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Dá se říci, že se u nás dvacet let spalo na
„revolučních vavřínech“ a spoléhalo se na
to, že otázku kvalifikovaných pracovníků vy-
řeší „neviditelná ruka trhu“. Nevyřešila nic.
Dnes je situace taková, že nám chybí kvali-
fikovaní technici a řemeslníci. Právě neúcta
k práci dala zaniknout mnoha oborům, které
byly exportně velmi úspěšné. Ty zanikly ne-
bo byly rozprodány. Na zahraničních trzích
nás konkurence ochotně nahradila. Dnes
jsou naši lidé zaměstnáváni většinou zahra-
ničními firmami a mizí různorodost průmys-

lové výroby, naprosto převládá automobilo-
vý a na něj navazující průmysl. To má už ry-
sy koloniálního vývoje výroby.

V oblasti zemědělství jsme byli vyrovnaní
v saldu zahraničního obchodu. To se brzy po
převratu změnilo, dnes už nejsme soběstační
ani v cukru – kdysi nejvýznamnější exportní
komoditě. Vyváželi jsme cukrovary, stroje na
pěstování cukrovky, vyváželi jsme pivovary
a byli jsme na předním místě ve světě.

Pokračování na str. 2 �

))) Slovo předsedkyně
KhKV KSČM

Svátku práce si velmi vážím a mrzí mne, že pro někoho se už delší dobu stává prá-
ce až tou poslední zoufalou možností, jak sehnat peníze. Myslím si, že v současnos-
ti nedokážeme v naší společnosti význam práce dost dobře docenit. Připomeňme si
ty scestné proklamace, že lidé netvoří hodnoty prací, ale podnikáním. Devalvace vý-
znamu práce je v naší době neuvěřitelná. Vypovídá to mnohé o stavu naší společ-
nosti. Vztah k˚lidem, kteří pracují manuálně, je velmi špatný, jsou považováni auto-
maticky za neúspěšné, za hlupáky, kteří se neumějí uživit pohodlněji. Proto jsem rád,
že právě my 1. máj slavíme jako svátek práce. Práce totiž stále nemá tu úctu, kterou
si objektivně zaslouží. Je špatné, že úcta k poctivé práci upadá. Nedocenění podílu
práce na rozvoji společnosti je vážnou chybou.

Zůstane práce matkou
pokroku?

Již přes sto let slavíme 1. máj
jako svátek práce. Jsou období,
kdy je práce nedostatek, a tak se
tvoří „armáda“ nezaměstnaných,
pak přijde doba, kdy je po za-
městnancích poptávka. Jedná se
zvláš� o některé profese, které
na pracovním trhu chybí.

Nyní často slyšíme o nedostat-
ku řemeslníků. Chybí technici jak
vyučení, tak i vysokoškoláci. Za-
číná být i nedostatek lékařů
a zdravotních sester. Vše je to
důsledkem volné ruky trhu. Pro-
blémy se řeší, až když nastanou.
Připravit zdatného odborníka ne-
ní záležitost několika týdnů či
měsíců, ale několika let. Absol-
venti škol jsou sice teoreticky
vzděláni, ale potřebují projít i pra-
xí a nasbírat zkušenosti, které
školy nemohou poskytnout.

V současné době se dostává
do důchodového věku početně
silná poválečná generace a měla
by být nahrazena dětmi naroze-
nými před 25 až 30 lety. To jsou
mnohem slabší ročníky, na kte-
rých se podepsal liberální přístup
ke vzdělání pod heslem: studuj
hlavně to, co tě baví. O uplatnění
v reálném životě tato mládež
moc nepřemýšlela. Školy podbí-
zivě upravovaly obory studia po-
dle přání žáků a ne na základě
potřeb vývoje ekonomiky. Nyní
nám mnohé profese chybí a jen
těžko budeme znovu tyto odbor-
níky získávat, protože i učitelé
a mistři, kteří jim mohli předávat
své znalosti a zkušenosti, odchá-
zejí na odpočinek a noví odborní-
ci na jejich místa nenastupují.

Náš národ byl znám vždy svou
vynalézavostí a zručností, snad
tomu bude i v budoucnu, potíže
překonáme a budeme moci i na-
dále mluvit o zlatých českých ru-
čičkách. Oslavme na prvního
máje všechny naše šikovné pra-
cující občany a přejme jim, aby
za svou kvalitní práci měli i odpo-
vídající odměnu a pracovní pod-
mínky. Nezapomínejme však, že
máj je také lásky čas a předá-
vejme svou lásku všem ve svém
okolí – nejen v máji.

Věra ŽIŽKOVÁ

Práce stále nemá úctu, jakou 
si právem zaslouží

OOssllaavvmmee  SSVVÁÁTTEEKK PPRRÁÁCCEE

aa  ddnnyy  oossvvoobboozzeenníí

KVĚTY V MÁJI

Jsou-li krásné mladé květy v máji,
ještě hezčí dívky v máji jsou.
Když je slyším smát se 
večer na zahrádce, 
tak se život změní najednou. 

P. Kohout, 1952



Jsme už jen ze 40 procent soběstační
v produkci vepřového masa a drůbeže,
jsou velké problémy v produkci mléka.
Tam jsme naprosto zbytečně vyklidili po-
zice. Osobně trvám na tom, že potravino-
vá soběstačnost je základem ekonomic-
ké suverenity státu.

Došlo k destrukci spojení zaměstnava-
telů a učňovského školství a my se te� na
kraji snažíme pracně nahrazovat propo-
jení zaměstnavatelů se školami. Loni
jsme na odboru regionálního rozvoje,
který je pod mojí gescí, zřídili funkci
koordinátora zaměstnanosti. Našli jsme
kvalifikovanou sílu v řadách současných
zaměstnanců díky vnitřní organizační
změně. Jejím úkolem je řešit všechno, co
se týká zaměstnanosti. V první řadě bylo

potřeba navázat velmi úzkou spolupráci
s hospodářskou komorou, odkud jsou
nejpřirozeněji k dispozici informace o po-
třebě obsazení různých oborů v nejrůz-
nějších oblastech výroby a služeb. Dále
se řeší otázka provázanosti spolupráce
mezi školami a zaměstnavateli a ukazuje
se, že se objevují první výsledky práce,
na níž má největší podíl naše radní Táňa
Šormová. Naším cílem je, aby zaměst-
navatelé navazovali přímé kontakty se
školami a jejich studenty nebo učni, aby
tito už předem věděli, pro jaký podnik se
učí a měli také, pokud budou úspěšně
zvládat učení či studium, perspektivu
pracovního místa po vyučení či maturitě.
Firmy mohou učně a studenty významně
zainteresovat třeba tím, že jim poskytnou
pracovní oblečení, nabídnou různá sti-
pendia a nabídnou možnosti praxe atd.
Je to něco, co tady existovalo, bylo dob-
ré a je potřeba to oživit.

V současné době
kraj poskytuje ze
svého rozpočtu
ročně 5,5 milionů
na stipendia v uč-
ňovských technic-
kých oborech a jsme
rozhodnuti v tom
pokračovat i v dal-
ším období.  Jsem
přesvědčen, že větší významnou motiva-
cí pro učně či studenty by byla stipendia
od možných budoucích zaměstnavatelů
a jejich další podpora, o níž byla řeč vý-
še. Možná důležitější než finanční pod-
pora je navázání kontaktu budoucího za-
městnance s budoucím zaměstnavate-
lem, tedy vztahy, které existovaly dříve
a osvědčovaly se.

Otakar RUML, 
1. náměstek hejtmana
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Spolu s tím se naskytla možnost za-
koupit také sousední dům č. 32 s přileh-
lým pozemkem. V červnu 2015 byl
schválen záměr koupě to-
hoto objektu a zároveň
schválena komise, která
měla navrhnout konečné
využití těchto domů. Jede-
náctičlenná komise, ve
které byli jak zástupci koa-
lice, tak i opozice, podala
návrh k využití obou objek-
tů pro potřeby kultury a zá-
roveň k využití přilehlých
pozemků pro rozšíření stá-
vajícího parku před divad-
lem A. Jiráska. Taktéž byl
předložen předběžný roz-
počet rekonstrukce obou
domů včetně předběžných ročních ná-
kladů na jejich provoz.  Komisí bylo navr-
ženo využití pro Městské muzeum, měst-
ské Kulturní středisko, Informační cent-
rum, Jednotu divadelních ochotníků, Te-
levizi JS a zázemí pro aktivity spolků při
konání společenských akcí v Úpici. Bylo
tím řešeno uvolnění prostor v Městském
muzeu, např. pro stálou expozici o histo-
rii Úpice, potřeby pro restauraci exponá-
tů, odpovídající prostory pro badatele,
kterých rok od roku přibývá, dokumentár-

ní pracoviště a zejména prostor pro de-
pozitář muzea, který se dříve neřešil, ale
ze zákona je nutností. Taktéž šlo o uvol-

nění prostor v divadle A. Jiráska a jejich
využití k dosud nedostatečnému zázemí
pro účinkující, o oživení náměstí přestě-
hováním Informačního centra, a také,
což jsme považovali za velmi potřebné,
o částečné zlepšení vzhledu našeho po-
někud šedivého náměstí. Na základě to-
hoto podkladu bylo zastupitelstvem kon-
cem srpna 2015 odkoupení domu č. 32
schváleno a v říjnu 2015, po upřesňují-
cích jednáních komise, schváleno zadá-
ní projektové dokumentace.

Je pravdou, že ani zastupitelé, ani čle-
nové komise pro přípravu záměru nebyli
vždy jednotní v názorech, jak na koupi
obou domů, tak i na jejich využití. Hlaso-
vání pro přijetí návrhů bylo někdy těsné
a docházelo ke konfliktům při výměně
názorů na tuto věc. Zejména poté, kdy
projektanti z rozumných dispozičních dů-
vodů navrhli demolici domu č. 32 a no-
vou stavbu jeho propojení s domem č.
31, čímž stouply náklady na celkovou re-
konstrukci.

Vše vyvrcholilo před a v průběhu jedná-
ní zastupitelstva v březnu 2016, kde se
jednalo o zajištění financování tohoto zá-
měru. Bylo zřejmé, že právě výše úvěru
je trnem v oku opozičním zastupitelům
a jejich přívržencům z řad obyvatel, kte-
rým rovněž nevoněl záměr investovat do
kultury ve městě. Přitom bylo na pracov-
ní poradě před tímto zastupitelstvem,
a také přímo na veřejném zasedání, jas-
ně zastupitelům i veřejnosti vysvětleno,
že přes splátky úvěru nedojde v následu-
jících letech k výraznému poklesu rezerv
určených pro jiné plánované investiční
akce či jejich dofinancování.

Věřím, že se časem toto současné na-
pětí mezi zastupiteli – a potažmo mezi
zastupiteli a veřejností – uklidní. Čas
ukáže, zda to byl správný či špatný krok.
Já, místostarosta města, který mám
v gesci kulturu a školství a všichni zastu-
pitelé, kteří hlasovali pro záměr vyřešit
některé potřeby kulturních institucí ve
městě, jsme přesvědčeni, že tímto kro-
kem Úpice jen získá.

Radim FRYČKA,
místostarosta Úpice

za KSČM

V ÚPICI ŘEŠÍ RADNICE SPOR O DOMY 

Práce stále nemá úctu...

Již několik dřívějších volebních období se Město Úpice snažilo o odkoupení
domu č. 31 s přilehlou zahradou na náměstí T. G. Masaryka od soukromého
majitele. V loňském roce, po jeho úmrtí, byl tento objekt k prodeji. Zastupi-
telstvo na svém zasedání v květnu 2015 odkoupení domu schválilo. Již před
tím byl na pracovní poradě zastupitelstva konzultován předběžný záměr jeho
využití.

Náměstí v Úpici, dotčené budovy pravo.
FOTO – Václav VANŽURA



V minulých dnech zahýbala naším
příhraničním městečkem kauza minerálky
Ida s „příchutí“ arzénu. Tento prvek je sou-
částí oblíbené vody již od samého začát-
ku jejího popíjení a občané o této skuteč-
nosti samozřejmě vždy byli informováni.
Nicméně k výraznému pochybení vedení
města došlo v souvislosti s požadavky mi-
nisterstva zdravotnictví v této věci, což ná-
sledně vedlo k rezignaci odpovědného
– a do této doby i jediného – místostarosty
Tomáše Šuberta (Patrioti). Samospráva
tak zůstala pouze v rukách starosty Jana
Birkeho za ČSSD, který je sice akční
a velmi pracovitý, ale který zároveň vyko-
nává funkci poslance.

Od samého začátku jsem považovala
tento „úsporný“ model řízení za poněkud
neš�astný, ale doposud celkem fungující.
Bylo však jen otázkou času, kdy to oba

pánové prostě při nejlepší vůli nebudou
stíhat a může dojít i k závažným chybám.
Současná náchodská koalice tedy hleda-
la řešení – a našla. Na pondělním jedná-
ní zastupitelstva překvapila opozici návr-
hem na zřízení funkce dalších dvou(!)
místostarostů. Sice neuvolněných, ale za-
to obou za nejsilnější stranu. Došlo k roz-
dělení kompetencí a podle vlastních slov
současného pana starosty i k uvolnění jen
k těm „nejnáročnějším“ úkolům. Lze jen
doufat, že město, které v poslední době
výrazně změnilo svoji tvář k lepšímu, bu-
de pod tak mnohačetným vedením sloužit
ku prospěchu většiny občanů. Bude snad
konečně obnoven lázeňský charakter Ná-
choda alespoň v omezené míře, zmizí
ostudné trosky po bývalé Tepně a koneč-
ně začnou práce na životně důležitém
obchvatu města?

Zároveň bych si z celého srdce přála
omezení destruktivního vlivu zástupců
strany zelených, a také zastupitelů těch
politických subjektů, které dříve ve vedení
města neuspěly a dnes se řídí heslem,
čím pro město hůře, tím pro nás lépe...
Volby do měst a obcí jsou za dveřmi.

KSČM dlouhodobě podporuje všechny
návrhy, které zlepšují život obyvatelům
a obyvatelkám města Náchoda bez rozli-
šování, kdo tyto návrhy předkládá.

Mgr. Soňa MARKOVÁ, 
poslankyně a zastupitelka 
města Náchoda za KSČM

KRAJÁNEK � 2016 květen ��3

CO NOVÉHO NA NÁCHODSKÉ RADNICI?

Na konci města Kostelec nad Orlicí,
směrem na Vamberk, se rozkládá areál
bývalých kasáren vybudovaných za 1. re-
publiky. V roce 1997 byla kasárna armá-
dou opuštěna a chátrala. Po rozhodnutí
ministerstva vnitra umístit do Kostelce
n. O. pobytové středisko pro žadatele
o azyl došlo k celkové rekonstrukci ubyto-
vacích zařízení a v roce 2001 byl zahájen
provoz. Počáteční kapacita byla 350 ža-
datelů. Zařízení bylo zaměřeno převážně
na rodiny s dětmi, které přicházely z býva-
lých sovětských republik. 

Děti po počáteční přípravě ve speciální
třídě přímo v areálu střediska přecházejí
do běžných tříd základní školy. Nyní je ka-
pacita 277 lůžek a není naplněna. Počet
žadatelů o azyl se pohybuje kolem 180 až
190 osob. Nejvíce je zde Ukrajinců (asi
čtvrtina), potom tu jsou Rusové, Číňané,
Kubánci, Gruzínci, Arméni (kolem 10),
Afgánci (jen 4), po třech jsou Syřané,
Mongolové, Alžířané. Převažují jednotlivci
a muži. 

Již v době, kdy byl oznámen záměr vybu-
dovat v našem městě pobytové středisko,
byla část občanů silně proti a tento negativ-

ní postoj u mnohých stále přetrvává. Napo-
máhá k tomu i rozšiřování nepravdivých in-
formací např. o nalezeném zavražděném
uprchlíkovi za supermarketem či poplašná
zpráva o znásilnění dvou holčiček. 

Každá taková událost je často zveličo-
vaná a dlouho veřejností přetřásaná. Vět-
šina obyvatel nemá s cizinci žádné špat-
né zkušenosti, přesto se ani po 15 letech
nesmířila s existencí tohoto zařízení. 

Koncem března letošního roku vznikla
v Kostelci n. O. petice pod záštitou SPD
(Svoboda a přímá demokracie Tomio
Okamury). Petice žádá vyhlášení místní-
ho referenda o umis�ování migrantů v ka-
tastru města Kostelec n. O. Na umis�ová-
ní žadatelů o azyl město vliv nemá, to je
v kompetenci ministerstva vnitra. Petice
také požaduje, aby představitelé města
občany v předstihu informovali o aktivi-
tách týkajících se přijímání imigrantů. 

Zcela chápu, že lidé mají v současné
rozbouřené době obavy o budoucnost
a chtějí se cítit ve svém městě, ve své ze-
mi bezpečně. Vyvolávání hysterie je však
nezodpovědné.                  

�

Jak je to s trestnou činností migrantů v Kostelci?

Město Náchod se občas stává středobodem královéhradeckého regionu, ne-
bo dokonce i celorepublikového zájmu, v dobrém slova smyslu, například při
finále soutěží Muž roku nebo Nej sestřička. Nedávno se také stala nejkrásněj-
ší Češkou Nácho�anka. Někdy se ale úplně nedaří.

S krajskými zastupiteli
KhKV KSČM zhodnotil přípravu oslav prv-

ního máje a pietních aktů. Potíže s místem
pro konání oslavy měli jičínští soudruzi. Vel-
kou akcí v kraji bude uspořádání mezinárod-
ního Europacampu, akce SFEL-R, u So-
botky, kterou zajiš�uje především OV KSČM
Jičín. Václav Ort informoval o iniciativě ně-
meckých soudruhů zajistit místo pro knihov-
nu M. Ransdorfa o 64 tisících svazcích.

Zastupitelé Kh kraje informovali o své prá-
ci v zastupitelstvu. František Vrabec, předse-
da dopravní komise KhK potvrdil možné
obavy o zpoždění prací při pokračování dál-
nice D11 směrem k Jaroměři. Zastavení ten-
dru na výběr poskytovatele autobusové do-
pravy v kraji neohrozí autobusovou dopravu.
Z různých zdrojů budou financovány ve
třech fázích opravy silnic II. a III. třídy ve vý-
ši tří miliard.

Josef Lukášek informoval o situaci v oblasti
sociálních služeb kraje. Neuspokojivý je stav
v Barevných domcích Hajnice, úspěchy jsou
např. v DS Na Biřičce v Hradci Králové.

O obtížné situaci ve zdravotnictví informo-
val MUDr. L. Voborník a Lenka Fialová, členo-
vé dozorčí rady Zdravotnického holdingu Kh
kraje. Kraj poskytuje dodatečné finance a po-
zitivní je, že tak nejsou nemocnice již v pro-
padu. Hrozí však stále nedostatek zdravotní-
ch sester, bratrů i lékařů – zejména pediatrů
a gynekologů. Zatím nedošlo k výraznému
zlepšení fungování holdingu.                (vha)

Možná jste dostali v polovině dubna 2016 do schránek „Národní listy“ (vydal
Úsvit a Národní koalice). Na první straně vás upoutal jistě titulek Kriminalita
migrantů roste, Sobotka přijímá další s podtitulem Zařízení v Kostelci n. O. za-
žilo prudký nárůst kriminality imigrantů... Skutečnost však neodpovídá bom-
bastickému titulku, jímž si některé politické strany „nahánějí“ voliče. 

Vysvětlení k situaci podala Věra ŽIŽKOVÁ, zastupitelka města Kostelec n. O.
a předsedkyně KhKV KSČM:

Prameník Idy

)))  Jednal KhKV KSČM



Otázky pro Josefa Lukáška
�� Které sociální služby v Královéhra-
deckém kraji najdeme? 

Především jsou to příspěvkové organi-
zace kraje. Jedná se o jedenáct domovů
pro seniory (dříve domovy důchodců),
sedm ústavů sociální péče a jeden ústav
pro zdravotně postižené. Do těchto zaří-
zení dnes přicházejí naši spoluobčané
většinou tehdy, kdy už potřebují vyšší mí-
ru péče, kterou již nejsou schopni sami
zvládnout. Pokud jsou aspoň trochu
schopni se sami o sebe postarat, mohou
využívat některou z forem terénních ne-
bo ambulantních služeb, kterých v kraji
působí takřka tři sta ve formě nezisko-
vých organizací nebo zapsaných spolků.
Škála poskytovaných služeb je velice ši-
roká. Od dovážky obědů přes poskytová-
ní pečovatelské služby, odlehčovací
služby, denní stacionáře až po poraden-
ské služby a půjčování rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek. Právě po-
slední oblast je velmi důležitou součástí
života nevidomých občanů. Samostat-
nou kapitolu tvoří hospice, a� již hovoří-
me o stálém v Červeném Kostelci nebo
o mobilních v různých místech kraje. Pro
mnohé maminky jsou důležitá i centra ra-
né péče. V této oblasti už úzce
spolupracujeme i s odborem zdra-
votnictví.
�� Jak je to s financováním soci-
álních služeb? Co kdyby si ně-
kdo chtěl zřídit sociální službu?

Sice jsem to již v různých člán-
cích vysvětloval, ale přesto bych
několik detailů zdůraznil. Někteří li-
dé se domnívají, že podnikat v ob-
lasti sociálních služeb je úžasně
jednoduché. Stačí mít třeba nepro-
sperující hotel a můžou podnikat.
Ale tak jednoduché to není. Pokud
chce organizace poskytovat sociál-
ní služby, musí k tomu vytvořit po-
třebné stavebně technické podmínky, za-
jistit kvalifikované sociální pracovníky
a zažádat o registraci. Teprve když vyho-
ví všem nezbytným podmínkám, může
být tato organizace zaregistrována. To ale
neznamená, že bude od kraje získávat
nějakou formu dotace. Především tato

služba musí být potřebná pro oblast, kde
by měla působit. K tomu se vyjadřuje so-
ciální odbor obce s rozšířenou působnos-
tí, popř. sociální pracovníci příslušných
obcí. A nastupuje další fáze vyjednávání,
tzn. zajištění spolufinancování ze strany
obce. Je-li i tato spolupráce zajištěna, na-
stupuje jednání s odborem sociálních vě-
cí krajského úřadu o zařazení do sítě so-
ciálních služeb. Návrh na zařazení je pak
projednán komisí rady pro plánování a fi-
nancování sociálních služeb, kde jsou za-
stoupené všechny obce s rozšířenou pů-
sobností. Komise se vyjadřuje i k rozdělo-
vání financí a výši vyrovnávacích
plateb.
�� Jak se stanoví její výše?

Vyrovnávací platba vychází
z počtu obsluhovaných klientů,
počtu sociálních pracovníků i ča-
sovém rozsahu poskytovaných
služeb. Je nutné zdůraznit, že na
financování se podílí jak kraj, tak
i ministerstvo práce a sociálních
věcí, které finanční prostředky
převádí na kraj a ten je výše
vzpomínaným způsobem rozdě-
luje. Na provozu jednotlivých slu-
žeb se pochopitelně podílejí
svou platbou i klienti.

Rád bych ocenil i podíl pracovníků od-
boru sociálních věcí při získávání financí
z operačních programů na zvyšování
kvality sociálních služeb. Tyto prostředky
jsou pak rozdělovány na základě výběro-
vého řízení a skutečně nemalou měrou
přispívají ke zvýšení úrovně služeb. Ně-

kdy při dojednávání dochází i k zajíma-
vým nedorozuměním. Jen pro příklad.
Jedna organizace rozšíří své prostory,
čímž se pochopitelně zvýší náklady na
provoz. Ale počet klientů i rozsah posky-
tovaných služeb zůstal stejný, a paní ře-
ditelka se pak diví, že jí nechceme pří-
spěvek na provoz zvýšit.
�� A co ostatní oblasti sociální péče?

Důležitou součástí práce odboru je i so-
ciálně právní ochrana dětí. Příběhy někte-
rých malých účastníků řízení (omlouvám
se za tento výraz) by vydaly na samostat-
ný román. O tom by mohli vyprávět pra-
covníci zařízení pro děti vyžadující oka-
mžitou pomoc. Někdy pomůže i dobrý
pěstoun, ale to je problematika, které se
podrobněji věnuje kolegyně Zdeňka Šáro-
vá, členka sociálního výboru.
�� O otázkách stavebních investic
jsme již informovali. Ale vím, že kraj

se stará i o deinstitucionalizaci. K če-
mu v rámci ní dochází?

Ano, samostatnou kapitolou je zajištění
prostor a bytů pro transformaci sociál-
ních služeb, neboli tzv. deinstitucionali-
zace. Jinými slovy: přemístění vhod-
ných, a to zdůrazňuji, vhodných klientů
do bytů mimo ústavy. Nebudu rozebírat
všechny objekty a služby, ale rád bych
připomenul výstavbu nových domků pro
klienty se zdravotním postižením v Hoři-
cích, které 25. dubna převezmou její no-
ví obyvatelé. A připravujeme i další vý-
stavbu, např. v Častolovicích a v Kos-
telci nad Orlicí. Ovšem daleko důležitěj-
ší je zajištění pracovních příležitostí pro
lidi se zdravotním nebo mentálním posti-
žením. Tady bych chtěl ocenit práci tako-
vých organizací, jako jsou Skok do živo-
ta z Hradce Králové, Život bez bariér
z Nové Paky nebo Pferda z Rych-
nova nad Kněžnou a dalších, které
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Pokud se někomu zmíníte o sociálních službách, každý si zřejmě pod tímto
pojmem představí něco jiného. Zřejmě podle vlastní zkušenosti. Jaká je však
skutečnost, na to se zeptal Krajánek Josefa LUKÁŠKA, člena Rady Králo-
véhradeckého kraje, který je za rozvoj sociálních služeb odpovědný. K dalším
sférám činnosti se vyjádří ještě zastupitelka Zdeňka ŠÁROVÁ a členka Soci-
álního výboru Ta	ána LANKAŠOVÁ.

Jednou z posledních velkých investic ve sféře sociál-
ních věcí byla rekonstrukce  střechy Domova seniorů
ve Vrchlabí.                  

Josef Lukášek nezapomíná na významná jubilea
seniorů, kteří žijí v krajských zaříízeních.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE POD LUPOU



obstarávají práci pro své klien-
ty. Skutečnost, že tito lidé

„chodí do práce“, je pro ně hodně
důležitá a silně přispívá ke zkvalit-
nění jejich života.
�� Co byste chtěl uvést na závěr?

Je důležité podívat se na práci
v sociálních službách i z druhé stra-
ny. Není to práce jednoduchá, vyža-
duje od pracovníků hodně velké na-
sazení. Nejenom fyzické, ale přede-
vším psychické. Proto jsou taky ve-
lice nutné i dobré mezilidské vztahy
v jednotlivých zařízeních, a pokud
je mi známo, ředitelé našich zaříze-
ní, a to jak příspěvkových, tak i ne-
ziskových, na to poměrně dost dba-
jí. A právě jim bych rád poděkoval
za jejich náročnou práci, kterou ve
svých zařízeních odvádějí. Mnohdy
to není jen práce manažera, ale mu-
sí nahradit i stavebního investora
nebo stavební dozor. A škála pro-
blémů je mnohem širší.

Poděkování si samozřejmě za-
slouží i řadové pracovnice a pra-
covníci sociálních služeb, a stejně
tak bych rád za dobrou spolupráci

poděkoval členům sociálního výbo-
ru krajského zastupitelstva a po-
chopitelně i pracovníkům odboru
sociálních věcí krajského úřadu,
kteří odvádějí skutečně profesio-
nální služby.

A ještě jedna skupina pracovníků
působících v sociálních službách
si zaslouží poděkování. Jsou to
dobrovolníci, kteří docházejí do so-
ciálních zařízení a zdarma pomá-
hají, a� již přímo při práci pečovate-
lek či jako společníci, kteří klien-
tům čtou nebo je doprovázejí na
vycházkách. Samostatnou kapito-
lou je i canisterapie, která pomáhá
psychice seniorů i lidí se zdravot-
ním postižením. Asi plným právem
získala krajskou „Cenu Ď“ dobro-
volná canisterapeutka z Domova
u Biřičky v Hradci Králové, která
zde pomáhá se svou fenečkou
Amálkou. Právě „Cena Ď“ je urči-
tou formou poděkování těmto do-
brovolníkům za jejich práci.
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Aktivní stáří, to je společný cíl města a kraje – snímek je
z Fit parku u domova zvláštního určení Harmonie Hradec
Králové.

)))  Tři otázky pro krajskou zastupitelku
Zdeňku ŠÁROVOU

�� Jaké zásadní problémy řešila Komise Rady
kraje pro seniory?

Komise Rady kraje pro seniory řešila několik zá-
sadních problémů. Především se zabývala akce-
mi a investicemi v zařízeních sociálních služeb,
dále tu byl problém přeregistrování klientů k jiné-
mu lékaři v Domově U Biřičky a nakonec jsme ote-
vřeli například i problém nedostatečného počtu
pracovníků přímé péče v sociálních službách kra-
je. Za nejdůležitější považuji skutečnost, že se
o problémech nejen mluví, ale hlavně se řeší.

�� Myslíte si, že je v kraji o seniory dobře postaráno?
Základním principem rozvoje sociálních služeb pro seniory je snaha

o zachování života v běžném prostředí a je tedy nutné rozvíjet především
terénní a ambulantní sociální služby. Dalším cílem je zachování kapacit
pobytových zařízení pro seniory, které budou v budoucnu využívat pouze
senioři s vyšší mírou potřeb. Myslím si, že v našem kraji je o seniory za-
tím dobře postaráno. Demografická křivka, která vyjadřuje stárnutí popu-
lace je ale neúprosná, proto si myslím, že je potřeba mít dostatek odbor-
níků, kteří zajistí informovanost veřejnosti, potažmo seniorů. Určitě je nut-
né podporovat činnosti klubů seniorů v jejich aktivitách a zasadit se o sku-
tečnost, aby vznikaly nové kluby seniorů, které by byly jednoznačně pří-
nosem pro seniory. 
�� S jakou odezvou se setkáváte jak na krajském úřadě, tak mezi kolegy
zastupiteli při své snaze novelizovat zákon o sociálně právní ochraně dětí?

K této otázce se také ráda vyjádřím. Vytrvala jsem a odezvy jsem se ko-
nečně dočkala. Jsem v kontaktu s našimi radními Šormovou a Lukáškem.
Jsem ráda, že oba pochopili, že problematiku ohrožených dětí je třeba řešit
a více neodkládat, protože právní úprava Zákona o sociálně právní ochraně
dětí má ohroženým dětem pomoci – v praxi se spíše ukazuje opak. 

Dvoustranu připravila
Ta�ána LANKAŠOVÁ

Podpora rodiny by v kraji měla
být větší

Druhé volební období jsem členkou Sociálního
výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
a první volební období jsem si přibrala i práci v Ko-
misi sociálně zdravotní rady města Hradce Králo-
vé. Okruh problémů, který řešíme na kraji, je ob-
dobný těm městským. Ostatně, většina zařízení
sociálních služeb města je součástí krajské sítě so-
ciálních služeb. Pokud by se kraj měl v něčem vel-
mi vážně od města přiučit, je to právě to, co mne
na práci sociálního výboru kraje mrzí nejvíc a co už
druhé volební období kritizuji – rodinná politika.

Na úrovni krajského města se rodinám dostává
mnohem bohatší podpory, než jakou dostanou od
kraje, což považuji za trošku smutné. Neméně
smutné pak je, že se nám to, ač máme jako KSČM
gesci nad sociální oblastí, nepodařilo změnit. Leč
k věci. Většina prostředků, které na rodinnou pod-
poru vydává kraj – a není to malý peníz, přes pět
milionů –, končí v projektu Rodinné pasy, k nimž se
nověji, což je zásluhou našeho radního Lukáška,
přidaly ještě Senior pasy.

Podpora rodinných aktivit turistických, společné-
ho trávení volného času jinde než v nákupních
centrech či u počítačů je určitě záslužná. Ovšem
odčerpat na ni většinu financí není určitě správné.
Můj názor dokazuje i výzkum, který pro město za-
jistili hradečtí vysokoškolští studenti. Podle něho
většina rodin potřebuje akutně řešit dva problé-
my: bydlení a zaměstnání. Společné rodinné akti-
vity jsou pak až na jednom z posledních míst. Takže
opakovaně kladu otázku: nejde krajská podpora
rodin jaksi mimo skutečné potřeby rodin v kraji?

Váš názor mne velmi zajímá a slibuji, že na jeho
realizaci budu dál shánět politickou podporu. 

Ta�ána LANKAŠOVÁ (KSČM),
členka Sociálního výboru KZ KhK 



Sociální témata, ve smyslu rozšíření
služeb pro občany, patří k prioritám
našeho volebního programu. Jedním
z nich byl také návrh na vybudování
startovacích bytů pro mladé a další
skupiny, které si nemohou dovolit trž-
ní nájemné. V současné době, kdy
jsme tento záměr přednesli vedení
města, jsme ve fázi, kdy je tato mož-
nost intenzivně zvažována. Snad se
do konce volební období dočkáme za-
hájení realizace.

Aktuálně se v Trutnově však připravuje
celý komplex významných změn v sociál-
ních službách, jehož finální podobu bude
schvalovat příští zastupitelstvo. Konkrét-

ně jde o zřízení dlouho diskutovaného
stacionáře pro seniory. Tento záměr jed-
noznačně podporujeme! Pro mnoho ro-
din, které pečují vlastními silami o seniora
v domácím prostředí, půjde o odlehčova-
cí službu. Věříme, že občany bude vítána
a využívána. Zároveň se zřízením stacio-
náře pro seniory bude také rozšířena ka-
pacita a služby ve stacionáři pro mentál-
ně postižené. Dosud zde fungoval stacio-
nář pouze pro lehce a středně mentálně
postižené. Máme tu však občany, kteří by
uvítali zaměření i na těžce mentálně po-
stižené. S jednou ze zoufalých matek
jsme i navázali kontakt. Kde je vůle, vždy
se cesta najde. I přes počáteční nesou-

hlas vedení města a neochotu
situaci řešit, došlo nakonec
k dohodě, že služby stávající-
ho stacionáře budou rozšíře-
ny.

Postarat se o slabé, nemoc-
né a znevýhodněné by mělo
být samozřejmostí. Věřím, že
v tomto ohledu jsme v Trutno-
vě udělali zase krok dopředu.

Iva Řezníčková, 
zastupitelka Trutnova

a KSČM
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Květnové oslavy 
a rusofobie

Každý rok v květnu oslavujeme 1. máj
– svátek práce – a 8. května (dříve 9.) 1945
naše osvobození, především zásluhou
SSSR a jeho Rudé armády. Po válce oslavo-
valy tato výročí miliony nadšených lidí se
zkušeností z kapitalistického režimu v ČSR
a po německém „Protektorátu Böhmen und
Mähren“.

Časem se však začaly snižovat počty těch,
kteří přiházeli na hromadná setkání. Dnes
mnozí z obavy, aby nepřišli o práci nebo pro
starosti vůbec práci sehnat, zůstávají doma.
Mladší generace neprojevuje zájem o poli-
tické dění, nebo dokonce neví, proč je
1. květen svátkem práce a 8. květen státní
svátek a co se jím připomíná.

Nemalou část občanů negativně ovlivňuje
nepřáteli socialismu živená rusofobie, (i
když dávno Rusko není zemí socialistickou),
která vypukla zvláště po odsouzení Stalino-
va kultu, a pak opět kvůli 21. srpnu 1968.
K tomu se nechávají pravidelně zneužívat
i novináři ve sdělovacích prostředcích.

Velká vlna rusofobie narostla po Chruščo-
vově odhalení kultu osobnosti na XX. sjezdu
KSSS v roce 1956. Odhalení Stalinovy ne-
milosrdné likvidace nevinných lidí byla pro
mnohé otřesem. Toho se chytili ti, kteří
u nás prosadili po roce 1989 likvidaci socia-
lismu a obnovu kapitalismu. Stalinovy ne-
přijatelné činy přisuzují naši protivníci so-
cialismu jako systému. Zamlčují Chruščo-
vova slova o tom, že: „Stalin byl věrný so-
cialismu, ale barbarským způsobem!“

V současnosti pravice hází do jednoho
pytle smlouvy Stalina s Hitlerem, ke které
byl SSSR donucen, aby oddálil začátek vál-
ky a získal čas k přípravě na obranu. Přímo
obludných rozměrů nabylo v nedávné bese-
dě ČT „Máte slovo“ přiznání jakési učitelky,
že děti z prvního stupně ZŠ učí, že „Evropu
od Hitlera osvobodily Spojené státy americ-
ké,“ a dále, že „desetileté děti vzkazují do te-
levize, a� už skončí komunismus“! Žel, ani
postpubertální mládež ne vždy zná pravdu
o historii naší vlasti.

O to větší odpovědnost máme, abychom
využívali každé příležitosti k odhalení těchto
lží, odvážně čelili rusofobii. Smažme se zís-
kávat další občany k aktivní účasti na setká-
ních k oslavě svátku práce a 9. května 1945,
který znamenal konec strašlivé druhé světo-
vé války s miliony lidských obětí a stovkami
zcela zničených měst a obcí – zvláště v Rus-
ku a Bělorusku.

Tedy – nashledanou na setkáních k 1. má-
ji a na pietních aktech.

Jaroslav PRŮŠEK
(Pokračování k rusofobii po srpnu 1968

příště.)

Kam s ním?
Vypůjčil jsem si název Nerudovy povídky

o tom kam v Praze s vysloužilým slamníkem
proto, abych si položil otázku, zda byl Jan Ne-
ruda vizionář, nebo jenom prostě nevěděl,
kam v Praze s ním?

Z pohledu dnešní doby byl dle mého názoru
vizionář, protože dnes je to celosvětový pro-
blém viditelný i nás, v Čechách. Kdo jste jel au-
tem z Dobrušky do Nového Města, jistě vás za-
ujala vyrůstající nová hora Říp. Její náplň ale
není ze sopečné vyvřeliny, ale z odpadů vypro-
dukovaných námi, lidmi. Na tuto horu by asi
Praotec Čech nevystoupil, protože by neviděl
krajinu mlékem a strdím oplývající, ale krajinu
posetou plastovým a jiným odpadem, zachyce-
ným u plotu obepínajícího tuto horu, cudně se
zakrývající vrstvou hlíny.

Ano, do poloviny minulého století bylo vše
jednodušší – potraviny se balily do papíru,
v každé domácnosti byla kamna, kde se papír
spálil, mléko se nosilo v bandaskách, pivo ve
skle, trávu sežrali králíci a dobytek, zbytky se
dávaly prasatům a slepicím, hnůj se vozil na
pole, plyn byl jenom po fazolích... Vyhazoval se
pouze popel, a to jenom ten z uhlí, který se pří-
padně používal v zimě na posyp cest a chodní-
ků. Díky průmyslové revoluci však stále více vy-
stupoval do popředí problém odpadů. Plasty při
spálení smrdí a produkují jedovaté zplodiny,

moře je plasty a jiným odpadem zamořené tak,
že se obyvatelé moří bouří tím, že hynou, když
začnou popeláři stávkovat, tak města kolabují
– mám pokračovat?

Jak tedy problém odpadů řešit?
�Vyvážet na skládky, ale co potom, až nebude kam

vyvážet? EU skládkování po roce 2023 zakazuje.
� Spalovat? Je faktem, že moderní spalovny

nezatěžují tolik životní prostředí, ale není to
plýtvání energií z neobnovitelných zdrojů?

Jaké je tedy řešení? To nejjednodušší jaké
existuje: třídění, následná recyklace a využití
odpadů! Ale to by se muselo třídit důsledně,
aby bylo co recyklovat a využívat!

Jak ale třídit?
� Odvézt vše do třídírny odpadů, u pásu vytří-

dit na jednotlivé frakce k recyklaci a dalšímu vy-
užití a nepoužitelný odpad teprve odvézt na
skládku. Mimochodem – z poznatků firem, zabý-
vajících se odpady, je v běžném komunálním od-
padu (popelnicích) necelá jedna třetina nepouži-
telného odpadu, ostatní je různým způsobem vy-
užitelné. Ruku na srdce – chtělo by se někomu
z vás stát u pásu a vytři�ovat v prachu a smradu
odpad? Vždy� je to práce podobající se práci
otroků ve starém Římě...

� Třídit přímo u zdroje je nejekonomičtější
a nejspravedlivější cesta. Obce a firmy zabývající
se odpady – na to musejí mít ze zákona licenci,
musí vytvářet podmínky k co nejkonformnější-
mu způsobu třídění. Vše by mělo vycházet 

V Trutnově připravují zastupitelé významné 
změny v sociálních službách

Objekt pro stacionář pro seniory v Trutnově.

�



JIČÍNSKO
Pavel Stryal z Liběšic oslaví v květnu 65

let, sedmdesátiny čekají na Miloslava
Skrbka z Valdic. Hana Kulichová z Hořic
v Podkrkonoší oslaví 75 let a o deset let ví-
ce bude Miroslavu Kořínkovi z Lázní Bě-
lohrad a Stanislavu Hylmarovi z Nové Paky
- Vrchovin.

Jmenovaným přeje OV KSČM Jičín spolu
se základními organizacemi všechno nejlep-
ší, hodně zdraví a spokojenosti a děkuje za
dosavadní práci pro stranu a společnost. 

TRUTNOVSKO
Ivan Ročeň oslaví v květnu 65 let, Ing.

Jan Kábrt osmdesátiny a Zdeněk Kopecký
padesátiny, všichni oslavenci jsou z Trutno-
va. Zdeňka Albrechtová ze Žacléře má 80.
narozeniny; Adolf Kulda z Jívky má 65 let.
Věře Poláčkové z Bílé Třemešné je 75 let
a Karlu Bařinkovi z Mostku 65 let. 

Květnovým oslavencům přejeme dobré
zdraví a pohodu do dalších dní a let. OV
KSČM Trutnov.

KRÁLOVÉHRADECKO
Na 14. května připadá 65. výročí narození

Jaroslava Vorla, člena 42. ZO KSČM v HK.
Vše nejlepší mu přejeme zejména při překo-
návání jeho zdravotního hendikepu. Na den
22. 5. připadají 85. narozeniny dlouholeté-
ho poctivého komunisty Zdeňka Sedláře.
Vše nejlepší přeje 42. ZO. Marie Vágnerová
oslavila sedmdesátiny – blahopřeje LKŽ.

RYCHNOVSKO
Jiří Koucký z Albrechtic n. O. oslaví 65 let,

Jan Sedláček z Dobrušky bude mít osmde-
sátiny. Miroslav Kouřím se dožívá 92 let
a Božena Táborská 85 let, oba z Rychnova n.
Kn. Jan Čech z Petrovic má 85. narozeniny,
Jaroslav Charvát slaví 70 let, obětavá Hele-
na Kubrtová má teprve 80 let a Ladislav
Vajgl se dožívá 92 let, všichni z Týniště nad
Orlicí. 

OV KSČM k životním jubileím přeje dobré
zdraví všem oslavencům, dost elánu a dob-
rou náladou do dalších dní a let.

NÁCHODSKO
V Jaroměři se dožíl 85 let dlouholetý člen

strany Lubomír Vrzák. Dalším jubilantkou
v Jaroměři je M. Petráňová dlouholetá
členka strany. ZO KSČM jim přeje mnoho
zdraví a štěstí v dalších letech.
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Město Hradec Králové vymyslelo projekt
„Třídíme v Hradci“, ale radní nedomysleli,
že komunální odpad se v popelnicích začíná
během týdne rozkládat a zapáchat. Dále se
v odpadu rodí v letních měsících červi, kte-
ří lezou z popelnic během pěti dnů ven. 

A tomu se má říkat ekologie? Místo toho,
aby se dodržovala ekologie, tak se dělá vše
pro to, aby někdo dostal odměnu za projekt,
který vůbec není dotažený do konce. Jsou
mezi námi občané, kteří bydlí v rodinných
domech a jsou starší sedmdesáti let, někte-
ří musí používat hygienické pleny. Město
nemyslelo na to, že použité rozkládající se
pleny zapáchají a pach se šíří po dvoře a po
ulici, kde je umístěna nádoba. Dokážete se
představit, že vám odvezou popelnici, která
zapáchá a je přeplněna odpadem, jenž se
tam ani nevejde, jedenkrát za 14 dní?

Navrhuji, aby město dalo lidem popelnice-
–kontejnery, kam se můžou dávat použité
pleny. Z rozkládajícího se odpadu se rodí ne-
bezpečné bacily, které ohrožují lidi na zdra-
ví. Svoz papíru jedenkrát za 28 dní: dokáže-
te si představit, že kontejnery na to určené,
se zaplní během čtyř dnů. Co se stane po 28
dnech u kontejneru na papír? Větší kupu,
než je kontejner, vítr rozfouká po ulici. Dal-
ší popelnice-kontejner by měla být na hli-
ník, tj. plechovky od nápojů atd. Svoz plas-
tů jedenkrát za 14 dní je nereálný. Každý ob-
čan si kupuje domů pití v plastové láhvi.
Obaly z potravin jsou také plastové, např.
igelitové nádobky a sáčky atd. Dokážete si
představit, jak bude vypadat popelnice-kon-

tejner za dva týdny? Bude úplně přeplněn,
a také obložen plasty. 

Naši drazí sousedé v Německu tří-
dí 90 % odpadu, ale u nás se třídí maximál-
ně padesát. Pokud si v Německu koupíte
plastovou lahev s pitím a po vypití ji vrátíte
do obchodu, kde jste ji koupili, vrátí vám za
ni 1–3 centy. Za velkou kaluží, tj. v USA, tří-
dí více než v Česku. Vykupují tam např. ple-
chovky od pití, které pak likvidují. Za dvě
kila plechovek vám dají 5 $ (dolarů).

Proč se nemůžeme alespoň trošku přiblížit
těmto zemím? Nejlepší by bylo vyhlásit RE-
FERENDUM o komunálních odpadech a je-
jich svozu, aby si sami občané určili, jak
mají svozy odpadu vypadat. 

Jan Novák,
Pražské předměstí, Hradec Králové 

POZNÁMKA: V zastupitelstvu města Hradce
Králové se klub za KSČM zdržel nebo byl proti
této nové vyhlášce. Bude se znovu projednávat. 

Poznámky ke svozu odpadů

Vážení spoluobčané Města Hradce Králové, 
jste spokojeni se svozem odpadu?

�

z principu: kolik odpadu do popelnice na-
sypeš, tolik zaplatíš.

Pro třídění se nabízí mnoho možností
� Od různého intervalu svozu samozřejmě

s odstupňovanou sazbou až po jednotlivé za-
koupené známky na odvoz jedné popelnice;

� Obce i firmy zabývající se odpadem budují
sběrné dvory, štěpkují dřevní odpad, zajiš�ují
občanům kompostéry, rozmis�ují kontejnery na
bioodpad, zvyšují hustotu kontejnerů na různé
druhy odpadu atd.

� Zavádí se slevy z poplatku za svoz při zapo-
jení do pytlového svozu využitelného odpadu,
leckde se připravují na vážení popelnic při odvo-
zu zaváděním elektronické evidence popelnic;

� Obce realizují různé osvětové akce, besedy
s občany na téma třídění, zapojují se školy, vy-
světluje se přínos do rozpočtu města za výkup
tříděného odpadu...

Nic však nebude fungovat, pokud lidé osvě-
tou, nebo finančním tlakem nepochopí životní
nutnost separace odpadu, jeho recyklace a ná-
sledné využití. Planeta Země je jen jedna a rok
2024 není zase až tak daleko! 

Ing. Miroslav PALHOUN

Mám zkušenost z obce, kde svážejí po-
pelnice jednou za 14 dní. K tomu mají
občané pytle na papír a plast – opět svoz
jednou za 14 dní. Kdo dobře třídí, nemá
v popelnicích mnoho odpadu a ani ex-
krementy po dvou psech v nich nezapá-
chají. Když lidé omývají kelímky třeba od
jogurtů, nemá jim co zapáchat. 

Pokud chce matka mít papírové pleny a
zatěžovat jimi životní prostředí, není to jen
její problém, ale i nás všech. Skládkování
plen je velice zatěžující; pokud se pálí, není
to dobré řešení. Jiná je situace starých lidí.
Tady jsou pleny na místě a jejich likvidace
ukládáním do velkoobjemových kontajnerů,
které se svážejí v jiném režimu. Již mnoho
lidí mě na tuto situaci upozorňovalo, ale EU
nám jasně nařizuje omezení skládkování
a po roce 2023 zákaz skládkování úplně. Li-
dé si vůbec neuvědomují, jak nákladné je
likvidovat ekologické zátěže nebo běžný od-
pad. Třídění je jediné možné řešení a bez
tvrdé disciplíny a předpisů se neobejde. Na-
víc: z dobře vytříděného odpadu mají obce
či města příjmy, které jim částečně pokrýva-
jí náklady. Pokud lidé nepřijmou třídění za
své, měla by se zvýšit razantně cena za
odpady (například žádné slevy na děti, ne-
bo� likvidovat papírové pleny je velice
neekologické a jsou jich tuny!). 

Lenka FIALOVÁ,
zastupitelka HK

�



KDO NEVAŘÍ, NENÍ ČECH
– MŇAM!

Jestliže kdysi platilo, že každý Čech je muzi-
kant, pak nyní by mělo platit zcela něco jiného
– třeba, že každý Čech skáče, ale to platí pouze
v tom případě, když naše národní mužstvo vy-
hraje nějaké sportovní utkání. Původně jsem se
domníval, že ti sportovci společně s funkcioná-
ři skáčou proto, že svým vítězstvím učinili na-
šemu národu radost. Teprve, až jsem zjistil, ko-
lik činí výše odměny za jejich výkon, opravil
jsem si své původní mínění. Skáčou proto, že
budou v balíku!

Sport táhne lidi k obrazovkám a platy televiz-
ních pracovníků závisí na výši sledovanosti.
A tak je obrazovka stále plná míčů, toušů, ko-
pů, golfových úderů, hlaviček, kliček a gólů. To-
lik sportovních utkání se nehraje, aby to stačilo
nenasytným televizním pracovníkům, a tak hle-
dali a hledali – až našli. Kde jsou ty doby, kdy
našim žaludkům stačila drš�ková polévka, gu-
láš, karbanátek, řízek, vepřové se zelím a svíč-
ková na smetaně. Kde jsou ty doby, kdy jsme si
lebedili v neděli odpoledne při třené bábovce či
tvarohovém koláči. Pryč jsou ty doby, kdy naše
manželky měly schovaný sešit s recepty od ba-
bičky, maminky, tety nebo od sousedky. Dávno
nestačí otevřít kuchařskou knihu, kterou sepsa-
la věhlasná madam Magdalena Rettigová nebo
Sandtnerová. Oni nestačí Kluci v akci, spros�ák

pan Pohlreich, Babica, Vodochodský, Kašpá-
rek, Hruška nebo Karolínina domácí kuchařka.
A nyní začala vařit také paní Pawlovská – kde-
pak Banánové rybičky – ty nikdo nejí, a tak nám
začne předhazovat všelijaké delikatesy, po kte-
rých se jistě hubne. Denně se můžeme slastně
olizovat při pořadu Prostřeno, ale také si zava-
říme při pořadech Vše o vaření, Te� vaří šéf, ne-
bo i při Sama doma. A tak se na obrazovce va-
ří, dusí, smaží, griluje, opéká, gratinuje, peče,
ochutnává a používají se přitom různé ingre-
dience, koření z celého světa, vybrané olivové
oleje, cizokrajná zelenina a ovoce, dokonce
i všelijaké mořské potvory a potvůrky. O cizo-
krajných názvech pokrmů ani nemluvě.

Národ český se stává národem kuchtíků a ku-
chařek, které nedokážou jen připravovat všelija-
ké krmě z celého světa, ale také je ochutnávat
a hodnotit zda obsahují všechno, co do nich
patří a – také za nimi cestovat do zahraničí.
Kdepak, Češi nejsou jen muzikanti, šikovní
montéři, výborní hokejisté a já nevím co všech-
no, ale také kuchaři a kuchařky, které mohou
být díky naší televizi ozdobou kuchyní všech
mezinárodních hotelů a restaurací.

Kéž by česká televize dokázala vrátit našemu
národu také pověst dobrých čtenářů, poslucha-
čů vážné hudby, nebo znalců výtvarného umění.
Možná ta doba nastane, až zmizí z obrazovky
takové pořady jako Baští celá rodina, A� jsme
tlustí na tři prsty nebo Uzený – jedině studený...  

Jiří KNOPP

Kančí na smetaně 
s houbami

Na kostky nakrájené maso zasypte lžič-
kou kořenící směsi a zaka-
pejte olejem, promíchejte,
uzavřete do potravinové fó-
lie a nechte v chladničce as-
poň tři dny odležet. Pak ma-
so prudce opečte na pánvi,
vyjměte ho a na výpeku
orestujte na kostky nakráje-
nou kořenovou zeleninu.
Potom přidejte pokrájenou
slaninu a cibuli, když se ope-
čou, vra�te maso, podlijte ví-
nem a nechte prudce prova-
řit. Směs v kastrolu podlé-

vejte menším množstvím vody a duste
téměř doměkka. Mezitím si oloupejte
tmavé žampiony, pokrájejte je na větší
kousky, osolte a na tři minuty zakryté
vařte v mikrovlnné troubě na plný výkon.
Tekutinu, kterou pustily, přilijte k masu.
Měkké maso vyjměte a omáčku rozmi-
xujte. Uve�te omáčku do varu, přidejte
smetanu, zjemněte máslem a podle chu-
ti rozře�te. Do omáčky dejte prohřát ma-
so a žampiony. Podávejte s bramborový-
mi knedlíky. Velmi chutné je toto kančí
maso takés kvalitními těstovinami
(penne).  Vařila 

Ta�ána LANKAŠOVÁ

Pro 4 osoby: �� 400 g kančího na guláš
(může být i hovězí kližka) �� 100 g anglic-
ké slaniny �� 300 g čerstvých hub (tmavé
žampiony) �� 200 g kořenové zeleniny ve
stejném poměru mrkev, celer, petržel, ci-
bule ����2 dl červeného vína �� lžíce oleje ��
1 dl smetany 10 % �� lžička másla �� koře-
nící směs Divočina �� sůl
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)))  KRAJÁNKOVY SVÁTEČNÍ DOBROTY

JIČÍNSKO
7. 5. 17.00 – Jičín - Čeřovka 
9. 5. 17.00 – Hořice

KRÁLOVÉHRADECKO
7. 5. 10.00 – Lesní hřbitov Hradec Králové

19.00 – májový večer U Švagerků,
hraje OK STYL, soukromá tombola.
V ceně vstupu 150 Kč je večeře.

9. 5. 16.00 – hřbitov na Pouchově
17.00 – památník, hřbitov v Kuklenách

NÁCHODSKO
9. 5. 10.00 – měst. hřbitov Náchod, u Celnice

RYCHNOVSKO
9. 5. 17.00 – Kostelec n. O., Týniště n. O.
u školy a na hřbitově, Dobruška, Rychnov

TRUTNOVSKO
5. 5. 10.00 – Dvůr Králové n. L. u ZŠ
8. 5. 10.00 – Odolov, památník osvobození
9. 5. 16.00 – hřbitov Trutnov

17.00 – Vrchlabí, Hostinné
21.5. 9.30 – Choustníkovo Hradiště, pietní
akt za mezinárodní účasti ambasád (v 10 h.),
hudba, historická vojenská stráž. Pořádá KČP
s podporou hejtmana a obec Choustníkovo
Hradiště. Autobus v 8.30 h. z HK od VČE.

25. EUROPACAMP – mezinárodní setkání
levicových stran regionu (SFEL-R) v hotelu

Ort v Nepřívěci u Sobotky
6. 5. výletní den, dopoledne autobusem na
Rohozec, do Turnova a na Trosky. Odpoledne
pěší výlet: Vesec, údolím Plakánku na hrad
Kost (5 km). Od 20 h. společenský večer,
hudba a tanec.
7. 5. 9.30 Politbazar a program besed

určený pro širokou veřejnost
10–12 h. téma: Imigrační politika a Boj proti

NATO, Bezpečnostní politika EU 
(Gustl Balin a Zdeněk Ondráček)

14–16 h. Zákaz KS Polska a Ukrajiny,
Potlačování lidských práv

20 h. Společenský večer a zakončení
21. 5. 10–17 h. – Mezinárodní setkání 

antifašistů na Žalém 2016
Sraz před hotelem Zlatá vyhlídka, Benecko

č. 45, od 9.30, v 10 h. zahájení. Odtud výstup
k rozhledně na Žalém a pietní akt položení kytic
u Pomníku antifašistů (bližší informace:
vsac@seznam.cz).
�� Klub LKŽ HK
Dne 9. května beseda s poslancem (viz níže). Ve
čtvrtek 9. 6. výlet do Nových Hradů. Bus v 8 h.
od VČE. 

����Beseda s poslancem
KR Česko-ruské společnosti zve veřejnost na
na besedu 9. 5. od 16 h.  v salónku restau-
race U Švagerků – beseda s poslancem PS
PČR dr. Zdeňkem Ondráčkem (o cestě na
Ukrajinu).

)))   PIETNÍ AKTY

)))  POZVÁNKY
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