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Odborné připomínky k zákonu
o sociálních službách

Důležitou otázkou jsou lidé na jednotlivých
odborech. Když se zaměřím pouze na jednu
oblast, např. na sociální věci, tak se před ná-
mi otevře široké spektrum rozsáhlé proble-
matiky. Od péče o provoz příspěvkových or-
ganizací, věnujících se seniorům a zdravot-
ně postiženým, přes pečovatelské služby,
neziskové organizace, až po pěstounskou
péči a sociálně právní ochranu dětí. Převáž-
ná většina lidí pracujících na jednotlivých
odvětvích má bohaté zkušenosti, ale hlavně:
tito úředníci mají předepsané vzdělání
a zkoušku odborné způsobilosti, tzv. ZOZku.
Že skutečně mají odborné znalosti, o tom

mě osobně přesvědčovali v uplynulých čty-
řech letech svou každodenní prací, nejvíce
to však bylo vidět při projednávání připomí-
nek k návrhu novely zákona o sociálních
službách.

Rozumná novela
Jen pro ilustraci. Návrh byl promítán a ke

každé oblasti se vyjadřovali jednotliví pra-
covníci a pracovnice, kteří nebo které se
s danou problematikou setkávají dnes
a denně. Vznikl soubor připomínek vychá-
zející ze skutečné každodenní praxe. Ten,
tak jako i z jiných krajů, byl odeslán na
MPSV. Zde by na základě těchto připomínek 

))) Slovo předsedkyně
KhKV KSČM

Jsou za námi volby do krajských zastupitelstev, jsou sestaveny krajské rady a utich-
ly předvolební výkřiky o generálním úklidu nebo vyhrožování personálním auditem.
Před námi je práce, a to konkrétní práce v terénu se znalostí věci. Když před volbami
někteří současní radní na setkáních s voliči vykřikovali, jak to na kraji vyházejí, tak
jsem se musel v duchu smát. Jen jsem se sám sebe ptal, jakou asi mají představu
o práci krajských úřadů. Že se tu prolíná samospráva s výkonem státní správy, a že
je to špatně, o tom víme od znovuobnovení krajů. Ale to nechci rozebírat.

I V PŘÍŠTÍM ROCE
CHCEME MÍR 

V tomto období bilancujeme, za-
mýšlíme se nad tím, jaký uplynulý
rok byl. Letos poznamenalo něko-
lik událostí jak naši vnitrostrani-
ckou, tak i státní politiku. Vliv mě-
lo i dění ve světě.

Asi největší vnitrostátní politic-
kou událostí byly krajské volby.
V těch jsme, bohužel, příliš ne-
uspěli a nyní musíme řešit otázku,
jak znovu získat voliče. Témata,
která ovlivnila výsledky voleb do
krajských zastupitelstev, nebyla
krajská, ale celostátní. Občany za-
jímalo, jak budou politici řešit
migraci, korupci, vleklé problémy
s výstavbou dálnic. Celkovou poli-
tickou situaci se snažily ovlivnit
i různé zájmové skupiny, které ne-
ustále útočily na prezidenta Zema-
na. Neštítili se šířit různá po-
lopravdivá až nepravdivá tvrzení,
aby rozpoutaly kampaň proti hlavě
státu. Potřebujeme najít cesty, jak
oslovit co nejvíce občanů, aby voli-
li v příštím roce naše kandidáty do
poslanecké sněmovny.

Vyhrocování konfliktů mezi jed-
notlivými názorovými tábory je ne-
ustále rozněcováno. Hlavně media
ráda přiloží polínko pod kotel. Je-
jich zpravodajství je tendenční
a neobjektivní. Názory jedné skupi-
ny, ač početně malé, jsou neustále
prezentovány, ale hlas těch, kteří
zastupují daleko větší počet lidí,
není možné slyšet.

Zatím vždy u nás zvítězil zdravý
rozum a nikdy jsme své konflikty
uvnitř republiky neřešili zbraněmi.
Doufám, že i nadále převládne me-
zi obyvateli zdravý selský rozum
a nedočkáme se další barevné či
sametové, nebo jiným přízviskem
označené, rádoby revoluce, ve kte-
ré půjde jen o přerozdělení bohat-
ství mezi jednotlivé zájmové skupi-
ny bez ohledu na to, co přinesou
obyvatelstvu.

V novém roce přeji vám všem
hlavně zdraví, spokojenost, pracov-
ní úspěchy a správné rozhodování
při parlamentních volbách. Udělej-
me vše pro to, aby další rok byl bez
válečných konfliktů ve světě a poda-
řilo se mnohé problémy rozumě vy-
řešit. Ráda bych, aby se v Evropě
podařilo i nadále udržet mír. 

Věra ŽIŽKOVÁ

NECHME JE V KLIDU PRACOVAT
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Na tomto procesu se aktivně podílejí ne-
jen volené orgány krajské samosprávy
a poskytovatelé služeb, ale celý proces je
koordinován s obcemi s rozšířenou působ-
ností. Jinými slovy – tyto obce mají co mlu-
vit do toho, kdo a jakou péči na jejich území
bude poskytovat potřebným lidem. Vychází
přitom z toho, že lidé by měli co nejdéle zů-
stat ve svém přirozeném prostředí a služby
by jim měly být poskytovány doma.

V drtivé většině případů se kraj s obcemi
dohodne bez problémů. Obvyklé je to
i v případě kraje a krajského města. Ovšem
na sklonku volebního období vznikla právě
na území Hradce Králové zvláštní situace.
Kvůli rekonstrukci byl značně omezen po-
čet lůžek v pobytových sociálních službách
– jak v Černožicích, tak v hradeckém Do-
mově u Biřičky. Brzy potřebovalo terénní
péči nově na 60 občanů, většinou s vyšším
stupněm závislosti na péči. Kraj doporučil
městu zařadit do sítě existující kapacitu
Pracoviště pečovatelské péče, které má
dostatek zkušeného personálu a je schop-
né opravdu záhy pomoci a potřeby na péči
závislých občanů pokrýt. Stalo se však ně-
co, nad čím rozum zůstává stát. Většina
sociálního výboru KZ KhK zařazení do kraj-

ské sítě doporučila, ale proti se ostře po-
stavili členové výboru, kteří jsou zároveň
členy rady Hradce Králové, resp. člen, jenž
je předsedou sociálně zdravotní komise ra-
dy města. Argumentoval tak, že situaci
způsobil kraj tím, že se pustil do rekon-
strukcí a že by neměla být do městské sítě
zařazována nová služba, když ty v síti za-
pojené se mohou dále rozvíjet. Dovolím si
nesouhlasit. O tom, že taková situace
vznikne, vědělo město a v jeho síti zařaze-
né pečovatelské služby rok dopředu a nijak
výrazně svoji kapacitu nenavýšily. Nebo
snad dva úvazky navíc pokryjí péči o šede-
sát lidí? Rozhodně ne.

Proto působí odpor k zařazení pro město
nové, ale jinak renomované, služby do sítě
tak podivně. Nevěřím, že by zde opravdu
šlo, jak se proslýchá, o střet zájmů. Proto se
mi zdá postoj města velmi neracionální. Na-
víc bych docela ráda konečně nalezla v roz-
počtu charitní pečovatelské služby příspě-
vek od tak bohatě z našich daní dotované
katolické církve. Zatím ji podporují jen stát,
kraj a město.

Ta�ána LANKAŠOVÁ, 
členka Sociálně zdravotní komise Rady

ZM Hradce Králové 
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měla vzniknout smysluplná novela. Dou-
fám, že pracovníci a legislativci MPSV
vezmou připomínky z terénu v potaz
a novela bude využitelná v práci sociál-
ních zařízení. Je ovšem otázkou, co
z předloženého materiálu v konečné fázi
vytvoří poslanci.

Mohl bych samozřejmě jmenovat i dal-
ší oblasti, a� už to jsou investice, ochra-
na přírody, kultura, školství, zdravotnic-
tví, všude na odborech najdete lidi, kteří
jsou zapáleni pro věc a dělají svou práci
zodpovědně. Pochopitelně všude se na-
jdou lidé s typickým stroze úřednickým
přístupem, ale takoví zde většinou dlou-
ho nevydrží. I když si přiznejme, že nad-
řízené orgány, a� již ministerské nebo
bruselské, mnohdy k takovému jednání
přímo nutí.

Smyluplná kontrola?
Co si máme myslet o kontrole, která

chce odebrat obci finance z projektu, pro-
tože polička v botníku pro děti z mateřské

školy je sice dostatečně veliká,
ale je o jeden centimetr kratší
(truhlář z důvodu zpevnění více
zapustil zadní stěnu). Nakonec to
mistr truhlář „napravil“, ale jak se
na adresu příslušné „kontroly“ vy-
jadřovali místní občané, to si zřej-
mě každý čtenář umí představit.
Snad každý by mohl pochopitelně
uvést i další příklady, ale to neby-
lo cílem tohoto zamyšlení. Jen
jsem chtěl připomenout odbor-
nost lidí na krajských úřadech.

Odborníky ponechat 
v místech

Pokud jde o personální audity,
nevím jak kdo, ale já s nimi nemám
dobré zkušenosti. V předminulém vo-
lebním období jsem jeden takový vzoro-
vý zažil. Přijela firma, mimochodem za
drahé peníze, vyslechla zaměstnance,
zapsala jejich pracovní rozsah a činnost
a v podstatě totéž uvedla do závěrečné
zprávy. Takže za hodně peněz, moc
málo muziky. 

A tak prosím, nechme lidi pracovat.
V minulém období jsme rozjeli řadu pro-
jektů, jak investičních, tak rozvojových,

včetně finančního zajištění, nechme tedy
pracovníky krajských úřadů i jednotlivých
zařízení, aby je alespoň dokončili. Na
závěr bych rád citoval jednu moudrou pa-
ní doktorku, lékařku s velkým L (bohužel
už není mezi námi), která na jednom
městském zastupitelstvu prohlásila: „Je po
volbách, tak zapomeňme na politické há-
danice a dělejme pro lidi.“ Kéž by si toto
uvědomovali i naši nejvyšší představitelé.

Josef LUKÁŠEK, 
zastupitel Královéhradeckého kraje

NECHME JE V KLIDU
PRACOVAT
� Dokončení ze str. 1

Slib krajského zastupitele Josefa Lukáška.
FOTO – Ta�ána LANKAŠOVÁ

V oblasti sociálních služeb došlo v uplynulém volebním období krajského zastu-
pitelstva k některým změnám. Pod taktovkou komunistického radního Lukáška si-
ce nedošlo k radikálnímu zvratu, ale upřímně řečeno, takový zvrat nebyl ani nutný
ani potřebný. Královéhradecký kraj totiž už dříve zahájil určité změny v plánování
rozvoje sociálních služeb na svém území a hlavně nastartoval proces, který Josef
Lukášek dotáhl do konce. 

Město a kraj se nedohodly
Změna Zákona o dani 

z přidané hodnoty
Sněmovna nedávno schválila ná-

vrh J. Dolejše a G. Hubáčkové za
KSČM, který změnil zákon o dani
z přidané hodnoty (DPH). Noviny
a časopisy byly zařazeny do nižší
sazby DPH, tj. z 15 % na 10 %, stejně
jako knihy! 

Novinami se pro účely tohoto zákona
rozumí deníky a zpravodajské periodic-
ké tiskoviny, vydávané nejméně dvak-
rát ročně pod stejným názvem a v úpra-
vě pro ně typické, bez pevného spojení
jednotlivých listů. Základní sazba daně
činí 21 %. Ta je uplatňována na zboží
nejčastěji. DPH má ještě další dvě sní-
žené sazby: a to první snížená sazba – ve
výši 15 % a druhá – ve výši 10 %. Je tře-
ba připomenout, že do změny výše sa-
zeb DPH do roku 2007 byly původně
noviny a časopisy zařazeny v 5% saz-
bě, která následně stoupla na 15%.

Návrh našich kolegů poslanců byl
projednán v obecné rozpravě
9.11.2016 na 50. schůzi PS PČR. Sně-
movna dokonce souhlasila s projedná-
váním tak, aby mohla s návrhem záko-
na vyslovit souhlas již v prvém čtení
(usnesení č. 1420) a zákon byl přijat.

Soňa MARKOVÁ

)))  Informace z PS PČR



Ustavující zasedání zahá-
jil odstupující hejtman Lu-
bomír Franc (ČSSD) a po
slavnostním zahájení, při
němž nechyběla státní
hymna, se ujal řízení doyen
zastupitelů Leoš Heger
(TOP 09), který provedl jed-
nání jak slibem zastupitelů,
tak volbou hejtmana. Jedi-
ným kandidátem byl lídr
krajské kandidátky ČSSD
Jiří Štěpán a byl volen ve-
řejně. Klára Dostálová
(ANO) sice navrhla tajnou
volbu hejtmana, ale její ná-
vrh podpořilo jen 21 zastupitelů, 22 bylo
proti tajné volbě a dva se zdrželi. Volilo se
tedy veřejně a Jiří Štěpán se před volbou
vyjádřil tak, že profesní zkušenosti i život-
ní zkušenosti ho „opravňují k tomu, aby se
o post hejtmana ucházel.“ Stal se hejtma-
nem Královéhradeckého kraje 27 hlasy (v
tom čtyřmi komunistickými), 13 zastupite-
lů bylo proti a čtyři se zdrželi. Po svém
zvolení se hejtman ujal řízení ustavujícího
jednání a kolotoč voleb pokračoval.

O post prvního náměstka hejtmana se
ucházel Martin Červíček (ODS), který
uvedl, že „sloužil 24 let veřejnosti ve stát-
ní službě a zvolením projevil touhu dál
sloužit veřejnosti.“ Byl zvolen 24 koaliční-
mi hlasy a chce se především věnovat
dopravě. O několik minut později byl
Červíček určen zastupitelstvem jako zas-
tupující hejtmana. A tentokrát už získal
podporu 37 zastupitelů. Ještě předtím
však byli zvoleni další dva uvolnění ná-
městkové hejtmana a jedna neuvolněná
náměstkyně. Náměstkem s gescí sociál-
ní služby byl 25 hlasy zvolen Vladimír
Derner (KDU), Aleš Cabicar (TOP 09)
získal gesci zdravotnictví všemi 24 koa-
ličními hlasy a Martina Berdychová
(VČ) byla zvolena neuvolněnou náměst-
kyní s gescí školství a kultura, také všemi
hlasy koalice. Mezi radními jde o nejširší
gesci, kterou měli dříve dva lidé a bude
zajímavé, jak se Berdychová jako poslan-
kyně, která bude nejméně dva týdny
v měsíci zasedat ve sněmovních parla-
mentních lavicích, s tak rozsáhlou gescí
vyrovná.

Následovala volba čtyř radních. Návrh
Zdeňka Ondráčka (KSČM), aby se

o radních hlasovalo jednotlivě, získal jen
podporu opozice, a tak byli Karel Klíma
(KDU) s gescí zemědělství a životní pro-
středí, Pavel Hečko (ČSSD) s gescí
granty, dotace a regionální rozvoj, Václav
Řehoř (ODS) s gescí investice a majetek
a Rudolf Cogan (nestr. za VČ) s gescí
ekonomika zvoleni 25 hlasy, dva zastupi-
telé byli proti a 18 se zdrželo.

Dalším krokem bylo ustavení výborů
krajského zastupitelstva a zvolení jejich
čtyř uvolněných a osm neuvolněných
předsedů. Ustaven byl Výbor finanční
s uvolněným předsedou Milanem
Sommerem (TOP 09), Výbor kontrolní
s uvolněným předsedou Jindřichem
Outlým (ANO), Výbor pro zemědělství
a životní prostředí s uvolněným předse-
dou Otakarem Rumlem (KSČM), který
získal podporu 43 zastupitelů a Výbor pro
hospodářskou spolupráci a pracovní pří-
ležitosti s uvolněným předsedou Marti-
nem Hanouskem (SZ). Dále byl ustaven
Výbor pro výchovu, vzdělání a zaměstna-
nost a zvolena neuvolněná předsedkyně
Edita Vaňková (ČSSD), Výbor pro kultu-
ru a památky s předsedou Zdeňkem
Finkem (HDK), Výbor pro regionální roz-
voj a cestovní ruch, jehož předsedou se
stal Oldřich Vlasák (ODS), Výbor do-
pravní s předsedou Josefem Dvořákem
(ČSSD), Výbor zdravotní s předsedkyní
Danou Kracíkovou (nestr. za VČ), Vý-
bor sociální s předsedkyní Janou
Drejslovou (ODS), Výbor pro sport a tě-
lovýchovu s předsedou Adolfem
Klepšem (nestr. za TOP 09) a nakonec
Výbor bezpečnostní s předsedou Janem
Sobotkou (STAN). Na předsedu sociál-

ního výboru byl navržen Jiří Morávek
(nestr. za SPO, SPD), ale získal podpo-
ru pouhých 19 opozičních hlasů.

Výbory byly ustaveny jako patnáctičlen-
né s výjimkou kontrolního, který má mít
11 členů. Společný návrh opozice, který
přednesl Ruml, aby byl stanoven poměr
zastoupení koalice a opozice ve výbo-
rech jako osm koaličních a sedm opozič-
ních členů a v kontrolním výboru šest čle-
nů opozičních a pět koaličních nebyl po
dlouhé diskusi akceptován a předkladatel
jej stáhl na základě slibu hejtmana, že po
21. listopadu se poměr členů výborů do-
hodne na schůzce předsedů všech zastu-
pitelských klubů, aby dne 5. 12. už moh-
ly být výbory zvoleny a zahájily práci
ještě letos. Tento návrh nebyl tak docela
od věci, protože se proslýchá, že koalice
chce omezit princip poměrného zastoupe-
ní ve výborech ve svůj prospěch, tedy by
měly být tvořeny 10 koaličními a jen pěti
opozičními zastupiteli. A to všichni radní
unisono před svým zvolením slibovali, jak
budou pozorně naslouchat hlasům opozi-
ce. Bylo by velmi nemoudré rozhodnutí
omezit účast opozice v samosprávě, ale
s funkcí bohužel nebývá spojeno udělení
zdravého rozumu. Spíše naopak.

Ta�ána LANKAŠOVÁ
FOTO – autorka
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Listopadové jednání KhKV KSČM se usku-
tečnilo v Jičíně, po jednání krajského zastu-
pitelstva. Otakar Ruml potvrdil ustavení vý-
borů a to, že se stal uvolněným předsedou
Výboru pro zemědělství a životní prostředí.
Do 12 krajských výborů doporučil KV jak
zvolené zastupitele, tak další perspektivní
osobnosti. Ruml byl doporučen na předse-
du klubu zastupitelů za KSČM.

Na pořadu bylo také projednání krajského
rozpočtu s podrobným rozborem výdajů za
volební kampaň dle okresů. Ve výhledu je
šetření financemi. KSČM se připravuje na
nový způsob hospodaření, zaštítěný nyní
centrem. Je to dáno zákonem č. 424/1991
Sb. o sdružování v politických stranách
a v politických hnutích a novelou zákonů
volebních. Zejména je nutné zveřejňovat
hospodaření a průhledně oddělit finance pro
volební kampaň.

Členové KhKV se seznámili se závěry
ústřední volební komise a připravili okres-
ní nominační konference (RK 9. 1., TU 20.
1., NA 28. 1., HK 25. 1., JC 8. 2.) a kraj-
skou nominační konferenci (25. 2. 2017)
pro primární volby kandidátů do Poslanec-
ké sněmovny PČR. Návrhy na poslance po-
dávají nejprve základní organizace KSČM.  

(vha)

)))  Jednal KhKV KSČM

Zastupitelé za KSČM na ustavujícím zastupitelstvu kraje.
Zleva: Josef Lukášek, Zdeněk Ondráček, Otakar Ruml a Táňa
Šormová. 

O týden později, než nově zvolená koalice předpokládala, se kvůli soudnímu
vypořádání stížnosti na výsledky voleb sešli nově zvolení krajští zastupitelé na
ustavujícím jednání. Jeho hlavním cílem bylo zvolit hejtmana, radu kraje a před-
sedy výborů krajského zastupitelstva. Trvalo déle, než všichni předpokládali.

)))  Z jednání krajského zastupitelstva



Projektů, které se mi podařilo zahájit
a které čekají na dokončení je řada.
Z těch nejdůležitějších bych byl rád,
kdyby se podařilo dokončit projekt
budování dálkových cyklotras. Jde
o 330 kilometrů, u nich jsou provede-
ny studie, připravují se prováděcí pro-
jektové dokumentace a jsme před
realizací. To je skutečně velké dílo,
jehož hodnota bude minimálně 350
milionu korun a ohromně by pomohlo
turistice v našem kraji. 

V oblasti kultury je momentálně velké
očekávání, jak dopadne přidělení dotace
na revitalizaci pevnosti Dobrošov, jediné
národní kulturní památky v majetku
kraje. Zde jsou rozpočtové náklady také
kolem 90 milionu korun. Bylo by potřeba
tento projekt realizovat, protože
Dobrošov je v rámci republiky opravdu
výjimečný a stal by se také vyhledá-
vaným cílem turistů. Nehledě na to, že je
významnou památkou důležitého úseku

naší historie. V Hradci Králové je to
především otázka rekonstrukce Vrben-
ského a Gayerových kasáren, kde jsou
depozitáře Východočeského muzea
a chtěli bychom tam zřídit expozici
přírodovědného muzea, restaurátorské
dílny a další projekty. Jde o projekty,
které jsou vázány na evropské dotace.
Jedná se o tři největší projekty, kde má

kraj možnost si
na evropské do-
tace sáhnout a
byla by velká
škoda této mož-
nosti nevyužít.

Rýsuje se vlád-
ní podpora ces-
tovního ruchu
v kraji, a to po-
měrně dost významná, takže bude
nezbytné nalézt a využít všechny
možnosti, jak tyto finanční prostředky
získat a rozumně využít. 

V oblasti požární ochrany je na prvním
místě dobudování zázemí požárního
hřiště v krajském městě, dále je nezbyt-
né pomáhat hasičům ve vybavování
požární technikou,  dofinancováním
automobilové techniky i rekonstrukcí
zbrojnic. 

Projektů je rozjetých opravdu hodně
a bylo by opravdu potřeba je také
dokončit. Osobně jsem připraven sou-
časné koalici pomoci v jejich dokončení.
Nejde mi o to, kdo z politiků si nakonec
připíše zásluhy, ale o to, co bude sloužit
občanům kraje. 

Otakar RUML (KSČM), 
zastupitel KhK

NEZÁLEŽÍ NA TOM, KDO SI PŘIPÍŠE ZÁSLUHY

4 � prosinec KRAJÁNEK � 2016

Všech tří bývalých krajských radních za KSČM jsme se zeptali, jaké jimi
zahájené projekty by si především přáli vidět dokončené. Všichni tři jsou nyní
opozičními zastupiteli, což jim rozhodně nebrání v uskutečnění či pokra-
čování jimi zahájených projektů napomáhat. 

Na konci měsíce říj-
na se krajští politici
dozvěděli, že již došlo
k navrženému odku-
pu podílu KhL. Trans-
akci za zhruba 50 mi-
lionů korun rozhodlo
a uskutečnilo před-
stavenstvo ZH KhK

bez posvěcení kupní smlouvy valnou hro-
madou akcionářů nebo dozorčí radou
holdingu. Oba tyto orgány tvoří již zmíně-
ní politici. Dozorčí rada se o podpisu
smlouvy o odkupu podílu spolumajitele
KhL Ing. Jaroslava Nádvorníka dozvědě-
la na svém řádném jednání 27. 10. 2016.

O odkupu podílu lékárny holdingem se
hovoří delší dobu. Nově však vznikla dis-

kuse o morálnosti a spolumajitelství akcií
po snaze KhL otevřít novou lékárnu v Ho-
řicích. Zaznívala kritika, že KhL by nemě-
la podnikat, měla by pouze dodávat léky
nemocnicím, že je to nekalá soutěž, navíc
podporovaná z veřejných zdrojů, že vy-
tváří diskriminační prostředí na trhu, atd.
Vysvětlovat, nevysvětlovat, několik od-
půrců KHL si pořád mlelo to své. Co na
tom, že Královéhradecký kraj do rozvoje
KhL nedal ani korunu. Dohoda politiků
v té době zněla vcelku srozumitelně. Ano,
poj	me o odkupu diskutovat, udělejme
ocenění a připravme kupní smlouvu. Ná-
sledně o odkupu bude jednat zastupi-
telstvo kraje.

V dosluhujícím vedení kraje byla doho-
da, že toto rozhodnutí by mělo udělat až

nové zastupitelstvo.
Proto to rozčarování
nejen členů dozorčí
rady ZH KhK, ale i dal-
ších politiků, a� již sta-
rých, nebo nově zvo-
lených. Nad rozhod-
nutím představenstva holdingu o takto
vysoké transakci kroutí hlavou i nejeden
vrcholný manažer, a to i přesto, že stano-
vy ZH KhK k nákupu dávají holdingu vol-
nou ruku. Rozumím panu Nádvorníkovi,
že svůj podíl odprodal a oproti jiným mu
výši odměny za jeho podíl nezávidím.
Dokázal totiž vybudovat silnou společ-
nost od záměru až po velké zisky. KhL
dodává léky a investuje do krajských ne-
mocnic, buduje konkurence schopné lé-
kárny po kraji a dokáže i sponzorovat.
Jsem nyní zvědavá, co budou znovu
zvolení zastupitelé, třeba pan Derner či
paní Berdychová – hlasití moralisté a od-
borníci na tržní prostředí z pohledu kraje
– dělat a říkat. Že by začali trvat na zaví-
rání tolik kritizovaných veřejných lékáren
či výdejen léků Královéhradecké lékárny
v kraji? To se mi opravdu nechce věřit.

Lenka FIALOVÁ, členka 
Dozorčí rady ZH KhK

Důležité krajské projekty by měly pokračovat 

Odkup podílů Královéhradecké lékárny, a. s., Zdravotním holdingem

BUDOU KOALIČNÍ ZASTUPITELÉ DÁLE KRITIZOVAT?
Královéhradecká lékárna, a. s., (dále KhL) vznikla v roce 2008 jako dceřiná spo-

lečnost Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, a. s., (dále ZH KhK)
s podílem soukromého kapitálu. Vznikla především z důvodu zajištění centrál-
ních nákupů léků a zdravotnického materiálu pro krajské nemocnice. Jako ved-
lejší službu má službu pro veřejnost. Díky velkému objemu nakupovaného ma-
teriálu dokáže nabídnout nízké ceny a být tak konkurenceschopná dalším lé-
kárnám. Nyní provozuje deset veřejných lékáren.



Stipendia pro řemesla 
V oblasti školství by bylo velmi dobře,

aby pokračovalo zkvalitňování a rozší-
řování velmi úzké spolupráce zaměstna-
vatelů a středních škol. V uplynulých čty-
řech letech se podařilo nastavit nový for-
mát společné prezentace škol a zaměst-
navatelů a zvýšit podíl zaměstnavatelů na
práci škol. Zahájili jsme oceňování firem
a středních škol za vzájemnou výraznou
spolupráci a to by mělo dál pokračovat.
Pokračování by mělo mít i plnění úkolů,
které se připravily v rámci sektorových do-
hod ve strojírenském a textilním průmyslu. 

Bylo by velmi dobré dál podporovat vy-
brané obory formou „stipendií“. Sice nejde
úplně přesně rozklíčovat, nakolik zde vy-
naložené finance pomohly k výraznému
zvýšení zájmu o dané obory, ale určitě se
u většiny touto podporou stabilizoval zá-
jem o ně.

Dále by bylo potřeba pokračovat v pod-
poře řemesel. Zahájili jsme prvním
Dnem řemesel na zkoušku. Myslím si, že
v případě větší propagace do veřejnosti
a většího zviditelnění akce by mohla mít
velký úspěch. Střední školy připravily
velmi atraktivní praktické ukázky včetně
okování koně na místě. Možná by stálo

za úvahu najít finanční prostředky na do-
pravu mimohradeckých dětí, aby se
mohly na tuto akci přijet podívat.

Žáci devátých ročníků dostali do rukou
na začátku září kompletní nabídku střed-
ních škol zřizovaných Královéhradeckým
krajem ve formě „Plánovacího kalendáře“. 

I tady bych byla ráda, kdyby tento „diář“
připravený SŠ informatiky ve Dvoře Králo-

vé a realizovaný ve SŠ polygrafické ve
Velkém Poříčí, měl pokračování. Pokračo-
vat by měla i finanční podpora učitelů od-

borných předmětů, finanční podpora na
vybavení základních i středních škol sta-
vebnicemi, na vzdělávání učitelů, na vede-
ní technických kroužků, podpora soutěží
vyhlašovaných MŠMT i krajem.

Podpora masovému sportu 
V oblasti sportu a tělovýchovy jsme po-

někud přehodnotili finanční podporu vr-
cholového sportu a do života jsme pustili
dotační program na podporu sportu ma-
sového. Bylo by fajn, kdyby trend podpo-

rovat tzv. pohybovou
gramotnost byl udržen
a posílen a aby se
v podpoře široké spor-
tovní základny pokračo-
valo. Byla bych samo-
zřejmě ráda, kdyby po-
kračovala podpora „tr-
valých záštit“ pro vý-
znamné akce, které
jsou pořádány na úze-
mí Královéhradeckého
kraje, mají letitou tradi-
ci, případně jsou
opravdu významné
svým rozsahem. Patří
sem např. Volejbalová
Dřevěnice, Štikovská

rokle, 300 zatáček Gustava Havla, Ski
interkritérium v Říčkách a v minulém ro-
ce jsme přidali další dvě akce, a to Šedi-
váčkův long – dvoudenní závody psích
spřežení – a velký plavecký závod
v Trutnově.

Ocenit dobrovolníky
V oblasti volného času se doufám poda-

ří udržet dotační programy včetně inves-
tičního. I když tam mnoho peněz není,
přesto dává možnost některým organiza-
cím, aby si dobudovaly klubovny, udržely
táborové základny a podobně. Bylo by ta-
ké dobré dál pokračovat v kontaktu s ne-
ziskovými organizacemi. Udělali jsme prv-
ní kolo kulatého stolu, kde se sešli zástup-
ci některých dětských neziskových orga-
nizací. Bylo by dobré takový kulatý stůl
pořádat alespoň jednou do roka a získat
tak informace o tom, co tyto organizace
trápí a s čím potřebují pomoci. Začali jsme
s akcí „Zlatá koruna Královéhradeckého
kraje“, tedy oceněním dobrovolníků za
práci v oblasti sportu a volnočasových ak-
tivit – a i tady bych si přála pokračování
v této nastoupené tradici.

Táňa ŠORMOVÁ ,
zastupitelka  v KhKZ za KSČM
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AŤ NASTARTOVANÉ AKTIVITY NEZAPADNOU

Táňa Šormová na zářijovém Dni řemesel na Pivovarském
náměstí v Hradci Králové.               FOTO – Ta�ána LANKAŠOVÁ

Stránky připravila 
Ta�ána LANKAŠOVÁ

Ve své gesci jsem měla tři oblasti – oblast školství, sportu a volného času

Z NOVELY
O REEXPORTU LÉKŮ

SE STAL PASKVIL
Novela zákona o léčivech by měla

umožnit MZ zakázat zpětný vývoz vy-
braných léků. Mi-
nisterstvo bude
moci podle nove-
ly stanovit se-
znam léků, je-
jichž nedostatek
může ohrozit
zdraví či životy
pacientů (v minu-
losti už předmě-
tem reexportu by-

ly). Firmy, které budou chtít lék ze se-
znamu vyvézt, to budou muset předem
ohlásit. Ministerstvo bude moci vývoz
omezit nebo zakázat. Novela zavádí za
nedovolený vývoz léku sankce až 20
milionů korun nebo zákaz činnosti pro
distributory až na dva roky. Ministerstvu
norma umožní reagovat už na hrozící
výpadek, nyní může zakročit až při sku-

tečných výpadcích. Při projednávání
jsem poukázala na schválený pozmě-
ňovací návrh předsedy zdravotnického
výboru Rostislava Vyzuly (ANO), který
má snížit ceny především u léků využí-
vaných v nákladné biologické léčbě.

Myslím si, že jde o přílepek, který ne-
byl dostatečně projednán a řada pa-
cientských organizací upozorňuje na to,
že změna může v konečném důsledku
způsobit zpoždění nových biologických
léků pro české pacienty.

Při jednání PS jsem předložila pozmě-
ňovací návrh po vzoru Slovenska, který
skutečně řešil problematiku reexportu,
ovšem sněmovna kvůli tomu, jak byla
postavena hlasovací procedura, o něm
vůbec nehlasovala. Smyslem mého ná-
vrhu bylo zajistit, aby léky, které jsou ur-
čeny pro české pacienty, nebyly vyváže-
ny za hranice. Poslanci tím, jak rozhodli,
dali najevo, že ve skutečnosti proti reex-
portům nechtějí bojovat, že to je pouze
kosmetická úprava, něco, čím ministr vy-
třel zrak těm, kteří se dlouhodobě snaží
reexportům zabránit.

Soňa MAKOVÁ, 
poslankyně



Návrh skupiny poslanců na obnovu
trestnosti veřejného hanobení prezi-
denta, který rozbouřil veřejné mínění,
zůstane v legislativním procesu. Část
spolupředkladatelů od jeho podpory
sice odstoupila, zřejmě na masivní ná-
tlak médií.

„Pod poslaneckými předlohami stačí
podpis by� jen jednoho zákonodárce,“ in-
formoval Krajánka poslanec Zdeněk
Ondráček (KSČM). Jako autor novely
trestního zákoníku k ochraně osobnosti
prezidenta na úpravě trvá. K obhajobě no-
vely vystoupil poslanec opakovaně v tele-
vizním vysílání i na internetové televizi.

Předlohu původně podepsalo 63 po-
slanců z řad KSČM, ČSSD, hnutí ANO,
Úsvitu a nezařazených. Po krátkém čase
začali někteří poslanci své podpisy rušit.
Kritici vyčítají návrhu například, že jde
o normalizační předlohu, která by Čes-
kou republiku vrátila před rok 1989. Při-
tom v trestním zákoníku byla tato mož-
nost od první republiky až do roku 1997,
kdy ji na popud Václava Havla poslanci
zrušili. Ondráček kritiku označil za abso-
lutní nepochopení. „Je vidět, že určité
části společnosti nejde o dialog, ale za
každou cenu o konfrontaci, což se
i v tomto případě daří,“ soudí. Zdůraznil,
že nesouhlasí s formou Zemanova vy-
jadřování, která je někdy poměrně hru-
bá. „Je to prezident republiky a nikdy se
nesnížím k tomu, abych ho častoval vel-
mi vulgárními výrazy. Ochranu mají nyní
mimo soudců  – a nově, resp. obnoveně –

také policisté, ale na-
příklad i pracovníci
a pracovnice na úřa-
dech práce, so-
ciálkách a další, tak
proč ne i prezident,“
podotkl. Soudní orgá-
ny jistě posoudí, zda
jde při vyjádření jednotlivců o kritiku,
nadsázku, humor či o trestní jednání.
„Sněmovna se k projednání novely až do
konce volebního období možná ani ne-
dostane, ale i tak o to budu usilovat,“
doplnil Ondráček. 

(vha)
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Jak jsem „vzdoroval“
okupantům

Za nacistické okupace ve svých
sedmnáctinách jsem dostal rozkaz (Be-
fel) k nasazení (Einsatz) do TN
(Technishe Nothilfe). „Naštěstí“ jsem si
při fotbale den před nástupem zlomil ru-
ku. Druhý den jsem jel se sádrou a potvr-
zením do Prahy, do Němci zabrané ško-
ly na Vinohradech. Radostně jsem se
vrátil domů. Ale po čase jsem musel na-
rukovat. Němci nás oblékli do černých
plátěných uniforem se zimníkem, řeče-
ným „stalingra�ákem“, s lodičkou s pro-
tektorátním znáčkem a s bagančaty.

Po krátkém pořadovým výcvikem á la
„Rechtsum – Linksum kehrt!“ nás naloži-
li do „dobytčáků“ a odvezli do další za-
brané české školy – do Humpolce. Od-
tud nás vozili vždy brzo ráno k tehdy Ně-
meckému Brodu na pracoviště údajně
připravované podzemní rafinerie. Vy-
zbrojili nás na to krumpáči a lopatám.

Ač polohladoví, obědy „z jednoho hrn-
ce“ (Eintopf) jsme házeli rybám. Na sní-
daně a večeře byl mazlavý chléb s mar-
meládou z řepy. K úlevě občas střídavě
místo dojezdu jsme se přihlásili na ma-
rodku. Po prohlídce jsme dělali celý den
rajony – zvláště čištění záchodů.

Konečně přišla řada na mne. V čekár-
ně nám rozdala teploměry „lékařka“
Freilein Blume (měla čtyři semestry me-
dicíny). Sotva zavřela dveře, dal jsem
teploměr na ústřední topení. Když se
„doktorka“ vrátila, vzala mi teploměr už
zase z podpaždí. Zděsila se. Měl jsem
na něm 42˚. Vzala mne do ordinace. Po-
máhala mne svléknout donaha. Studem
jsem se začervenal, což přisoudila mé
nemoci. Položila mne na lůžko, zabalila
do mokrého prostěradla a do deky. Za
pár dní opakované procedury jsem
opravdu zesláblý při cestě do umývárny
omdlel. Vícekrát už jsem marodění ne-
zkoušel.

Na pracovišti jsme čekali na stále čas-
tější protiletecké poplachy. Jak se roze-
zněly sirény, utíkali jsme co nejdál. A pře-
ce jsem se dočkal – 27. dubna 1945 jsem
s dvěma kamarády utekl. Doma jsem pak
uvítal květnové osvobození hlavně záslu-
hou SSSR a jeho Rudé armády.

Samozřejmě mé „útrapy“ se nedají
srovnávat s útrapami milionů lidí z kon-
centráků. Ví vůbec něco o našich živo-
tech v protektorátu paní exministryně
spravedlnosti, nebo ministr Herman, Bě-
lobrádek a další?

Jaroslav PRŮŠEK

Nejprve musím vysvětlit, co přimělo
komunisty z Jičína vydat se do Prahy.
Ano, 17. listopad 1989 znamená pro
nás začátek rychlého konce socialis-
mu a na tom není opravdu co slavit.
Mezinárodní den studentstva připada-
jící na tento den je dlouho v ústraní
a tento významný den byl přejmeno-
ván na Den boje za svobodu. Už před

rokem, však tyto oslavy připomínaly
boj za úplně něco jiného. 

Stejný trend nabraly už oslavy státního
svátku 28. října, kdy někteří pseudou-
mělci, ale zástupci některých stran zašti-
�ujících se demokracií vyzývali k neres-
pektování přímo voleného prezidenta.
Dle mého názoru jsou tyto snahy za hra-
nicí politické i lidské korektnosti. Ozná-

mení o pořádání několika de-
monstrací na tento den k podpo-
ře prezidenta republiky pro mne
bylo jasnou výzvou k cestě do
Prahy. Obrátil jsem se tedy na
naše stranické vedení o infor-
maci, které z demonstrací se
zúčastníme, aby bylo možné
včas objednat autobus. Velkým
zklamáním, bylo to, že pouze
položíme květiny u Hlávkových
kolejí. Nakonec nepřišlo
ani pozvání k tomuto aktu. �

OD OCHRANY PREZIDENTA NEUSTOUPÍ

V Praze na připomínce 17. listopadu
�

�� Zastupitelstvo kraje na svém prvním
jednání ustavilo mj. také bezpečnostní
výbor. Co by podle vašeho názoru měl
tento výbor řešit a vyřešit?
Ke vzniku bezpečnostního výboru jsem
slyšel pouze odůvodnění vládnoucí
koalice, ale ani to mě nepřesvědčilo
o tom, že by takový výbor byl potřebný.
Bezpečnost není tématem pro kraje,
a tak ani při bujné fantazii nemám před-
stavu, co vlastně bude řešit. Jako
bývalý policista a osoba zabývající se
bezpečnostní politikou bych měl zájem
být u toho a budu-li do výboru zvolen,
rád si na jeho činnost počkám. (tl)

)))   Otázka pro poslance
a zastupitele KZ Kh kraje
Zdeňka Ondráčka (KSČM)



Dva dny před zmíněným svátkem
přišel letáček o konání akce na Klárově,
kde je spolupořadatelem KSČM a LKŽ,
bylo ale zřejmé, že nejde o oficiální stra-
nickou akci, ale pokus některé pražské
ZO zachránit situaci, protože veřejnost
velmi vnímá postoje politických stran
v době, kdy je společnost takto rozděle-
na. Informací o akci bylo velmi málo, pro-
to jsme odcestovali na shromáždění pou-
ze soukromě v rámci ZO a KČP Jičín. 

Demonstrace na Klárově se účastnilo
několik set lidí, z našich straníků přede-
vším Petr Šimůnek, Josef Skála a Marta
Semelová. Na tribuně se svými projevy
vystopili: L. Procházková, M. Obrtel,
I. David, J. Skála, H. Mihelková, J. Korál,
J. Foldyna, K. Šlahůnková, M. Neubert,
M. Krajča, M. Neudorflová. Během této
velice zdařilé akce jsem nabyl přesvěd-
čení, že pokud by svou účast KSČM po-
jala masověji, mohlo to dát jasný signál
i k podpoře návrhu zákona poslance
Z. Ondráčka k trestní odpovědnosti za
hanobení prezidenta republiky, o němž
se nyní velmi diskutuje. 

Příjemnou podzimní procházkou jsme
se přesunuli na Letenskou pláň, kde se
konala další demonstrace na podporu
prezidenta Miloše Zemana. Počet účast-
níků asi kolem tisícovky. Zde se účastnil
opět J. Skála, hovořili jsme zde s praž-
ským I. Hrůzou a předsedou Národní ra-
dy KČP M. Richtrem, ten vystoupil se
svým projevem i na tribuně. 

Třetím místem, které jsme navštívili,
bylo Náměstí republiky, s počtem de-
monstrujících také asi do tisícovky, s vel-
kým počtem vlajek a transparentů,
s mnohem ostřejšími vystoupeními, řeč-
níků. Možná víc k národním otázkám,
ale nic, co by mohlo být považováno za
hranicí. Nezaznamenali jsme žádné kon-
flikty a celé sváteční odpoledne považuji
za velmi příjemně strávené.

Petr TYPLT

�
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PŘEDEJ DÁLE!

Zástupci OV KSČM Jičín navštívili v novo-
bydžovské LDN dlouholetého funkcionáře
Ladislava Raulíma a popřáli mu brzký návrat
do rodiny.

KRÁLOVÉHRADECKO

Dne 17.12. oslaví 95 let svého života sou-
druh Ladislav Nezkusil. ZO č. 54 mu přeje
vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti
a děkuje za dosavadní práci pro stranu
a společnost. * ZO KSČM č. 48 přeje udrže-
ní zdraví a pohodu Danušce Sadovské k je-
jím 85. narozeninám. * Čestmír Kalousek
(díky za angažovanost), Květuše Baliharo-
vá a Josef Syrůček oslaví 85. narozeniny.
ZO KSČM č. 36 jim přeje všechno nejlepší
a dobrou péči. * Dne 15. 12. oslaví sedmde-
sátiny Václav Vanžura, dlouholetý redaktor
Haló novin a Krajánku (i Zítřku).  ZO č. 23
a redakce Krajánku mu přeje mnoho zdraví,
štěstí a pohody v dalších létech a děkují za
trvalou spolupráci.

JIČÍNSKO

Jiří Taneček z Nové Paky a Ivana Jiránková
z Jičína oslaví 65 let. Eva Šepsová z Nové
Paky-Vrchovin a Hana Špinková z Jičína ma-
jí 75 let. František Šindelář z Tuře-Kacákovy
Lhoty se dožil 90 let. * OV KSČM spolu se
základními organizacemi přeje všechno nej-
lepší, hodně zdraví a spokojenosti, děkují za
dosavadní práci pro stranu a společnost.

RYCHNOVSKO

Luboš Bodlák z Dobrušky oslaví 5. 12.
osmdesátiny. OV KSČM si cení jeho záslu-
hy, že se v Rychnově po roce 1989 KSČM
udržela a rozvíjela. Emilie Hodná z Častolo-
vic 75 let a Jaroslav Š�ovíček z Černíkovic
65 let Zdeněk Tošovský z Českého Meziříčí
a Ludmila Maršíková z Ledců oslaví osm-
desátiny. Jaroslav Grund a Bedřich Kapler
budou mít 65. narozeniny, oba z Rokytnice
v O. h. Eva Jandová z Rychnova n. Kn. bu-
de mít šedesátiny. František Holoubek sla-
ví 65 let a Marie Veissová 85 let, oba
z Vamberka. * Všem mnoho zdraví a elánu!

TRUTNOVSKO

JUDr. Ivan Skládal oslaví 75 let, Jan Má-
nek 85 let a Vlastimil Germánek bude mít
devadesát, Jaroslav Homolka 30 let, všich-
ni z Trutnova. MUDr. Jiří Čermák z Úpice
slaví 75 let, Zdenka Hofmanová z Vrchlabí
má osmdesátiny a Stanislava Kalenská
z Dolní Branné má 65 let. * Mnoho zdraví,
spokojenosti do dalších let přeje OV KSČM
Trutnov.

NÁCHODSKO

V listopadu se dožil 65 let Jiří Beneš z Čer-
veného Kostelce. V prosinci se dožívá 75 let
soudruh Jaroslav Vanický z Náchoda. Pěta-
sedmdesátin se dožívá Josefa Ježková
z České Skalice a 85 let oslaví Josef Joneš
ze Starého Plesu. * ZO KSČM a OV KSČM
Náchod všem jubilantům přejí hodně zdraví,
spokojenost a pohodu v dalších letech.

))) SPOLEČENSKÁ KRONIKA

OV KSČM v Trutnově ve spolupráci s MÚ
Malé Svatoňovice a s příspěvkem od Krá-
lovéhradeckého kraje zorganizoval opravy
památníku v Odolově. Zatím bylo inves-
továno více než 100 tisíc korun. Další
opravy – zejména dlažby – a parkové úpra-
vy, instalaci prvků pro děti chystá na rok
2017. Pořadatelé obohatí i program piet-
ního aktu při květnové připomínce konce
světové války a osvobození východních
Čech.                                                 (jo)  

V Praze na připomínce...

Besedy na téma prevence
našeho zdraví 

Vážené předsedkyně a předsedové ZO KSČM
v celém našem kraji! Jak všichni víte, poslan-
kyně Soňa Marková se zabývá zdravotnictvím.
V letošním roce jsme absolvovali mnoho be-
sed napříč Českou republikou na téma: Jak
funguje naše zdravotnictví. 

Soudružka poslankyně Soňa Marková tak
měla možnost vystoupit a objasnit problemati-
ku českého zdravotnictví nejen na uzavřených
stranických besedách, ale většinou na bese-
dách otevřených, veřejných, často ve spoluprá-
ci s dalšími organizacemi. Od února 2017 při-
pravujeme besedy s tématem prevence na-
šeho zdraví. Zaměříme se na povinné očková-
ní, na bezplatné očkování hrazené zdravotními
pojiš�ovnami, čerpání výhod v rámci Klubu
pevného zdraví, které nabízí VZP, preventivní
prohlídky a jejich nutnost, popřípadě můžeme
oživit besedu tématem zdravé životosprávy ve
spolupráci s výživovou poradkyní. 

Pokud byste měli o besedu v rámci svých ak-
tivit zájem, volejte na mobil 728 189 484 nebo
pište na: fialovahk@seznam.cz. Domluvíme
společně termín besedy.         

Lenka FIALOVÁ, 
asistentka poslankyně 



Kachní stehna na polštářku

Stehna operte, osušte, propíchejte kůži
vidličkou, aby se tuk lépe vypékal, potře-
te solí a pepřem a posypte tymiánem.
Podlité polovinou vína dejte péci zakryté
do trouby. Pečte doměkka, pak odkryté
nechte zezlátnout. Z výpečku seberte
všechen tuk (můžete si na něm později
upéct topinky) a stehna
dejte do vypnuté trouby.
Na lžičce vypečeného
tuku osmahněte nase-
kanou cibulku, přidejte
na plátky pokrájený ce-
ler, cuketu a pokrájené
švestky (sušené jste na-
máčeli ve zbytku vína).
Promíchejte a nechte
chvilku opékat, pak za-
lijte vínem, osolte, oko-
řeňte a krátce poduste.
Nakonec vyduste do tu-

ku a vlijte do pánve výpek z kachny. Na
zeleninově ovocný polštářek položte na
talíř stehno. Podávejte s pečenými bram-
bory, které jste si zabalené do alobalu
a pokapané olejem upekli v troubě vedle
pekáčku s kachními stehny.  

Vyplatí se kupovat kachnu dělenou,
protože kachní prsa jsou skvělá v mi-
nutkové úpravě a na pečení jsou stehna
nejlepší. Nabízím vám velmi chutnou
a netradiční úpravu, která obsahuje tolik
potřebnou zeleninu.

Vařila Ta�ána LANKAŠOVÁ

Pro 2 osoby: �� 2 kachní stehna �� střední
cuketa �� 2 řapíky celeru �� lahůdková ci-
bulka �� 6 švestek (i sušené) �� 2 dl vína ��
tymián �� pepř �� sůl 
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DÁREK
pro radost i pro bolest
Reklamy všeho druhu nás nenechají

na pokoji. Dárky, dárečky pro malé i vel-
ké, pro ženy i muže. Kupujte, nebo�
VÁNOCE se blíží horem pádem. Aby už
zítra nebylo pozdě. Copak o to, dětem už
jsou dárky zabalené a poschovávané,
ale copak dáme tátovi? Chudák, už má
pro ty jeho kutilské pokusy jen staré ruč-
ní pilky a pár šroubováků.

A tak bylo rozhodnuto, že táta dostane
pod stromeček zbrusu novou vrtačku. To
bylo radosti! Větší radost neměl ani jeho
vnuk s robotronickými hračkami. Netrva-
lo dlouho a nedočkavý Jarda popadl kus
dřevěného hranolku, obepnul ho pevně
oběma koleny a spustil vrtačku. Netrvalo
dlouho a nebohý Jarda zařval bolestí
– a už se jelo na pohotovost. Inu provrta-
ný šourek není žádná legrace, ale oba
doktoři na pohotovosti smích těžko udr-
žovali. Jeden z nich odmítl ránu šít, pro-
tože smích byl silnější než on. Zákrok lé-
kařů nakonec dopadl dobře a pan Jaro-
slav odcházel po ošetření dále způsobilý
ke všem chlapským úkonům.  Jiný ama-
térský řemeslník, jehož cílem bylo pově-
sit na ze� v chalupě poněkud těžší kruci-
fix, popadl darovanou vrtačku, vylezl na

židli a když se mu vymkla z rukou, brala
vše, co jí bylo v cestě. Starožitné hodiny,
poměrně nový televizor a zdevastovala
ještě skleněnou výplň baru. 

S pohmožděnou rukou tchýně se však
muselo na pohotovost. Byla ke svému
zeti ještě tak ohleduplná, že mu říkala
laskavě: „Měl sis na to raději objednat
nějakého řemeslníka. Kdepak doktor filo-
sofie a vrtačka!“ 

Jiří KNOPP

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

zde naleznete rozcestí na okresní strán-
ky i krajský 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.

SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM, anděly, čerty
a čertovou babičkou 3. prosince v 15.30

v Areálu chovatelů v Týništi n. Orl. 
Pořadatelé z MěV KSČM Týniště připravili
pro děti malé dárkové balíčky a spoustu
soutěží v tancování, zpívání přednesu bás-
niček a říkanek... K čertovskému reji hraje
hudba p. Králíčka.

LKŽ se sejde 8. 12. na vánočním čajovém
dýchánku od 14 h. Dárečková veselá
tombola s recitací Štědrý den od Erbena,
domácí racionální cukroví a zdravé jedno-
hubky.

Tři silvestrovské
� Do luxusní restaurace přijde o Sil-

vestru podnapilý muž. Zastaví ho
číšník u vstupu: „Dobrý den, máte 
rezervaci?“ Opilec: „Vypadám na
indiána, chytráku?“

� Po bouřlivé silvestrovské noci si to
šněruje auto od chodníku k chod-
níku. Zaregistrovala jej hlídka policie
a snaží se vozidlo zastavit. Řidič
stavěného auta se podívá shoví-
vavě na spolujezdce: „Hele, dnes
uděláme výjimku, vezmeme je!“

� U silvestrovské večeře:  „Víš, že se
po alkoholu pomalu blbne?“ – „Já
mám času dost...!“

�
Přestaň hýřit, přestaň pít, budeš

nudnej, ale fit! (Halina Pawlovská)

Krajská rada Česko-ruské společnosti uspořá-
dala v listopadu veřejnou besedu s pose-
zením u šálku čaje, spojenou s besedou
s místopředsedou ÚV KSČM Josefem Skálou
a poslancem Zdeňkem Ondráčkem. Poslanec
vysvětlil, proč chce obnovit trest za hanobení
prezidenta a dění v Poslanecké sněmovně.
Josef Skála hovořil o volbách prezidenta
v USA, k dění na Ukrajině i v Polsku. Účast
veřejnosti byla dobrá a sál U Švagerků se
zaplnil i díky hostům z jiných okresů.

)))  POZVÁNKY




