
pení nesouhlasil s tím, aby se podceňova-
lo, že je KSČM stranou parlamentní. Je to
velmi důležité. „Nástup účelově založe-
ných stran jsme dokázali zastavit, a také
se podaří jistě uspět v dalších volbách

proti oligarchizaci politiky
v režii ANO a Babiše. Kob-
lihy a levné pivo snad voli-
če už nezmatou,“ uvedl Fi-
lip. Nosným tématem pro
volby by se mohla stát tzv.
inkluze ve školství, proti níž
se KSČM staví stejně jako
velká část veřejnosti. Úko-
lem pro všechny nastávají-
cí volby, které budou koná-
ny v následujících jedenác-
ti letech každoročně, je zís-
kat především nerozhod-
nuté voliče. „Voliči by měli
vědět, že KSČM je alterna-
tivou, ale ta musí být splni-
telná a cíle nepopulistické,“
řekl Filip k vedení volební kampaně. Důle-
žité bude, vyrovnat se zákonem o financo-
vání politických stran.

Konference přijala stanovisko ke sjez-
dovým materiálům, jež vycházelo z větši-
nových stanovisek okresů, na sjezdu se
potom budou delegáti řídit názorem své
okresní konference. ÚV KSČM by měl být
sestaven podle síly členské základny
v okresech a konference doporučila volbu
místopředsedů sjezdem. Diskuse k mate-
riálům a dalším otázkám stranického ži-
vota byla kvalitní a bohatá. (Přehled přija-
tých dokumentů je v dalším příspěvku.)

Ústředním bodem krajského jednání
bylo zvolení čela kandidátky pro podzim-
ní krajské volby. Otakar Ruml měl dva
protikandidáty na první pozici v kandidát-
ce nominované z okresních konferencí,
avšak jak Táňa Šormová, tak Zdeněk
Ondráček se své pozice vzdali. Jednič-
kou se stal současný vicehejtman
O. Ruml. Ke svému zvolení do čela kan-

didátky dodal: „Předvedli jsme, že jsme
schopni kraj spravovat a vést.“

Delegátům se představili další navržení
kandidáti na zastupitele Královéhradec-
kého kraje a v tajné volbě byla delegáty
konference (za jejich stoprocentní účasti)
sestavena kandidátní listina do 20. mís-
ta. Pořadí osobností – stávajících deseti
zastupitelů a nově navržených – se proti
doporučení KhKV KSČM přece jen změ-
nilo a došlo k nerovnováze v zastoupení
okresů v čele kandidátky. Mezi prvními
dvaceti osobnostmi na 45místné kandi-
dátce je pět žen, sedm kandidátů do 45
let a devět bez politické příslušnosti.

Předsedkyně KhKV KSČM však doufá,
spolu s V. Filipem, že do kraje postoupí ví-
ce zastupitelů než před čtyřmi lety. Dobře
odvedenou práci v současné koalici, kde
KSČM působí s ČSSD, by občané kraje
měli ocenit i ve volebních místnostech.

(vha)
FOTO – Petr HOJNIC
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Vojtěch Filip v diskusi s krajskými zastupiteli Petrem
Kebusem a Josefem Lukáškem.

� Dokončení ze str. 1

Do strategické části Hlavních úkolů do-
poručuje Krajský výbor KSČM vrátit cha-
rakteristiku socialismu tak, jak ji uvádějí
Stanovy naší strany a požadujeme, aby
bylo i slovně zdůrazněno, že naše strate-
gie vychází z marxistického pohledu na
vývoj společnosti a nehodlá se od něho
odchýlit. Požadujeme, aby „Hlavní úkoly
strany mezi sjezdy“ prošly silnou redukcí
a aby se v nich objevil postoj KSČM
k Evropské unii, jejím strukturám a k sou-
časné politice; dále považujeme za ne-

zbytné vyslovit se k pokračující byrokrati-
zaci státního aparátu a nutnosti hledat
cesty, jak jeho fungování zjednodušit
a polidštit.

Paradoxně nejsložitější bylo zobecnit zá-
věry okresních konferencí k návrhu změny
organizační struktury a řízení KSČM. Sho-
da panuje u názoru na nezaměnitelnou ro-
li okresních výborů, potřebnost krajských
výborů, rozdíly jsou v názoru na způsob
volby ústředního výboru (ÚV). Proto KV
doporučuje, aby členové ÚV byli podle po-

čtu členů okresní organizace voleni na
okresní konferenci a poté potvrzováni
konferencí krajskou. Rozdíly byly i v názo-
ru na počet a odpovědnost místopředse-
dů ÚV. Naopak potřebnost ideologického
oddělení, které bude řídit agitaci a propa-
gandu strany vůči veřejnosti a bude
v něm začleněn i mediální úsek, cítí shod-
ně všichni. Musím všem připomenout, že
stanoviska okresních konferencí se právě
nyní zpracovávají přípravnými pracovními
skupinami sjezdu a že žádný námět z nich
nezapadne.

V návrhu tezí volebního programu, kte-
ré vznikaly ve spolupráci s radními kraje
za KSČM, jsme vycházeli z dobré zkuše-
nosti minulých voleb. I zde musím při-
znat, že oceňuji přínos našich krajských
zastupitelů. Nabízíme opět stručné hlav-
ní cíle v jednotlivých činnostech kra-
jského zastupitelstva a konkrétní slib vo-
ličům. Vycházíme z toho, že si jako 

Obsahové materiály krajské konference

UKÁZALI, ŽE UMÍ VÉST KRAJ
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Především musím konstatovat, že cítím určitou hrdost na komunisty Králo-
véhradeckého kraje. Přestože úroveň předsjezdové diskuse v základních orga-
nizacích i na okresních konferencích byla rozdílná, podařilo se nejen zobecnit
kritická slova z přijatých okresních stanovisek, ale hlavně se podařilo formulo-
vat věcná konkrétní doporučení jak k textu samotnému, tak i k formulacím
usnesení sjezdu tak, aby byly zajištěny důležité kroky v rozvoji stranického po-
znání a především v jeho zprostředkování směrem k veřejnosti naší země. 



Dění kolem vypsání desetiletého tendru
na autobusovou dopravu v kraji veřejnost
zajímá, ale především se v něm angažují
odbory. Hejtman Lubomír Franc (ČSSD)
prohlásil, že tlak odborů slábne a kraj je na
stávku připraven. Nový zákon o veřejných
výběrových řízeních bude přijat v dubnu.
Možná se potom bude moci tendr změnit.
Miloslav Plass (ODS) trvá na projednání
výběrového řízení k tendru v dopravním vý-
boru a chce znát dopady na rozpočet.

Předkladatelé materiálů a návrhů na
finanční zajištění z řad KSČM byli úspěšní.
Vicehejtmanu Otakaru Rumlovi (KSČM)
prošlo zvýšení příspěvku pro zoo Dvůr Krá-
lové n. L., zejména na nedotovaná krmiva
pro zvířata, dále byla schválena dotace pro
program polytechnické výchovy. Byla uza-
vřena dohoda o spolupráci na výstavbě
česko-polské hřebenovky, která se potáh-
ne od Ještědu přes horstva až k Pradědu,
garantem je Euroregion Glacensis. Uspěl
i František Vrabec (KSČM) s žádostí o na-
výšení rozpočtu na úhradu pro veřejnou
dopravu (přestupný rok). Potěšující je
schválená dotace pro Sbory dobrovolných
hasičů (celkem 16,2 mil.), žádosti mohou
podávat od 25. 4.  Radní Táňa Šormová
(KSČM) uspěla s požadavkem posílit pro-
středky na speciální školství.

Strategie rozvoje dostupnosti a kvality so-
ciálních služeb KhK poskytovaných v ko-
munitě pro osoby s postižením a duševním
onemocněním, která vyrostla pod „rukama“

radního Josefa Lukáška (KSČM), byla
hladce přijata, stejně jako dotační program
na podporu sociálních služeb a služeb so-
ciální prevence, včetně částky na nákup
nemovitostí. Velké krajské prostředky si ta-
ké vyžaduje rozvoj průmyslové zóny Solni-
ce-Kvasiny, zejména na výkup pozemků
pro obchvaty měst. 

Diskuse se rozeběhla u žádosti o promi-
nutí penále (130 tis.) pro Sdružení obrany
spotřebitelů (SOS) z programu pro Vzdělá-
vání a konkurenceschopnost, kde sedm
subjektů porušilo podmínky čerpání. SOS
pokutu vrátil, zbývá uhradit penále. Zástup-
ci opozice vyjádřili svůj soucit. Ten by byl na
místě, protože prospěšný SOS, vedený
J. Černým, zřejmě naletěl „šmejdům“ při po-
řádání osvětových seminářů. Měl více pro-
věřovat, uzavřel diskusi zastupitel J. Veselý

(KDU-VPM). Vicehejtman trval na stejném
přístupu pro všechny, kteří něco porušili v čer-
pání evropských peněz, a uspěl. Radní Ja-
na Třešňáková (ČSSD) vymohla více
peněz pro zdravotnictví, aby nemocnice
mohly zvýšit mzdy, a tím by se stabilizoval
nemocniční personál. Lenka Fialová Leoš
Voborník, za KSČM, tuto změnu bezús-
pěšně prosazovali již o půl roku dříve. Mzdy
zatím kryly nemocnice ze svého rozpočtu.
Zisková je pouze krajská Královéhradecké lé-
kárna, a. s., s 65% podílem krajského Zdra-
votnického holdingu. Zastupitel Vladimír
Derner (KDU-VPM) se vyjádřil, že dochází
k privatizaci zisků a socializaci ztrát (sic!). 

Na kontrolní výbor jsou kladeny požadavky
zastupitelů na dořešení kontroly Barevných
domků Hajnice a žádány informace o pohle-
dávkách za hospodařením Zdravotnického
holdingu kraje, které mají počátek za pravi-
cové „vlády“. Neúspěšný tendr na dostavbu
Oblastní nemocnice Náchod, který byla
rada kraje nucena pro více než 1000 dota-
zů soutěžících firem zrušit na svém mimo-
řádném jednání 18. 2.,  bude jistě také pod
přísným dohledem kontrolního výboru, kde
má opozice většinu. Volby se nám blíží...

(vha)
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V polovině února se Krajský výbor KSČM
sešel na druhém jednání v roce. Program
byl tentokráte rozmanitý. Po informacích
o dění na ÚV KSČM a v Poslanecké sně-
movně projednali členové situaci na kraj-
ském zastupitelstvu, kde především za koa-
ličním partnerem, tedy ČSSD, jde problém
neodstartované výstavby náchodské ne-
mocnice, jež opravdu nyní trpí zastarává-
ním. Projednán byl rozpočet a organizace
společné akce s Pardubickým KV KSČM
– Kunětické hory. Ukazuje se, že by byla
vhodná vyšší finanční podpora z ústředí,
protože patří k největším, které v ČR komu-
nisté pořádají.

Uspořádaná tisková konference byla
úspěšná a naši radní se dostali více na
stránky tisku. Do povědomí novinářů se do-
stali též ostatní zastupitelé, nejen známí rad-
ní a vicehejtman. Zveřejněné volební prefe-
rence od SANEPu byly, nejen pro náš kraj,
příznivé, proto citace našich radních ustaly.

Komunisté uspořádají v březnu mnoho akcí
k připomenutí MDŽ (viz str. 8). Schválena by-
ly i akce podpořené KV – kromě zmíněné akce
pod Kunětickou horou (3. 9.) je to výstup na
Velkou Deštnou, pietní akt v Bohdašíně a me-
zinárodní Pomezní Boudy. V Odolově se ko-
munisté starají o rozsáhlejší úpravu parčíku.

Povzbuzen názory mladých členů, předne-
sených na konferencích ustavil krajský
výbor mediální komisi a jí podřízenou „vý-
konnou“ skupinu především mladých ko-
munistů, kteří se budou starat o aktualizaci
webových stránek a facebooku.         (vha)

KRAJSKÉ FINANCE A EVROPSKÉ ZDROJE

)))  Jednal KhKV KSČM

Královéhradecký kraj čelí stávce řidičů autobusů a odchodům personálu z ne-
mocnic, může si však dovolit přesuny v rozpočtu bez dluhů. Mnohabodový pro-
gram únorového jednání krajského zastupitelstva k financím se příliš neprotáhl. Ně-
které body byly odhlasovány velmi hladce. Každoroční požadavek pravice na vyvě-
šení tibetské vlajky k 10. březnu se nesetkal s pochopením a byl Krajským zastupi-
telstvem Královéhradeckého kraje odmítnut velkou převahou hlasů.

strana nemůžeme nikdy dovolit sli-
bovat nesplnitelné, ani manipulovat veřej-
ností pro zisk mandátů. To, co projde ji-
ným, se naší straně neodpouští a je to tak
správně. Naším hlavním mottem kampa-
ně je požadavek Kraj musí sloužit svým
občanům! Právě změna přístupu ve fun-
gování krajské samosprávy i krajské
správy je tím, co s našimi radními zažili
v tomto volebním období nejen starosto-
vé, ale i občané samotní. Na to hodláme
navázat.

Volební kampaň je zamýšlena s převa-
hou kontaktních forem setkávání s voliči,
kde kromě dvou zvláštních vydání Haló
novin s informací o tom, co se v tomto
volebním období podařilo a co nikoli a oč
usilují naši kandidáti v období nadcháze-
jícím, hodláme plně využít možnosti kraj-
ských stránek a Dnů Haló novin. Stranou
nezůstane ani náš Krajánek. Z kontakt-
ních akcí musíme zmínit vedle májových
setkání s občany hlavně velké akce jaký-
mi jsou Pomezní boudy, Kunětická hora
a častolovická Zahrada východních
Čech. Kampaň vyvrcholí krajským mítin-
kem v krajském městě.

Jsme však přesvědčeni, že klíčové pro
náš úspěch bude využití distribuce Haló no-
vin s krajskou stránkou a jejich zvláštních
vydání veřejnosti. A tady je úspěch plně v ru-
kou jednotlivých okresních výborů, které na
svém území Dny Haló novin organizují.

Ta�ána LANKAŠOVÁ

Josef Lukášek a Táňa Šormová kandidují opět
do krajského zastupitelstva.

FOTO – Petr HOJNIC
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Bezprostřední a sympatická mladá že-
na s dvěma dětmi (4letý syn a 11letá
dcerka) se stala oblíbenou v tisícové ob-
ci ještě dávno před volbami. Zapojila se
do činnosti Sboru dobrovolných hasičů
a do spolku Skřivaňáci, v nichž pomáha-
la organizovat různé aktivity a soutěže.
Průpravu pro komunikaci s lidmi měla
z hotelové střední školy a z vyšší školy
pro turistický ruch dobrou. A organizační
schopnosti? S těmi se asi člověk už na-
rodí. Hned vypočítává akce, které se
v obci uskutečňují kromě obvyklých kul-
turních – Krajské sportovní hry pro senio-
ry, také Seniorka roku 2015 Hana Svobo-
dová (82) je ze Skřivan, Skřivany jsou
fotbalovou obcí roku 2015...

Karolína Hálová se chtěla zapojit do
práce zastupitelstva obce, protože dlou-
holetý starosta již nemohl, nebo snad ne-
chtěl, reagovat na potřeby mladších lidí
a maminek s dětmi. Trochu setrvával ve
vyjetých kolejích. „Nejprve jsme s kama-
rádkou chtěly založit novou iniciativu
a postavit kandidátku, ale to jsme nestih-
ly, tak jsme kývly na tu od komunistů...
Chtěla jsem dávat lidi dohromady a aby
o ně bylo pečováno, aby dobře fungova-
la školka i škola, aby rodiny měly klidněj-
ší život – jsou přece základem obce.
Chtěla jsem také získat víc peněz pro
obec. Na nějaké funkce jsem vůbec ne-
myslela. Výhrou bylo už to, že jsme se

dvě vůbec do zastupitelstva dostaly – já
spolu s Ing. Mirkou Černou, která vede fi-
nanční výbor,“ říká Karolína Hálová.

Zvolená starostka se hned od konce ro-
ku 2014 dala do díla a do šesti týdnů od
zvolení byla: opravená vozovka v Nové
ulici, nová obecní vyhláška, že rodiče za
děti do tří let neplatí za odvoz komunální-
ho odpadu, a rozsvítili poprvé obecní vá-
noční stromek – a začala vydávat Skři-
vanský zpravodaj.

Výčet toho, co by chtěla v obci změnit
dále pokračuje směrem do budoucnosti:
chystá opravu školní družiny, peníze by
mohly přijít z MŠMT a také na příjezdo-
vou cestu, mateřská škola potřebuje pod-
řezat a zbavit se plísní, potom zateplit...
Dále jí čeká prosadit semafor před pře-
chodem u školy. Školá-
ků si obec evidentně
váží, protože školu se
všemi devíti ročníky by
tu rádi udrželi v silné
konkurenci Nového
Bydžova a Smidar. Vel-
kým soustem bude pro-
jekt na sportovní cvičiš-
tě s vybavením. Také
pro dobrovolné hasiče
chce dotáhnout finance
z dotací pro nový auto-
mobil, který by sloužil
při výjezdech. Řeknete
si, to je snad „brnkač-
ka“. Ale různé předpisy,
na co lze dotaci čerpat
a na co už ne, jsou leckdy proti zdravému
rozumu.

Proč na kandidátku komunistů?
V obci šly do voleb jen dvě politické

strany; vedle komunistů to byla KDU-
ČSL, další byli nezávislí – Pro Skřivany
a Správná volba pro obec. Paní Karolínu
k účastni na kandidátce přesvědčila sou-
družka Husmanová – komunisté chtěli
mít na kandidátce více mladších a v obci
aktivních lidí. S kolegyní byly na prvních
dvou místech.  Mezi sedmi muži ve zvo-
leném zastupitelstvu však pracují jen dvě
ženy – a ke všemu „kopou“ za komunis-
ty! Nebylo to jistě jednoduché. Ale měly
odvahu a za to, co prosazují komunisté
v programu, se nestydí a je jim to blízké.

V obci asi někteří občané obrátili a po pě-
tadvaceti letech vzpomínají na klidné so-
cialistické časy, kdy byla hlavně práce
pro všechny a mnoho veřejných služeb
levných či zdarma.

Pro občany
V současnosti prožívá starostka také

„boj“ o zachování poštovny – samozřej-
mé služby pro veřejnost. Ta „stará“ lidem
příliš nevyhovuje, protože sídlí v domě
obývané sociálně slabšími občany a je
tam, bohužel, stálý nepořádek. Nově při-
chystaný prostor podle požadavků na
bezpečnost si zase Česká pošta zatím
pronajmout nechce. Neví, zda nebude
další redukce poštovních úřadů. A tak
nakonec spadne možná hrazení nájmu
na obec, pokud tuto službu bude chtít pro
občany zachovat. Pošta je potřebná, mí-
ní starostka, ve Skřivanech je mnoho dů-
chodců, a také se vyplácí mnoho růz-
ných sociálních dávek.

V obci žije skupina Romů, práce obec-
ně mnoho není, takže nezaměstnaným
pomáhají z obce alespoň organizováním

obecně prospěšných prací pro Úřad prá-
ce – a starostka dobře platí. „Když ně-
kdo pracuje, musíme jej motivovat, jinak
do práce chodit nebude,“ říká po zkuše-
nostech. Za lidský přístup si vysloužila
již přezdívku – Lidovka. „Jiná ani být ne-
chci – na noblesní nafoukanou dámu si
hrát nebudu,“ uvádí to na správnou míru
starostka.

Co starostce nová funkce dala?

„Především mnoho zkušeností,“ říká
Karolína Hálová. Do funkce spadla přímo
„po hlavě“ a učí se za pochodu. Spolu
s dvěma úřednicemi a údržbářem slouží
občanům obce. „Zkušenosti jsem sbírala
postupně. Samozřejmě jsem pře-
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Návštěva z OV KSČM Hradec Králové na obecním úřadě ve Skřivanech měla
dvojí účel. Podpořit novou, mladou starostku a poděkovat jí, že i když není
v žádné straně, se nechala zapsat na kandidátku komunistů. Starostku –
Karolínu Hálovou, DiS – také vyzpovídat pro Krajánek. 

Lidová starostka ve Skřivanech nemá čas hrát si na noblesní dámu

Skřivanská základní škola je pěkně opravená a čeká na nový
semafor i na opravu školní družiny.



Bc. Zdeňka ŠÁROVÁ, 

zastupitelka Královéhradeckého
kraje, členka sociálního a kontrolního
výboru krajského zastupitelstva, Ra-
dy regionu NUTS II. Severovýchod,
členka komise Rady pro seniory, zno-
vu kandiduje jako třetí na krajské kan-
didátce KSČM.

Co mně dalo mé fungování v kraj-
ském zastupitelstvu? Jednoznačně

přehled o celkovém fungování kraje.
Přehled o činnosti radních v jednotlivých
gescích a jejich kompetencích. Získala
jsem mnoho znalostí, zkušeností z fun-
gování výborů. Chtěla jsem se věnovat
sociální politice a bylo mně to umožně-
no. Dostala jsem možnost navázat na
své znalosti, čímž jsem je mohla uplatnit
v praxi a zároveň jsem si je velmi oboha-
tila. Mohu více pomáhat těm, kdo to po-
třebují, a to nejen v sociální oblasti. Mě-
la jsem a mám možnost poznat osob-
nosti, které jsou pro náš kraj nějak vý-
znamné. Postupně získávám i zkuše-
nosti s médii.

Co mně naopak vzalo? Snad jedině
to, že jsem přišla o iluze. Nevěděla

jsem, přesněji: nenapadlo mě, že oprav-
du existují lidé, kteří mne dokázali od-
soudit a pomluvit za to, že kandiduji za
KSČM, šířit pomluvy a útočit na mou ro-

dinu, aniž by se alespoň snažili mne tro-
chu poznat. Nenapadlo mě, že tito lidé
nikdy nebudou hledět na odvedenou
práci, ale budou hodnotit člověka podle
jeho politické příslušnosti. Ale s touto

skutečností jsem se vyrovnala. Je to za
mnou. Žádná jiná negativa nevidím.
A proč jsem se rozhodla znovu kandido-
vat? Předně proto, že vnímám, jak mě
důvěra lidí zavazuje. Důvěry lidí si velice
vážím a rozhodně ji nemohu a nechci
zklamat. Ráda bych pokračovala v zapo-
čaté práci, a tím byla pro občany kraje
přínosem. Pevně věřím, že budu.

DiS. Lenka FIALOVÁ, 

zastupitelka Královéhradeckého kra-
je a města Hradec Králové, členka
zdravotního výboru a výboru ochrany
životního prostředí a zemědělství kra-
je, dozorčí rady Zdravotnického hol-
dingu kraje, členka Kontrolního výbo-
ru města Hradec Králové, znovu kan-
diduje do krajského zastupitelstva.

Práce v zastupitelstvu mi dala mož-
nost seznámit se s mnoha zajímavý-

mi lidmi a udržovat s nimi kontakty, ote-
vřela mi dveře do různých oblastí. Doz-
věděla jsem se z nich mnoho nového,
čímž se mi rozšířily všeobecné znalosti.
Ve zdravotnictví mi pak dala možnost učit
se a být tak skoro rovnocennou par�ač-
kou naší poslankyni Soně Markové při
konzultacích a diskusích. Dala mi také
mnoho probdělých nocí při studování
podkladů k různým jednáním, v nichž jsem

chtěla obstát. Práce v zastupi-
telstvu mi dala také závislost na
sladkém. Relaxuji nejčastěji
u dobré čokolády...

Vzala mi iluzi, že všichni
kandidují do zastupitelstva,

aby sloužili občanům. Pochopila
jsem, že za mnohými názory
a postoji jsou schované jen pení-
ze a touha mít moc a že selský ro-
zum je často používán až na po-
sledním místě. Vzala mi kus sou-
kromí. Abych nebyla napadána,
že jsem ve střetu zájmů, vzdala
jsem se všech aktivit v organiza-
cích (kromě ČSŽ), které provozu-

jí mé oblíbené volnočasové aktivity. Vza-
la mi mnoho životní energie a slz při spo-
rech v boji za správnou věc. Pochopila
jsem, že v dnešním světě jsou jisté jen
dvě věci: daně a smrt.
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dem nemohla být připravená, tak
postupně studuji zákony a moje spolu-
pracovnice mi říkají, co ještě dokumenty
musí mít za oficiality, zda kulaté nebo
hranaté razítko...,“ usmívá se do řeči.
„Když něco nevím, telefonuji na kraj,
a tam mi opravdu vycházejí vstříc,“ do-
dává. A možná jí funkce dala i něco, co
je v pozadí, a o čem mluví jen nepřímo:
velkou odpovědnost. „Dětem říkám
– zdravte a usmívejte se, a� mně nedě-
láte ostudu. Já také musím dbát na to,
abych neudělala ostudu vám, manželovi
a rodičům... Abych mohla klidně spát,“
I když i to klidné spaní bere s humorem.
„Člověk je starostou stále! V noci se bu-
dím a připomínám si, na co nesmím zít-
ra zapomenout... Úřední hodiny lidé si-
ce občas respektují, ale někdy přiběh-
nou večer nebo o víkendu,“ dodává pa-
ní Karolína,

Muži v zastupitelstvu ji berou
Zdálo by se, že jde v zastupitelstvu

všechno docela hladce. Opozice je silná,
je v ní bývalý starosta, a tak to někdy ne-
ní jednoduché se prosadit. Rozhodnutí
jsou dána většinou poměrem šest proti
třem hlasům. Krátce po nástupu dostala
starostka hned kontrolu z ministerstva
vnitra! Obstála velice dobře. Kontrola na-
šla jen dvě nezásadní chyby na webo-
vých stránkách. Jiné obce na tom byly da-
leko hůře. 

S místostarostou se naštěstí také větši-
nou shodne. Nějaké protiženské výlevy si
možná odbudou zastupitelé v zákulisí...
Podstatný muž – manžel – už si také za-
číná zvykat, že je jeho žena v obci stře-
dem pozornosti. I když oficiality, kdy by
měl být po boku starostky, mu zatím ne-
připadají samozřejmé.

Co funkce vzala?
Odpovědět si můžete klidně za paní

starostku sami. Mýlit se jistě nebudete.
– „Klid na rodinný život mi nyní více chy-
bí. I když vařit, prát a uklízet musím i jako
starostka, s malým synkem mi pomáhá
babička dvakrát v týdnu, když jsou delší
úřední hodiny. Manžel má také nepravi-
delné zakázky na tesařinu, takže vše
skloubit je umění,“ svěřuje se starostka.
Paní Karolíně Hálové to však úsměv
z tváře nebere a občané obce jistě s ní
budou spokojeni. 

Přání dobrého zdraví, spokojenosti
a stálého elánu tak směřuje k ní i paní
inženýrce Černé nejen k příležitosti Me-
zinárodního dne žen. Oběma zastupi-
telkám Skřivan děkujeme za odvahu po-
stavit se hlavně za občany a angažovat
se v jejich prospěch.

Mirka VOHRALÍKOVÁ

)))   ŽENY VE FUNKCÍCH...
Krajánek při příležitosti Mezinárodního dne žen oslovil některé ze zastu-

pitelek Královéhradeckého kraje a členky městských zastupitelstev, které
se rozhodly kandidovat v letošních volbách do samosprávných orgánů
Královéhradeckého kraje v barvách KSČM. Všem ženám jsme položili
stejnou Otázku: Co vám dala a naopak vzala práce v zastupitelstvu a proč
jste se rozhodla kandidovat za KSČM? Zde jsou jejich odpovědi.

Lenka Fialová a Zdeňka Šárová jsou ozdobou jednání
krajského zastupitelstva.

�
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A co kultura?
Polistopadoví vládci nelenili a dali se do de-

strukce všeho, co jejich předchůdci z doby
socialismu po sobě zanechali. Začali přejme-
nováváním ulic, náměstí a s bouráním soch.
Václav Havel přišel se změnou státních sym-
bolů, škrtáním slova „lidová“ v názvu armá-
dy, přestrojil hradní stráž i hudbu... Cesta
pokračovala k devastaci našeho národního
hospodářství.

Ušetřena nezůstala ani kultura. Její pohro-
mou se stalo uplatňování tržních principů.
I ona si prý musí na sebe vydělat, a tak vy-
stavěné kulturní domy měly najednou potíže,
mizely sochy ze sídliš	, folklór se stal Po-
pelkou... Kulturu dovedly vlády k její ameri-
kanizaci, k pronikání anglicismů do češtiny,
k velkovýrobě kýčů a pakultury jako seriál
Dallas, limonád z pera Rosamundy Pilchero-
vé. Proti tomu řada kvalitních děl všeobecně
oblíbených Dietlových seriálů byla bu
 zavře-
na do nevyhlášených trezorů nebo na ně
uvalena cenzura mlčením. (Až nové soukro-
mé televizní stanice v potřebě své populari-
zace některé z nich opět zařadily do progra-
mů. – Pozn. red.)

K obraně naší kvalitní kultury se kdysi vy-
jádřil exministr Pavel Dostál, politik  Čest-
mír Císař, spisovatelka Marie Kubátová, lé-
kař Jan Cimický a další osobnosti. Nadějí byl
pro nás vznik Výboru národní kultury (VNK)
po listopadu 1989. Jeho signatáři byli např.
jeho první předsedkyně Jarmila Vrchotová-
Pátová, virtuos Václav Hudeček, hudebník
Ladislav Štaidl, režisér Antonín Kachlík, her-
ci Jiřina Švorcová a Josef Větrovec, spiso-
vatel Alexej Pludek, básníci Miroslav Florián,
Karel Sýs a jiní.

VNK začal s literárními pořady s recitací
J. Švorcové a jejího bratra Václava, koncerty
mladých umělců, s promítáním filmů ze zla-
tého fondu i těch, které nesmí do televize. Po
Praze začal VNK pracovat v Brně, Č. Budějo-
vicích, Plzni a nevím kde ještě jinde. Škoda,
že se dosud neuchytil VNK také v Hradci Krá-
lové. Což navázat na kdysi úspěšné čtvrtky
u Švagerků? Začít třeba s dříve oblíbenými
našimi či sovětskými filmy?

Chvályhodné je také, že VNK vydává čtvrtlet-
ník Lípa v rozsahu přes 80 stran. Je radost
číst výborné příspěvky levicových tvůrců,
o nichž se jinde mlčí. Ti dostávají prostor také
v Haló novinách a ve středeční příloze, kterou
připravuje Unie českých spisovatelů s názvem
Literatura – Umění – Kultura, dříve Obrys
– Kmen. Přispívají tak k obraně mateřštiny
(21. únor je mezinárodní den mateřštiny).

Díky všem, kteří se postavili k záchraně na-
ší kultury, proti všem šířeným krutostem
s potoky krve, hromadami mrtvol, s kýči pro
zisky produkované pakultury. Díky všem usi-
lujícím o návrat k našim národním kořenům
a šíření radosti v současné trudné době.

Jaroslav PRŮŠEK

�� Vnímají vás kolegové jako ženu?

Většinou ano. Jsou chvíle, kdy mám po-
cit, že jako žena mohu zjemnit takový ten
mužský přísně strohý přístup, ale jindy
naopak mám pocit, že si kolegové myslí:
„Ty nám do toho moc nemluv.“ Jako ženu
mě vnímají, ale často nevnímají, možná
i nechtějí vnímat, můj jiný pohled na věci.
Ale je to individuální.

��Co vám práce radní dala anaopak vzala?
Samozřejmě mi vzala čas. Čas na rodi-

nu, na vnučky, na koníčky i sama na se-
be, někdy mi bere klid a optimizmus, ale
s tím jsem do funkce šla a počítala jsem
s tím dopředu. Dala mi spoustu poznatků
o tom, jak se mezi většinou mužských ja-

ko žena uplatnit. Naučila mě komuniko-
vat se spoustou lidí různých názorů i růz-
ného přesvědčení, protože moje proble-
matika je široká a chodí za mnou ženy,
muži, mladí lidé, sportovní funkcionáři, či-
novníci různých spolků, ředitelé škol, uči-
telé, zaměstnavatelé... To mi pomohlo
naučit se chápat starosti a problémy lidí
a poznávat jejich myšlenkové pochody
a hledat řešení jejich problémů. Je úžas-
né, co mnozí dokážou, čemu všemu se
věnují. Před některými mám chu� se hlu-
boce uklonit, protože i ve vysokém věku
se angažují ve veřejném životě, starají se
o děti a mladé a potřebují kolikrát jen ma-
ličkou pomoc – finanční, záštitu nebo ce-
nu do soutěže.  

PhDr. Ta�ána LANKAŠOVÁ, CSc.,

zastupitelka města Hradec Králové,
členka Sociálního výboru krajského
zastupitelstva, předsedkyně OV KSČM
Hradec Králové, opět kandiduje v kraj-
ských volbách.

 Jako každému, kdo bere práci zastu-
pitele nebo občana ve výboru zastupitel-

stva nebo v komisi
rady vážně, mi při-
nesla spoustu no-
vých poznatků, za-
jímavých lidských
kontaktů a spoustu
zajímavé práce.
Nabídla mi také
možnost využít
své kdysi získané
znalosti v oblasti fi-
lozofie medicíny,

sociologie a psychologie, dala mi mož-
nost proniknout do tajů komplikované or-
ganizace sítě sociálních služeb v kraji
i ve městě. Dala mi možnost využití mé
druhé novinářské kvalifikace, získané
patnáctiletou praxí v Haló novinách, když
jsem pracovala v mediální komisi rady
města a stále pracuji v redakční radě
městského zpravodaje Radnice. Naučila
mne trpělivosti, i když tady mám ještě
značné rezervy. Asi nikdy si nezvyknu na
nezakrytě korytářské jednání, falešné
sliby a manipulativní snahy. Jsou dost
časté.

 Když se nad tím zamyslím, tak mi
vlastně práce pro město i kraj nevzala vů-
bec nic. O iluze jsme přišla již dříve a čas,
který jsem práci věnovala a věnuji, by se
možná dal strávit příjemněji, ale stěží uži-

tečněji. Proto, by� na jednom z posledních
míst na kandidátce, podporuji stranu
i v letošních krajských volbách. 

Iva ŘEZNÍČKOVÁ, 

zastupitelka města Trutnov, členka
Dozorčí rady Zdravotnického holdingu
Královéhradeckého kraje, kandiduje
do krajského zastupitelstva za KSČM.

Mám-li se vyjádřit co mi práce v zastu-
pitelstva města Trutnova vzala, tak asi
čas. Snažím-li se být na všechna jednání
připravena a účastnit se také klíčových
jednání výborů, pak to stojí čas. Přesto to
považuji za čas účelně vynaložený. Na-
opak mi práce v zastupitelstvu přinesla
nové informace
o dění v našem
městě, poznala
jsem nové lidi
a pomalu mě učí
trpělivosti opo-
zičního zastu-
pitele, včetně
umění přijmout
prohru v hlaso-
vání.

 Kandidatura do krajského zastupi-
telstva za KSČM byla jasnou volbou. Rá-
da bych se, v případě zvolení, věnovala
především práci pro lidi, a to nejen
v mnou preferovaných oblastech, kterými
jsou zdravotnictví a sociální služby, ale
řešení problémů občanů našeho regionu
obecně. Z mého pohledu neexistuje jiná
možnost, jak realizovat tyto vize a cíle,
než prostřednictvím KSČM, která tento
program dlouhodobě prosazuje.               

�
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KRAJE MGR. TÁŇU ŠORMOVOU
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Vzpomínal jsem v tom punktu na jeho
knížky, z nichž některé jsem si obstaral
a přečetl. Za všechny jmenuji publikaci
Muž velké touhy (Komenský proti proudu
dějin), nebo� pro mě, jako bývalého peda-
goga, byl obsah samozřejmě velice pod-
nětný. Některé pasáže z knihy jsem četl ně-
kolikrát, musel jsem o nich mimořádně pře-
mýšlet, dělal jsem si výpisky, prostě jsem
postupoval téměř jako v přípravě na vyso-
koškolský examen.

O Mílovi píšu především proto, že na FF
UK studoval u doc. Dušana Machovce, vy-
nikajícího znalce antické filozofie. Dušan
byl mým kolegou v Pěveckém sdružení
pražských učitelů, spatra uváděl programy
na koncertech a koncertních zájezdech (a
to i v němčině), byl vzdělán v hudební vědě
a byl rovněž výborným korepetitorem. Míla
mně tehdy slíbil básničku, kterou mu doc.
Machovec poslal ještě krátce před smrtí, ve
které charakterizoval tehdejší neutěšené
poměry ve společnosti. Bohužel na to již
nedošlo – možná by se našla v jeho pozů-
stalosti. Dušan Machovec o M. Ransdorfovi
mluvil vždy jen v superlativech (pokud na
zkouškách Sdružení zbyl čas a zavedli
jsme spolu o něm řeč), považoval jej za mi-
mořádně pozoruhodného člověka s ency-
klopedickými vědomostmi, s dokonalým
přehledem ve filozofických, historických
a politologických otázkách, za znalce mno-

ha jazyků – polyglota, Míla byl jednoduše
v jeho očích géniem současnosti.

Na Miloslava Ransdorfa budu vždy s vděč-
ností vzpomínat. Zanechal totiž na naší
a evropské scéně výraznou stopu, kterou
chtějí političtí odpůrci za každou cenu a za
nezměrné podpory médií smazat. Už se pře-
ce po jeho náhlé smrti ukázalo, jak se těmto
„lžidimitrijům“ dostalo a dostává sluchu.

Miloslav SAMEK

RYCHNOVSKO

Marie Hudousková oslaví 75 let v Borovnici,
Jaroslav Dusílek bude mít 93 let a Zdeňka
Hušková devadesátiny, oba jsou z Dobrušky.
Ladislav Zeman z Doudleb n. O. oslaví 65 let,
Viktor Faltus z Rokytnice v Orl. horách bude
sedmdesátníkem a Miloslav Dostál z Týniště
n. O. oslaví 75. narozeniny. Ve Vamberku se
dožívá Josefa Konárková 96 let a Josef Šejna
75 let. Růžena Šabatová a Josef Šmída osla-
ví 65 let, oba z Voděrad.
Pevné zdraví a dobrou náladu při řešení život-
ních peripetií přeje OV KSČM Rychnov n. Kn.

TRUTNOVSKO

Libuše Teichmanová z Úpice se dožívá 90 let,
Marie Hejzlarová oslaví 80 let a Leoš Ryšla-
vý šedesátiny, oba z Trutnova. Alena Hofma-
nová ze Rtyně v Podkrkonoší završí 75 let.
Mnoho elánu a dobré zdraví, štěstí i spokoje-

nost přeje OV KSČM Trutnov. 

JIČÍNSKO

Pětašedesátiny oslaví Jaroslav Bejr z Mlázo-
vic, sedmdesátku Anna Zapadlová z Nové Pa-
ky, 75 let bude Janě Fiedlerové z Lázní Bě-
lohrad a Evě Vojtěchové z Miletína. Osmdesá-
tiny oslaví Naděžda Výravová, dlouholetá stra-
nická funkcionářka z Jičína, a Jaroslav Kůrka
z Lázní Bělohrad bude mít 81. narozeniny. 
Jmenovaným OV KSČM Jičín spolu se základ-
ními organizacemi děkuje za dosavadní práci
pro stranu a společnost a přeje všechno nej-
lepší, hodně zdraví a spokojenosti.

NÁCHODSKO

Zbyslav Příhoda z Police nad Metují oslaví
70. nározeniny. ZO a OV KSČM přejí hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti v dalších letech.
* Dne 14. 3. oslaví sedmdesátiny Václav
Kabrt z Nového Města n. M. Členové ZO mu
přejí zdraví, štěstí a spokojenost. Děkují mu za
obětavou práci, kterou vykonává pro stranu.
* Sedmdesátky se v plné aktivitě a zdraví do-
žívá soudruh Josef Resl z České Skalice. ZO
KSČM mu přeje mnoho zdraví,štěstí a spoko-
jenost v dalších letech.

KRÁLOVÉHRADECKO

Jitka Jarošová oslaví pěkných 45 let a Jan
Mikšovský osmdesátiny. Oběma přeje ZO č.
36 dobré zdraví, mnoho spokojenosti a děku-
je za aktivní podporu strany. * Dne 7. ledna se
dožil 86 let prof. Jiří Frajdl, CSc. Mnoho
pěkných let prožitých v pohodě přeje doda-
tečně RR Krajánku. * Bohuslav Kubiš oslaví 85
let. Vše nejlepší mu přeje 42. ZO KSČM. *
Blažena Nezkusilová oslaví v březnu životní
jubileum 85 let a Andrej Lutaš 80 let. Oběma
svým členům přeje hodně zdraví a pohody
ZO KSČM č. 54.
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))) SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Ransdorf při volební kampani v Hradci Krá-
lové, rok 2004.                            FOTO – vha

Vzpomínka na Miloslava Ransdorfa
Při Setkání pod Kunětickou horou na začátku září loňského roku jsem naposle-

dy hovořil s PhDr. Miloslavem Ransdorfem, CSc., který mně naprosto otevřeně
a přitom objektivně podal potřebné informace. Jak v tu chvíli, tak i ex post, vše
oceňuji zejména proto, že filozof a historik takové velikosti dokázal vysvětlit sou-
vislosti, které pro mě, jakožto laika, nebyly příliš srozumitelné. 

�� Na co jste pyšná, co se povedlo?

Jsem kantorka, proto vím, co se ve ško-
lách odehrává z pohledu učitele. Ředitelé
vnímají situaci po svém, já se na problémy
a život škol dívám trochu z jiné strany. Ně-
kdy to je problém, protože se s řediteli mo-
hu dostat do střetu. Už jsem však také sly-
šela, že je to dobře, protože právě pohled
očima učitele v rozhodování často chybí.
Mám radost z toho, že se podařily některé
rekonstrukce a investice. Konkrétně
v Hradci mám radost z „Rudolfína“, proto-

že tam hrozil prodej, ale nyní slouží opět
škole. Těší mne, že se daří dát školy tro-
chu dohromady, že to, co bylo roky odklá-
dáno, se daří opravit a rekonstruovat.
Mám radost z toho, že se podařilo navýšit
prostředky do masového sportu pro
všechny a hlavně mám radost z ocenění
dobrovolníků, kteří pracují s dětmi a mlá-
deží a na něž se často zapomíná. Protože
také pracuji s dětmi, bylo mi líto, že o li-
dech, kteří svůj čas a svoji energii věnují
naprosto nezištně dětem, se mnoho neví
a nemluví. „Zlatá koruna“ Královéhra-
deckého kraje se stala symbolickým po-
děkováním za jejich práci. V neposlední
řadě jsem pyšná na vše, co souvisí s pod-
porou techniky a řemesel, s větším sepě-
tím škol se zaměstnavateli v kraji. Budu
ráda, když můj případný nástupce bude
ve všech „rozjetých“ aktivitách pokračovat.

Všem ženám k našemu svátku přeji
hodně zdraví, hodně energie, hodně času
pro sebe, š�astnou rodinu, aby každá by-
la spokojená, hezká a aby se neostýcha-
la chodit s hlavou hrdě vztyčenou. (tl)

�

Táňa Šormová předává Zlatou korunu.



PRAVDA ZVÍTĚZÍ?
Myslíte si, že ano? Mnozí říkají, že prav-

da se ukáže. No, já říkám, je to možné,
ale na jakou dobu: Když už se někdy uká-
že, tak to ani nepostřehneme. Jo, dneska
si můžeme vybrat, zdali nám hovoří prav-
du naše média, naše deníky, nebo bude-
me raději souhlasit se zprávami, které
nám přinášejí nejrůznější sociální sítě.

Nemůžeme se spolehnout ani na slova
pana Kalouska, poslance to na slovo vza-
tého. Říká se o něm, že prý je alkoholik.
Nojo, je to těžké, Já jsem ho viděl několi-
krát skoro úplně střízlivého. Říká se, že
ve víně je pravda, ale copak já vím, co pi-
je? Představitelé politických stran, kteří se
opírají pouze o pár procent příznivců, se
rozčilují, když je sněmovna přehlasuje.

Tak, sakra, copak tohle je demokracie,
když vyhraje většina?

OČI PRO PLÁČ
Evropská unie nám schválila, že Všes-

tarské cibuli patří ochranná známka
„chráněné označení původu“. Tímto „titu-
lem“ se mohou pyšnit nejen ve Všesta-
rech, ale v dalších jedenácti obcích na
Královéhradecku, kde ji pěstují. A tak si
budeme moci při loupání cibule pěkně
evropsky poplakat.¨

TROCHU HUMORU
– Halo, halo, je tam vodárna?
– Ano, čím vám mohu prospět.
– Z mého vodovodu teče voda.
– A co byste jiného očekával, pane?
– No, podle účtu Pilsner Urquel!

Vepřové nudličky s kapustičkami

Vepřové maso nakrájejte na
nudličky a prudce je opečte
v oleji. Pak přidejte pokrájenou
slaninu a najemno krájenou ci-
buli. Společně opékejte a až
cibulka zesklovatí, zalijte vše
vínem a nechte prudce prova-
řit. Pak podlijte vodou, osolte
a opepřete a duste téměř do-
měkka. Lehce rozmražené ka-
pustičky překrájejte, osolené
a okořeněné je přidejte k masu
a společně doduste, stačí de-

set minut. Š�ávy má zbýt minimum. Po-
dávejte s vařeným bramborem.

Raději používám mražené kapustičky,
protože jsou zaručeně mrazené za čerst-
va a navíc krátce blanšírované v páře,
čímž přijdou o většinu nelibě vonících sir-
ných silic.

Vařila Ta�ána LANKAŠOVÁ

Pro 4 osoby: 

�� 350 g vepřových líček nebo plecka ��

50 g anglické slaniny ����600 g mraze-
ných kapustiček ����střední cibule �� 1 dl
bílého vína �� lžička olivového oleje ��

pepř ����sůl.
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)))  KRAJÁNKOVY ZDRAVÉ DOBROTY

JIČÍNSKO
� 5. 3. – slavnostní odpoledne k MDŽ od
14 h. v sále U Militkých v Nové Pace. K tan-
ci a poslechu hraje skupina Štefana Válka,
tombola, kulturní program, občerstvení. Za-
jištěna doprava na trase Valdice – Nová Pa-
ka a zpět. (Podrobnosti sdělí OV Jičín.)

KRÁLOVÉHRADECKO 
� Ve středu 2. 3. od 9 h. ve velkém sále
U Švagerků HK posezení s hudbou k MDŽ.
� Levicový klub žen HK se sejde
U Švagerků 10. 3. od 14 h. – tradice boje
žen za osmihodinovou pracovní dobu
a volební právo. V dubnu se sejde 14. 4.

NÁCHODSKO
� 5. 3. – taneční zábava k příležitosti MDŽ
od 18 h. v sále sokolovny Jaroměř-Jezbiny.
Hraje OK STYL a další doprovodný pro-
gram. Vstupné 70 Kč. � 7. 3. – oslava MDŽ
od 14.30 v budově OV KSČM Náchod. Za-
zpívá Anna Bubeníčková, zve ČSŽ a MěV
KSČM v Náchodě.

RYCHNOVSKO
� V pátek 4. 3. v Rychnově n. Kn. v zaseda-
cí místnosti OV KSČM od 16 h. � V sobotu
5. 3. v Týništi n. O. v Areálu chovatelů od 16
h. � V úterý 8. 3. v Dobrušce v sále Univer-
zity Karlovy od 17 h. � V úterý 8. 3. v Často-
lovicích v Hasičské klubovně od 17 h. � Ve
čtvrtek 10. 3. v Kostelci n. O. v Klubovně
důchodců od 16 h. � V sobotu 12. 3. v Bo-
lehoš�i – Lipinách v klubovně SK od 14 h. �

TRUTNOVSKO
� 5. 3. – oslava MDŽ od 14 hodin v rest.
Hankův dům ve Dvoře Králové n. L. �
12. 3. – oslava MDŽ od 15 hodin v Chotě-
vicích v místní restauraci pro středisko
Hostinné. � 12. 3. oslava MDŽ od 14 h.
v Úpici u Tomana pro Úpici a Trutnov. �
Všude zahraje živá hudba, bude kulturní vy-
stoupení dětí a hry o drobné ceny. � 7. 3.
– od 15 hodin v salonku restaurace Pohoda
v Trutnově neformální setkání s poslancem,
krajským a městským zastupitelem dr. Zdeň-
kem Ondráčkem. Ptát se můžete na cokoliv.
Předběžně svůj zájem nahlaste asistentce po-
slance I. Řezníčkové (tel.: 737 17544, reznicko-
va.iva@nemtru.cz.), kvůli malé kapacitě.

)))  POZVÁNKY

WEBOVÉ STRÁNKY KSČM
Krajský výbor: http://kscmkrhk.cz,

zde naleznete rozcestí na okresní strán-
ky i krajský a celostátní facebook. 

OV Hr. Králové: www.kscmhk.cz 
OV Jičín:            www.kscm-jicin.cz 
OV Rychnov n. Kn.: www.kscmrk.cz 
OV Náchod:   http://kscm-nachod.cz  
OV Trutnov:    http://kscm-trutnov.cz
Facebooky má KhKV KSČM,

OV KSČM Náchod, OV KSČM Jičín
a OV KSČM Trutnov, ZO Chlumec n. C.
– jsou přístupné z okresních webových
stránek.

Lednový průzkum voličských preferencí před kra-
jskými volbami pravicové strany právem vyděsi-
ly. Zde náš kraj. Ve dvou krajích byla KSČM prv-
ní, ve čtytřech druhá, v pěti třetí a ve dvou čtvrtá.

SANEP
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