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rálovéhradečanéi ještě pamatují
skromnou pamětní tabulku na „Střel-

nici“. Připomínala, že tam 4. dubna 1947
ministrem zemědělství J. Durišem byl
vyhlášen komunistický program o dalším
směřování československého zeměděl-
ství. Tehdy šlo o dokončení pozemkové
reformy z roku 1919, která se po Velké vál-
ce nevydařila. Rozdělila tehdy 650 000 pří-
dělcům 650 000 hektarů a 2000 velkostat-
kářům po 100 hektarech. Až na malé vý-
jimky se nedotkla půdy a lesů bývalé
šlechty a církve.

V roce 1947 se vytvořila „koalice“ lidovců
(Mgr. Šrámek), národních socialistů (prezident
Beneš) a komunistů (K. Gottwald). Ve vládě

prosadila pokračování pozemkové reformy.
Půdu měli dostat lidé, kteří v té době osídlova-
li pohraničí, mělo dojít k rozdělení velkých stat-
ků nad 50 hektarů, zpřístupnit myslivost atd.

Na Královéhradecku, Jaroměřsku, Hořicku
a Kostelecku si zachovali silné pozice bývalí
agrárníci, podnikali tzv. Selské jízdy. Jednání
na „Střelnici“ proto jednoduché nebylo.
Účastníci z celé republiky, většinou zeměděl-
ský proletariát, vyslovili jednoznačnou podpo-
ru. Protože vše bylo projednáno v Hradci Krá-
lové, dostala koncepce zemědělské politiky
Národní fronty označení „Hradecký program“.

Dnes je na „Střelnici“ pamětní tabulka s ji-
ným textem, ale to je již jiný příběh.

Jaroslav ŠTRAIT

HRADECKÝ PROGRAM – 70. výročí
„Půda patří těm, kdo na ní pracují!“

JARO NA POLÍCH
Při cestách po našem kraji po-

zoruji zelenající se lány polí. Ne-
přinášejí však mnoho potěšení
oku. Střídají se obilná a řepková
pole, možná, že později někde
vyroste kukuřice či slunečnice. Ji-
né plodiny na polích dnešních
zemědělců vidíme zřídka. Ještě
snad na Hradecku vysévají cuk-
rovku a pěstují zeleninu, ovoce či
mák. Brambory a jiné plodiny
jsou na polích řídké. Jako zah-
rádkářka vím, že se mají různé
plodiny střídat, aby se půda ne-
vyčerpala, ale dnes, když je ze-
mědělství odkázáno na dotace,
se příliš na zdravý selský rozum
nedá. Kdo by tak chtěl ještě ro-
zumně a šetrně hospodařit, ten
je po zásluze potrestán. Dotace
nedostane. 

Ani po rozsáhlých restitucích se
do soukromého hospodaření
mnoho restituentů nevrhlo. Pra-
covat na poli znamená přizpůso-
bit pracovní dobu počasí a roční
době. Pokud se staráte o zvířata,
nemáte ani den volna, žádné
svátky, žádnou dovolenou. O zví-
řata musíte každodenně starat,
zejména o krávy. Přitom výdělky i
zisky soukromníků jsou spíše
podprůměrné. Nákupní ceny ne-
pokrývají náklady, které neustále
rostou.  Výsledné ceny potravin
jdou stále nahoru, ale zisky zůs-
tanou v obchodu. Pokud bychom
chtěli více zdravých a českých
potravin na trhu, měly by se na-
rovnat vztahy mezi zemědělci,
zpracovateli a supermarkety.
Největší zisky by neměl mít ten,
kdo obchoduje, ale ti, kteří vyrá-
bějí základní suroviny, to jsou ze-
mědělci. 

Naše zásobování je již ze 40
procent odkázáno na dovoz. Co
se stane, když dojde ke kolapsu
přepravy? Potraviny jsou strate-
gickou surovinou a bez domácí
produkce jsme odkázáni na mi-
lost či nemilost dovozců. Ti si po-
tom mohou diktovat ceny a zisky
– ale jíst musíme každý den. 

Současnému systému se po-
dařilo naše kvalitní, hospodárné
a progresivní socialistické země-
dělství naprosto zdevastovat tak
dokonale, jako i mnohá další od-
větví. 

Věra ŽIŽKOVÁ

Velikost zemědělských honů se ani po privatizacích a rozpadu jednotných zemědělských družstev pří-
liš nezmenšily, což se socialistickému zemědělství vyčítalo. Prý přílišná rozsáhlost podniků (1000
–2000 ha) a rozorání mezí způsobily, že chybějí krajinné prvky – stromořadí, mokřady a remízky. Kvů-
li platbě na hektar nemají současní vlastníci ani zájem tento stav napravovat, protože by jim poklesla
výměra. Dokonce se stav zhoršil. Jedině ekologičtí zemědělci jdou touto složitou cestou. Intenzivní
velkovýrobní systém půdu dále devastuje – utužení, přechemizování, eroze, ubývání biodiverzity
a úrodnosti. Zemědělské půdy v ČR ubývá rychlostí 7 500 ha ročně.            FOTO – M. VOHRALÍKOVÁ
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IVANA ELGNEROVÁ

Před mateřskou dovolenou jsem praco-
vala jako učitelka 1. st. ZŠ. Jsem členkou
Asociace speciálních pedagogů a České
hiporehabilitační společnosti. Absolvova-
la jsem téměř roční stáž hipoterapie dětí
s postižením v neziskové organizaci. Ny-
ní pracuji studuji navazující Mgr. program
Speciální pedagogika na Dolnoslezské
vysoké škole ve Wroclawi a zároveň pra-
cuji jako dobrovolník neziskové organiza-
ce se seniory a dětmi s postižením. Jaká
je praxe ve škole v současnosti?

V praxi jsem na běžné ZŠ viděla velice
závažné případy agresivních žáků, kteří
fyzicky ohrožovali své spolužáky, asis-
tentku pedagoga i učitelku. Ostatní děti
měly strach chodit do školy a začaly se
u nich projevovat psychosomatické obtí-
že. Pokud rodiče tohoto agresivního dítě-
te se školou nespolupracovali, neexisto-
val žádný účinný nástroj, jak je ke spolu-
práci přimět, natož pak přeložit dítě na
pracoviště odpovídající jeho speciálním
vzdělávacím potřebám. Takovéto situace
nám nyní ještě ztížilo naprosto nepřipra-
vené inkluzivní vzdělávání. Myslím si, že
je nejvyšší čas si říci nahlas, že i zdravé
děti mají právo na klidné nerušené vzdě-
lávání a právo cítit se ve škole bezpečně. 

����V čem potíže inkluze spočívají? 
Inkluzivní vzdělávání navíc poněkud

opomíná skupinu dětí, které nejsou v pás-
mu IQ lehké mentální retardace, ale jen
těsně nad ní v tzv. pásmu hraničním
a nezvládají tempo ani rozsah učiva
v běžné ZŠ. Tyto děti dříve mohly pře-

stoupit do ZŠ praktic-
ké, kde zažívaly škol-
ní úspěchy a nosily si
domů jedničky a dvoj-
ky. Mohly mít ze školy
radost a dále se jít
vyučit jako z běžné
ZŠ. Nyní jsou odsou-
zeny k bojům o čtyřky
a propadání. Inklu-
zivní vzdělávání má smysl v menších
městech a vesnicích, kde není dostatek
dětí pro zřízení samostatné ZŠ praktické
pro slabší děti a dojíždění do takovéto
školy je pro dítě a jeho rodinu složité. Zde
jsou podpůrná opatření a jejich financová-
ní státem naprosto na místě. Podle nové-
ho školského zákona je možné všechny
děti bez ohledu na typ a stupeň postižení
začlenit do hlavního vzdělávacího prou-
du. Stát má následně zaplatit podpůrná
opatření pro tyto žáky. Nejsou zde nasta-
vena reálná kritéria společného vzdělává-
ní. Podle zákona je nyní teoreticky možné
v běžné ZŠ vzdělávat např. i žáka s totál-
ní hluchoslepotou nebo dětskou mozko-
vou obrnou s přidruženou těžkou mentál-
ní retardací atd. Jako speciální pedagog
se velice intenzivně zamýšlím nad otáz-
kou. Komu tím vlastně prospějeme? 

���� A to vás přivedlo kandidovat do
Poslanecké sněmovny? 

Kandidovat jsem se rozhodla proto, že
nechci nečinně přihlížet postupné plíživé
likvidaci speciálního školství, které pova-
žuji za přínosné a smysluplné. Z pozice
učitelky je komunikace s ministerstvem
školství naprosto neplodná, nebo� k při-
pomínkám pedagogů bylo ministerstvo

školství často hluché a slepé.˚Věřím, že
jako poslankyně bych moha navrhovat
a prosazovat zákony založené na prak-
tických zkušenostech pedagogů a ředite-
lů škol.  

����Jaké by bylo vaše zaměření? Co by-
ste ve Sněmovně chtěla prosazovat? 

Mé zaměření by bylo pedagogické a so-
ciální. Prosazovala bych obnovení zá-
kladních škol praktických (dříve zvlášt-
ních) v podobě vytvoření školním vzdělá-
vacího programu pro základní vzdělávání
„Praktická škola“; dopracování inkluzivní-
ho vzdělávání do podoby, která může
v praxi skutečně smysluplně fungovat.
Nastavení kritérií pro reálné společné
vzdělávání. Snažila bych se připravit zá-
kon na ochranu žáků a učitelů ohrožova-
ných žáky s agresivními projevy chování.
Prosadit povinnost rodičů agresivního žá-
ka absolvovat s dítětem vyšetření v Peda-
gogicko-psychologické poradně, vyšetře-
ní psychiatrem a s výsledky vyšetření ne-
prodleně informovat školu. Dala bych
podporu pěstounské péče na přechodnou
dobu a terénním sociálním službám pro
osoby nad 75 let hrazené státem. 

����Co by se v PS mohlo změnit? 
Bylo by milé, kdyby všichni poslanci

a předsedové politických stran chodili do
PS ve střízlivém stavu a bez křížovek na
ukrácení dlouhé chvíle. Považuji to za
neuctivé k občanům. Přála bych si, aby
se schvalovaly zákony pro ochranu
a lepší život našich občanů a nikoli v pro-
spěch pouze některých jednotlivců,
popř. holdingů.

Krajánek děkuje za odpovědi

SOŇA MARKOVÁ

����Proč jste se rozhodla opět kandidovat do Poslanecké
sněmovny?

Od samého počátku, kdy působím za KSČM v nejvyšší politice,
jako poslankyně PS PČR, jsem se řídila starým čínským příslovím,
které se stalo mým mottem: „Lepší je zapálit aspoň malou svíčku,
než sedět a nadávat na tmu.“ Pokud tedy chci něco změnit k lep-
šímu ve prospěch občanů České republiky, svých dětí a právě na-
rozených vnuček, musím něco doopravdy udělat. Se vší pokorou
jsem před lety přijala kandidaturu za KSČM a od té doby se sna-
žím „sloužit“. Postupně jsem se stala odbornicí na širokou oblast
zdravotnictví, rovné příležitosti žen a mužů, včetně prorodinné po-
litiky a díky členství ve výboru pro evropské záležitosti se průřezo-
vě věnuji všem tématům, jež ve společnosti zaznívají. 

Dlouhodobě pracuji ve stranických funkcích, a také jako zastupi-
telka města Náchoda. Propojování „malé“ a „velké“ politiky pova-
žuji za užitečné. Ve sněmovně projednáváme a schvalujeme záko-
ny, ale zároveň řeším se svou asistentkou Lenkou Fialovou každo-
denní problémy lidí. Pomáháme získávat sociální dávky nebo dů-
chody, umístění do domovů pro seniory či do různých zdravotnic-

kých zařízení, týraným ženám do azylových
domů. Snažíme se pomoci lidem v nouzi při
získávání zaměstnání, bydlení, přístup k od-
borným vyšetřením, k odvrácení exekucí, při
řešení spletitých právnických problémů atd.

�� Zřejmě nebudete měnit své zamě-
ření na zdravotnictví a roli stínové
ministryně pro tento rezort.

Ve sněmovně bych jistě ráda pokračovala
ve své dosavadní činnosti při prosazování
programových bodů KSČM, především ve
zdravotnictví tak, aby všichni občané bez rozdílu měli přístup
k bezplatné, kvalitní potřebné zdravotní péči. Spolu se svými kole-
gy a kolegyněmi budu i nadále usilovat o prosazení progresivního
zdanění, všeobecného referenda, o zdanění církevních restitucí
a celkově práva na důstojný život pro dolních deset milionů obča-
nů naší krásné vlasti. V tomto volebním období jsem předložila řa-
du zákonů, které ale bu	 zůstávají neprojednány, nebo byly touto
vládní koalicí zamítnuty: o horské službě, o pravidelné valorizaci
plateb za státní pojištěnce, o zabránění reexportů léků, o zrušení
tzv. karenční lhůty, o zrušení všech zdravotnických poplatků. Po-
kud se mi podaří přesvědčit voliče a voličky a budu znovu zvolena,
jsem připravena tyto potřebné legislativní normy v oblasti zdravot-
nictví opětovně v poslanecké sněmovně předložit.                     �

��� Otázky pro kandidátky 
do Poslanecké sněmovny
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Zastupitelé navrhovali, aby tento bod byl
z programu zcela vyřazen, ale návrh neprošel.
Tento problém nakonec v programu jednání
zůstal, ale byl přesunut až na závěr jednání ja-
ko bod č. 77. Dostálová, po dlouhé diskusi,
kdy zastupitelé se napříč kluby vyjádřili ve
smyslu, že mandát vítězce voleb Dostálové
nedali, proto jí ho ani nebudou brát, zatím
v zastupitelstvu zůstává. Návrh na zbavení
mandátu podpořili jen dva zastupitelé, Martin
Hanousek ze strany Zelených a hejtman. Klub
KSČM se zdržel. Řešení situace dalo na
vědomí ministerstvo vnitra, pokud zastupi-
telka sama neodstoupí, do 30 dnů svolá mi-
nistr vnitra mimořádné jednání zastupitelů,
kteří budou znovu rozhodovat o tom, zda zba-
ví Kláru Dostálovou mandátu. Pokud tak ne-
učiní, udělá to ministr vnitra sám. Situaci bu-
de muset nakonec zřejmě vyřešit soud,
o němž se zmiňovala Dostálová a navrhuje jej
hnutí ANO. Hejtman Jiří Štěpán (ČSSD) navr-
hl iniciativu kraje, aby se zákony rychle vyjas-
nily. Etický problém tím však za zastupitelku
nikdo vyřešit nemůže. 

K dalším bodům jednání
Zpráva Správy a údržby silnic KhK konstato-

vala stálý vnitřní dluh na opravách krajských
komunikací. Zastupitelé schválili přistoupení
k zajištěná stabilního financování železniční
osobní dopravy, kde však i státní doplatek na
tuto dopravu se má snížit z 0,41 Kč na 0,30 Kč
na km, od roku 2020 snad opět zvýšit. Záleží
to na rozsahu poskytované služby. Bylo přija-
to memorandum k modernizaci trati mezi
Hradcem Králové a Pardubicemi na zdvouko-
lejnění. První náměstek hejtmana Martin
Červíček (ODS) by viděl jako více potřebné
modernizace tratí mezi Hradcem Králové a Tý-
ništěm a Týništěm a Meziměstím.

Byl schválen příspěvek na zajištění autobu-
sové dopravy zdravotně postižených osob na
Rychnovsku. Josef Lukášek (KSČM) podpořil
přijetí usnesení: „Na Rychnovsku jde o pří-
hraniční obce, kde si nemohou občané po-
radit sami.“ Dále ještě podpořil finance pro
nově plánované rozšíření Centra pro nemocné
Alzheimerovou chorobou v Albrechticích n. O.

Kritika zastupitelů se snesla na Zdravotnický
holding KhK, a. s., za minulé koaliční období
ČSSD-KSČM, když schvalovali finanční pod-
pory do nemocnic a žádost holdingu o ručení
ke smlouvě o úvěru. Zdravotnický holding ne-

byl vůbec průhledný a dělal si, co chtěl, kriti-
zoval radní Aleš Cabicar (TOP 09). Kraj při-
praví nové podmínky pro fungování holdingu.

Ke kritice se pro Krajánek vyjádřil zastupitel
Josef Lukášek:  „Mnozí současní zastupitelé
seděli též v minulém a předminulém zastupi-
telstvu a nikdo proti tomu nijak neprotestoval.
Naopak, zmiňovaná koalice snížila zadlužení
nemocnic z předchozích období, zvláště
z časů divoké privatizace, kdy se z nemocnic
vytáhly do soukroma výhodné a pojiš�ovnou
dobře placené obory.“

Pro klub zastupitelů KSČM bylo důležité
schválení finančních prostředků (kolem 120
mil.) pro rekonstrukci školního statku v Hoři-
cích, kde náměstkyně hejtmana Martina
Berdychová (Východočeši) změnila svůj pů-
vodní přístup a rekonstrukce byla i za podpo-
ry Otakara Rumla (KSČM) schválena. Střední
školy, které spravuje kraj, byly zapojeny do
projektu, který má přinést zvýšení zaměstna-
nosti vycházejících studentů. Při projednávání
nových stanov ZOO Dvůr Králové, a. s., se
zastupitelé ptali, proč musely být nosorožci
zbaveni rohů, nebylo-li to zbytečné týrání zví-
řat. Starosta Trutnova Ivan Adamec (ODS) se
ironicky vyjádřil, že v zoo by „rád viděl noso-
rožce, místo tuporožců...“ Otakar Ruml, jako
člen správní rady ZOO k tomu
řekl: „Je mi to líto, raději by-
chom měli nosorožce živé
a s rohy. Nebezpečí, že je ně-
kdo napadne a zabije kvůli
rohu, je vysoké. Zahrada ne-
má možnost mít důkladnější
ochranu proti útoku zlodějů.
Cena kilogramu rohu je jeden
milion, to je lákavé.“ Vloni
zahrada odstraněné (je to pro
zvíře bezbolestné) rohy, ceně-
né zejména v asijských ze-
mích, spálila, jinak jsou ulože-
ny v trezoru banky. 

Na základě dohody SPD-SPO
a Strany zelených a Pirátů byly
doplněni zbývající členové vý-
borů zastupitelstva. Výbory
jsou nyní na plných počtech. 

Jednání zastupitelstva bylo
tlumočeno dvěma tlumočni-
cemi do znakové řeči pro
neslyšící. Je to zatím v zastu-
pitelstvech krajů ojedinělá zá-
ležitost.                          (vha)

Březnové zasedání KhKV KSČM v Hradci
Králové vyhodnotilo jednání krajské nomi-
nační konference (25. 2.). Konference se
zúčastnilo 25 delegátů (100 %) a 14 hostů.
Schváleny byly potřebné dokumenty a po-
řadí kandidátů na listině pro říjnové volby
do Poslanecké sněmovny. Primární krajské
volby na konferenci se uskutečnily podle
přijatého volebního řádu, a to tajně.
Ostatní hlasovní aklamací. Diskusní pří-
spěvky, kromě představení kandidátů, se
týkaly zejména zpětného hodnocení vý-
sledků krajských voleb. Některé výroky
delegátů nebyly vždy zcela korektní. Mladí
kandidáti do PS se zamýšleli nad podobou
letošní volební kampaně. V návaznosti na
usnesení konference schválil KV složení
operativního volebního štábu a mediální
komise pro volby. 

Otakar Ruml informoval o nastávajícím
jednání krajského zastupitelstva, klub pod-
poří rekonstrukci školního zemědělského
statku v Hořicích. Upozornil na nedostatek
lékařů; studentům medicíny ani vysoká
pobídka z kraje nestačí.

Na pražské programové konferenci KSČM
vystoupili tři diskutující z našeho kraje. KV
se seznámil s akcemi v okresech ke svátku
práce a s pietními akty k uctění obětí
druhésvětové války (podrobněji viz str. 8
Krajánku). 

Pokračuje jednání mezi krajskými výbo-
ry KSČM Královéhradeckého a Pardu-
bického kraje o společné tradiční zářijové
akci, jež se letos pod Kunětickou horou
konat nemůže.                                         (vha)

��� Jednal KhKV KSČM

Na oslavě MDŽ v Jaroměři každá žena při příchodu ob-
držela kytičku a přání. Hosté soutěžili s OK STYLEM.
Protože lidstvo se skládá z žen a mužů, nerozděluje se na
ně, jak zmiňovala poslankyně Soňa Marková, byla též
mužům dána příležitost ke skotačení.

FOTO – Zdeněk LÁSKA
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KRAJSKÉ ZASTUPITELSTVO DOSTÁLOVOU „UBRÁNILO“

��� Z jednání krajského zastupitelstva

Hlavním bodem, kolem kterého se točilo březnové Zastupitelstvo Královéhradeckého kra-
je (27. 3.), byl programový bod č. 1. – Problematika neslučitelnosti funkcí členky zastupi-
telstva kraje Ing. Kláry Dostálové (ANO). Ta je zároveň náměstkyní ministryně pro místní
rozvoj. Diskuse kolem bodu vypukla již při schvalování programu, kdy vystoupila sama
Dostálová, že nechce sama odstupovat, jak ji vyzvalo ministerstvo vnitra, vzhledem k tomu,
že není právně vyjasněno, který zákon ze dvou se její situace týká. 



MDŽ s Marcelou 
Holanovou

Oslava 50. výročí Českého svazu
žen a Mezinárodního dne žen v Trut-
nově se opravdu vydařila. Do plného
sálu zdejšího „Bílého domu“ se mu-
sely přidávat židle... Starosta města

Ivan Adamec řekl, že tak plný sál za-
stupitelstva města ještě nezažil.

Však z Hradce Králové přijely dva auto-
busy a z Náchoda se především ženy
vypravily auty. O příjemnou atmosféru se
soutěžemi o kalendáře a vstupenky na
„Muže roku“ se postaral moderátor akce
David Novotný. Je ředitelem nejen sou-
těže „Muž roku“, ale i pořadatelem sou-

těže „Nej sestřička roku“ či vánočních
benefičních koncertů, které se již několik
let v Královéhradeckém kraji konají. Na
pódiu dále přivítal tajemnici ČSŽ Králo-
véhradeckého kraje Valérii Lukášovou
a poslankyni Parlamentu ČR Soňu
Markovou, která Valérii Lukášové po-
přála ke kulatému životnímu výročí
a ocenila to, že je báječnou „duší“ nejen
žen v ČSŽ. Přivítal pochopitelně
i Marcelu Holanovou. Ta účastnicím ne-
jen zazpívala, ale také vtipným slovem
okomentovala všechny své písničky.

O tom, že paní Marcela Holanová je
úžasná zpěvačka, ale i bezva žena se
přesvědčili asi všichni, kteří její koncert
a akci navštívili. Je nutno poděkovat
poslankyni Soně Markové, že tuto akci
pro ženy z Královéhradeckého kraje vy-
myslela a sponzorovala a Valérii Lukášo-
vé patří poděkování za perfektní organi-
zaci, výzdobu a zajištění.

Lenka FIALOVÁ, členka OR ČSŽ 
Hradec Králové

Rychnovský OV KSČM už před ně-
kolika lety upustil od pořádání jedno-
ho velkého okresního setkání při pří-
ležitosti oslav Mezinárodního dne
žen. Ženy však bez gratulace nezů-
staly. Představitelé OV, krajští zastu-
pitelé a poslanci jezdí přímo do jed-
notlivých míst, kde se organizují míst-
ní oslavy. 

V letošním roce byli milými hosty na
těchto setkáních Zdeněk Ondráček, Tá-
ňa Šormová, Josef Lukášek a samo-
zřejmě členové VV OV Luboš Bodlák,
Bedřich Chasák, Pavel Kupka, Milan
Navrátil, Marie Ondráčková a Věra
Žižková. Mohou tak pogratulovat více
ženám, které by se jinak na okresní osla-
vu nedostaly. 

V Rychnově a Dobrušce přivítali i sta-
rosty měst. Nejdelší tradici oslav MDŽ

mají v Týništi
nad Orlicí
a postupně
se přidávala
i další města
a obce – Dob-
ruška, Často-
lovice, Rych-
nov n. Kn,
B o l e h o š � ,
Kostelec nad
Orlicí. Na
všech setká-
ních vládne

výborná nálada. 
A proč by ne, přijdou popřát děti, před-

vedou, co se naučily, ženy se rády po-
chlubí svými cukrářskými výtvory, a když
k tomu ještě zahraje živá hudba a milí
hosté přidají něco ze svých zkušeností

a znalostí, pak
utíká čas vel-
mi rychle
a než se na-
dějeme, tak se
loučíme s tím,
že se zase za
rok sejdeme.
OV KSČM
však pomáhá
i dalším zá-
kladním orga-
nizacím zajiš-
�ováním květin nebo perníkových srdcí
a přáníček. 

Předsedové základních organizací pak
obejdou členky a sympatizantky a popře-
jí jim k jejich svátku, leckde pobesedují
a proberou, co se děje ve městě nebo
obci. Letos takto popřály 420 ženám.  

Marie ONDRÁČKOVÁ,
předsedkyně OV KSČM 

Rychnov n. Kn.
FOTO – autorka

Oslavy MDŽ na Rychnovsku svěřeny 
základním organizacím

Zdeněk Ondráček v Tý-
ništi nad Orlicí

Josef Luášek při autor-
ském čtení v Týništi n. O.
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MDŽ v Týništi n. O.

MDŽ v Lipinách



Zdravotní výbor je složen z osobností
velmi známých. Výboru předsedá bývalá
letitá ředitelka jičínské nemocnice
Ing. Dana Kracíková. Mezi členy zdra-
votního výboru najdete ředitele záchran-
né služby MUDr. J. Maška, bývalého mi-
nistra zdravotnictví MUDr. L. Hegera, bý-
valého ředitele Fakultní nemocnice HK
Ing. R. Prymulu, bývalého ředitele rych-
novské nemocnice Ing. L. Mottla, sená-
tora MUDr. J. Malého, poslance MUDr.
P. Plzáka nebo PharmDr. A. Hrabálka
z hradecké farmaceutické fakulty. Výbor
je takřka úplně obměněn, z bývalých čle-
nů mohu jmenovat pouze sebe a MUDr.
J. Veselého. Členkou výboru byla zvole-
na i paní Netolická, která v části minulé-
ho období docházela do zdravotního vý-
boru jako host za náchodský Odborový
svaz zdravotnictví a sociální péče.

Postavení záchranky
Na programu jednání zdravotnického

výboru byl např. plán základen Záchran-

né zdravotnické služby, který je rozšířen
o výjezdní skupinu v Jičíně a v Hradci
Králové Na Bláhovce. 

Financování zdravotnických
zařízení

Velká diskuse se vedla ohledně plnění
závazků veřejné služby, které si kraj ob-
jednává u svých nemocnic, čerpání fi-
nancí z IROPu na přístrojovou techniku
do nemocnic. 

Dalším sporným bodem bylo jednání
o Městské nemocnici ve Dvoře Králové
n. L., jež předložila žádost o schválení fi-
nančních prostředků na výstavbu nových
operačních sálů ve výši kolem 25 mil. Kč,
které by se měly vybudovat v 2. nadzem-
ním podlaží nad novými laboratořemi.
Aby byly sály provozuschopné, bude po-
třeba ještě investice do přístrojového vy-
bavení, která se odhaduje asi na 20 mil.
korun. Svůj požadavek a potřebu zdů-
vodnila nemocnice v dnešní době hygie-
nicky nevyhovujícími sály, dlouhou čeka-

cí lhůtou na některé
výkony chirurgie, or-
topedie či urologie ve
FN HK a v regionu
plánovanými investi-
cemi firmy Karsit
v řádu dvou miliard
Kč s vybudováním
asi 400 nových pra-
covních míst. Jelikož není možné schvá-
lit takový objem finančních prostředků
jen tak od boku a na základě
dvoustránkové žádosti, výbor se po
opravdu vášnivé debatě rozhodl vyžádat
si další podklady a bod odsunul na dub-
nové jednání.

Spor o odvolání předsedy před-
stavenstva 

Poslední informací pro členy výboru bylo
zdůvodnění odvolání předsedy předsta-
venstva trutnovské nemocnice MUDr.
Koudeleho. Vyjádření z pohledu zdra-
votnických odborů podala přizvaná před-
sedkyně Iva Řezníčková. Proti ní stál
poslanec MUDr. Plzák, který tvrdil, že se
mnohé nezakládá na pravdě a že on vidí
odvolání jak předsedy představenstva,
tak vrchní sestry za neopodstatněné.
Svůj pohled na situaci vyjádřil i předseda
představenstva Zdravotnického holdingu
KhK Ing. Procházka.

Lenka FIALOVÁ, 
členka ZV Královéhradeckého kraje

První jednání zdravotního výboru kraje
Na prvním jednání zdravotního výboru neměla KSČM zastoupení, nebo� kraj-

ští zastupitelé většinově odmítli zvolit do výboru KV KSČM navrhovanou Ivu
Řezníčkovou, trutnovský Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče a mj.
asistentku poslance Z. Ondráčka. Na dalším jednání Zastupitelstva Královéhra-
deckého kraje jsem byla přítomnými hlasy do výboru zvolena.

��� Představujeme výbory krajského zastupitelstva

Jedna z posledních akcí k MDŽ na
Trutnovsku se uskutečnila v Úpici
v restauraci „U Tomana“. Za účasti
naší poslankyně Soni Markové,
předsedy OV KSČM Jaroslava Ond-
ráčka, starosty města Úpice Ing. Ja-
roslava Hůlky a dalších hostů se
oslav zúčastnilo přes 180 občanů.
Pořadem provázel místostarosta
Radim Fryčka (na snímku vlevo).
Velmi hezké bylo předtančení i tom-
bola.               FOTO – Petr HOJNIC

Ženy z Jičínska se sešly U Militkých
V krásném prostředí velkého sálu „U Militkých“ v Nové Pace se
sešlo na 170 žen i s doprovodem, aby si připomněly tento meziná-
rodní svátek. Přítomné přivítal předseda OV KSČM Petr Typlt.
Z hostů pozdravil ženy europoslanec Jaromír Kohlíček spolu s po-
slancem Parlamentu ČR Zdeňkem Ondráčkem a přítomným ženám
poblahopřáli k jejich svátku. V úvodu vystoupila dvojice dětí
a předvedla standardní tance. Aplaus je provázel po celou dobu
vystoupení. K tanci a poslechu hrála kapela AKORD z Nymburka,
která celé odpoledne až do večera bavila přítomné. Spokojenost
všech byla potvrzením pořadatelů OV KSČM a Levicového klubu
žen okresu Jičín tím nejlepším. Slíbili jsme si, že i v příštím roce
se sejdeme na stejném místě.                                               (jp)
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Vy z vás, kteří jste se narodili hodně
dávno, se určitě pamatujete na píseň
Voskovce a Wericha, jak babička
Merry s dvěma kol�áky za pasem (nad
hlavou točí lasem), vyráží do volební-
ho boje za kovboje.

A tak podobně začínají vyrážet k vo-
lám jak všechny léta zavedené strany,
tak strany sotva skomírající, ale též
různá uskupení na jedno použití, která
se domnívají, že si musí z toho voleb-
ního boje utrhnout také něco pro sebe.
A říkáme-li „něco“, myslíme hlavně vliv
a peníze.

Ono přece nejde jen o to, kdo volby
vyhraje, ale kdo nás vezme pod svá
ochranná křídla, kdo si nás přibere do
koalice, která pak bude určovat politi-
ku. Kdepak, potom už nebude platit,
komu jsme co slibovali a na koho jsme
se usmívali z billboardu. Pak bude pla-
tit, co si vyberou vítězné strany.

Jsme dost zkušení voliči. My, komu-
nisté, se nenecháme opít rohlíkem. Ví-
me, komu nemůžeme věřit, a tak se
spoléháme na své vlastní síly, které
nás nikdy nezklamaly. Mnozí – i velmi
zkušení – politici nám „prognostikova-
li“, že těch pár let, co ještě komunisté
vydrží, nestojí za to, abychom se s ni-
mi zabývali – vždy� oni vymřou.

A hle, léta utíkají a preference komu-
nistů neklesají. A tak věřme, že i tyhle
volby vydržíme a nenecháme se svést
z naší cesty, ke které jsme vykročili.

Jiří KNOPP

VZHŮRU DO VOLEBNÍHO BOJEDubnový mezinárodní den
Na 29. dubna připadá mezinárodní

den letectva, kosmonautiky a boje proti
hluku. V současnosti jsme svědky roz-
voje letounů závratnou rychlostí. Existu-
jí v praxi již bezpilotní letouny... Pokraču-
je také pronikání do kosmu.

V kosmonautice dosáhl prvních úspě-
chů tehdejší Sovětský svaz vysláním
mimo zemskou přitažlivost nejprve psí-
ka Lajky a po něm Gagarina i Těreško-
vové. USA odpověděly později přistá-
ním posádky na Měsíci. Svou troškou
přispěl také první člověk v kosmu z jiné
země (1978) než z USA či SSSR, pilot
čs. vojenského letectva, nynější velvy-
slanec v Moskvě Vladimír Remek.

Navzdory rozporům těchto velmocí
vědci obou velmocí vědci v oblasti kos-
mu spolupracují. V poslední době i další
velmoc Čína též nastupuje při řešení vy-
slání lidské posádky do vzdálených míst
vesmíru. Její úsilí vychází z úkolů
postbudovatelské éry a rozvoje země na
bohatou a silnou.

Náš obdiv patří všem hrdinům, kteří
postupně uskutečňují nejsmělejší sny
lidstva. Začínáme věřit třeba tomu, že se
blíží nedaleká doba vstupu člověka na
planetu Mars.

Na závěr k této náročné průkopnické
práci úsměvné vyjádření pilota nadzvu-
kových letounů v. v. plukovníka Mar-
tonka. (Jde o autora kreslených vtipů
– např. v kalendáři vydávaném KSČM
– pozn. autora.) Je samozřejmé, že Slá-
va Martonek vysoce oceňuje neskuteč-
ný rozmach letectva a kosmonautiky.
Ale s humorem jemu vlastním na polo-
ženou otázku, co tomu všemu říká,
zkrátil svou odpově� pouze na následu-
jící: „Co se týká boje proti hluku, nebudu
proti němu bojovat, jelikož jsem za dobu
své profesní existence přišel o sluch.“

Jaroslav PRŮŠEK
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V sále v domě U Švagerků se sešla 8. března více než padesátka královéhradeckých žen
z LKŽ, ČSŽ i další z veřejnosti a sedm mužů. Užili si sváteční odpoledne s duem OK STYL.
Místopředseda OV KSČM Milan Špás a Josef Steklý rozdali ženám květiny a vyzvali je
k tanci. Významným hostem byla krajská zastupitelka Táňa Šormová. I starší ženy si
s chutí zatančily a Marta Svobodová, herečka, zarecitovala bezvadně ve svých 94 letech
báseň od Marie Kratochvílové  – dělnické básnířky z Holic – „Jsem matka“.

FOTO – Mirka VOHRALÍKOVÁ

Redakce Krajánku přeje
všem hezké Velikonoce.
Kočičky však místo
posvěcení v kostel
ponecháme včelám...

Znaven tím vším, já chci jen smrt a klid,
jen nevidět, jak žebrá poctivec,
jak dme se pýchou pouhý parazit,
jak pokřiví se každá dobrá věc,
jak trapně září pozlátko všech poct,
jak dívčí cudnost brutálně rve chtíč,
jak lidskou slušnost korumpuje moc,
jak zchromlá vláda na nás bere bič,
jak umění je pořád služkou mocných,
jak blbost zpupně schopným poroučí,
jak prostá pravda je všem 

jenom pro smích, 
jak zlo se dobru chechtá do očí.
Znaven tím vším, už chci být, lásko, v hrobě,
jen nemuset tím sbohem dát i tobě.

____________________________ 

Pokud vás oslovila aktuálnost básně a
ptáte se, který mladý talentovaný autor
dokázal tak přesně vyjádřit naši
prohnilou dobu, pak vězte, že to byl 

William Shakespeare 
a tento jeho sonet je starý 400 let. 

SONET



�� Jak vypadá situace kolem bioply-
nové stanice v Jičíně?

Již několik let je snaha vybudovat v Jičí-
ně bioplynovou stanici. Tato technologie
má oprávněné místo v cyklu likvidace
a třídění odpadu. Bohužel, firma, která
chce uskutečnit tuto výstavbu si u nás vy-
brala objekt v bývalé mlékárně, která leží
asi 500 m od městské zástavby. Zatim
žádná technologie tohoto typu nezajiš�u-
je, aby z tohoto zařízení neunikal zápach.
A co hůře, do této stanice by měl být do-
vážen odpad ze širokého okolí v množství
kolem 20 tisíc tun ročně. To by totálně
zablokovalo dopravu v okolí této stanice.
Občané města i převážná část zastupite-
lů se postavila proti této výstavbě.

Petr KEBUS, 
zastupitel Jičína

���� Co udělalo město Trutnov pro
snazší třídění bioodpadu?

Trutnov patří mezi výjimky a umístěním
nádob na biodpad na veřejných místech
se vůbec nezabývá. Město vyřešilo na-
kládání s bioodpadem způsobem tím, že
občané mohou odvážet na vlastní nákla-
dy rostlinný odpad do sběrného dvora.
Nepodařilo se nám, tedy zastupitelům za
KSČM, přesvědčit zastupitelstvo o nut-
nosti jiného řešení.

Blanka BUBNOVÁ, 
zastupitelka Trutnova

ZKUŠENOSTI SE VSTUPEM OBCÍ
DO HOSPODAŘENÍ S ODPADY
Obce býv. rychnovského a pardubické-

ho okresu (Týniště, Borohrádek, Albrech-
tice, Čermná, Bolehoš�, Lípa, Ž�ár, Horní
Jelení, Nová Ves a Holice, Poběžovice,
Veliny a Vysoké Chvojno) založily společ-
nost s ručením omezeným Odeko, je sto-
procentně vlastněná obcemi. Slouží ke
koordinaci odpadového hospodářství
zmíněných obcí a měst.

Za směsný komunální odpad platí
občané obci, obec svozové firmě

Směsný či tuhý komunální odpad (TKO)
je to, co se odveze z popelnic a jde na
skládku. Za skládkování účtované firmou
Marius Pedersen se platí v roce 2017 za
1 tunu 1 425 Kč. Tato částka je fakturová-
na firmou Odeko jednotlivým obcím dle
skutečného množství odpadu odvezené-
ho z dané obce. Průměrné množství na
1 obyvatele bylo  200 kg v roce 2016 při
celkovém počtu 21 634 obyvatel. 

Dle kalkulačního vzorce pro výpočet re-
gulované ceny dle platných pokynů MF
ČR přičítá Odeko k fakturované ceně za
skládkování skutečně odvezeného odpa-

du při týdenním svozu na 1 obyvatele:
náklady na svoz TKO  271,70 Kč a na se-
paraci 162,50 Kč. Celkové náklady za
TKO a separaci jsou při započtení zisku 60
Kč/t jsou 568,30 Kč na obyvatele. Celkové
náklady fakturované obcím dle odveze-
ných tun a počtu obyvatel jsou 1.425 Kč za
tunu a 568,30 Kč na obyvatele.

Jak mohou občané ovlivnit náklady
na odpadové hospodářství?

Podle odhadů Odeko, s. r. o., je sklad-
ba komunálního odpadu dlouhodo-
bě: 15 % papír, 15 % plasty, 5 % sklo,
2 % drobné kovy, 25 % bioodpad,
7 % textil a 31 % ostatní (tedy to, co ne-
lze zatím vytřídit). Je tedy jasné, že sní-
žení nákladů na skládkování odpadu je
zcela závislé na prvotní skladbě obsahu
v popelnicích. Méně odpadů znamená
menší částku vynakládanou obcí z rozpoč-
tu a využití ušetřené částky na rozvoj obce,
získání větších příjmů do rozpočtu obce za
tříděný odpad, a pak možnost snížení po-
platků občanům za svoz odpadu. 

Rozšíření nabídky Odeka může přinést
další efekty: při prodlouženém, čtrnácti-
denním, svozu a při přistoupení dalších
obcí by se snížily režijní náklady. 

Ing. M. Palhoun,
člen kontrolního výboru

ZM Borohrádek
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PŘEDEJ DÁLE!

TRUTNOVSKO
Jaroslava Dítětová z Mostku se dožívá deva-

desátky. Filip Trejtnar z Radvanic slaví svěžích
20 let. Marie Špetlová oslaví 80 let, Marie Ho-
ráková 75 let a Jaroslava Mládková 80 let,
všechny z Trutnova. Josef Máslo z Prosečné
oslaví 75 let, Miroslav Steidler z Úpice 65 let.
Jan Kaván z Klášterské Lhoty, Jana Daňková
ze Dvora Králové n. L. a Zdeněk Müller ze
Dvora Králové n. L. dosáhli 70 let. 
Milým oslavenkyním a oslavencům přeje OV

KSČM v Trutnově dobré zdraví, štěstí a radost-
né okamžiky.

JIČÍNSKO
V dubnu slaví 65 let František Jebavý z Vyso-
kého Veselí a Jaroslava Hánová ze Slatin.
Sedmdesát bude Jaroslavě Hátlové z Hořic,
osmdesátiny oslaví Milada Bílková z Vojic
a 85 let Jiří Švorc z Jičína. 
Oslavencům přeje OV KSČM Jičín spolu se zá-
kladními organizacemi všechno nejlepší, hod-
ně zdraví, elánu a spokojenosti a děkuje za do-
savadní práci pro stranu a společnost.

RYCHNOVSKO
Miroslava Dušánková z Albrechtic n. O. osla-

ví 65. Petr Cvaniga má 65 let, Jiří Pelc oslaví
osmdesátku a Jiří Vrba 60 let, všichni z Často-
lovic. Světla Bodláková z Dobrušky vítá osm-
desátku. Jaroslav Machač z Petrovic slaví 70
let a Jiří Skalický z Doudleb n. O. má 75 let.
Rudolf Kameník má 70 let, Jaroslav Kovaří-
ček 85 let, oba z Kostelce n. O. V Rychnově 
n. Kn. budou slavit Karel Knop 75 let, Věra
Ksandrová oslaví 80 let a Ivan Kulhavý 70 let. 
Jubilantům pevné zdraví a mnoho elánu do

dalších dní přeje OV KSČM Rychnov n. Kn.

KRÁLOVÉHRADECKO
Jiří Cejnar a Bohuslav Piskač ze ZO č. 93 se

29. 3. dožili 85 let. Jaroslav Kulhánek ze ZO č.
17 se v dubnu dožívá 90 let. Členové 42. ZO
Jaromír Chmelík oslaví 80 let a Stanislav Ivá-
nek oslaví 85 let svého života. 
Všem jubilantům přejí jejich ZO a OV KSČM

Hradec Králové všechno nejlepší, dobré zdraví
a pohodu a zároveň děkují za dosavadní práci.

NÁCHODSKO
Devadesátky se dožívá soudruh Jiří Staněk

z Nového Města n. M. Dlouholetý funkcionář
strany Jiří Sláma z Náchoda oslaví
osmdesátiny v plném zdraví. Jiří Žoček
z Chvalkovic oslaví 65 let. Šedesátiny oslaví
Jiří  Andrš z Nového Města n. M. Marie
Středová z Pěkova oslaví 70 let.

ZO KSČM a OV KSČM Náchod jim přejí
mnoho zdraví, štěstí a pohody v dalších letech.

��� SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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OTÁZKY K ODPADŮM

Co zažijete na eurokempu?
Od 25. do 28. května čekají účastníky zá-

jezdu z našeho kraje do Banské Štiavnice na
eurokemp (SFEL-R) pěkné zážitky. Výlet
spojený s politickými debatami má opravdu
zajímavou rekreační část. Po čtvrteční dlou-
hé cestě z Čech (454 km) budou účastníci
odměněni pátečním autobusovým zájezdem
kolem města obklopeného Štiavnickými vr-
chy a známého báňskou činností – tedy stří-
brnými a zlatými doly. Historická část města
je na seznamu světového kulturního dědictví
UNESCO. Město je obklopeno také sousta-
vou umělých jezer a kanálů, jež sloužily pro
pohon čerpadel odvodňujících doly. Krásná
historie (tra� mládeže) i příroda osloví účast-
níky ubytované v Chatě na jezeře Počúvadlo.
Večerní hudba a opékání nebudou chybět.
Politický bazar a diskuse budou připraveny
na sobotu. Cena pobytu se stravou 20 eur na
dva dny, večeře a snídaně za 6 eur, dvě mu-
zea po 5 euro (důchodci sleva). Cena za ces-
tu není zatím stanovena. Zájemci kontaktujte
OV KSČM Jičín, tel.: 734 430 246.         (vha)



PUČÁLKA
Jídlo z předem naklíčeného hrachu, který

se na suché pánvi opraží. Pučálka se jídala
vhodné k jaru hlavně solená a pepřená, ale
také na sladko s hrozinkami. Naklíčený
hrách byl zdrojem vitamínů a my se s ním
setkáváme společně s naklíčenými obilnými
zrny v receptech současné zdravé výživy. 

A jak pučálku připravovali naši 
předkové?

Hrách zalili v široké nádobě na dva prsty
vlažnou vodou. Dva dny ho nechali napučet
na teplém místě. Potom přebytečnou vodu
slili tak, aby byly hrášky jenom částečně
ponořeny. Třetím dnem už začínaly rašit
klíčky. Pučálka se nejčastěji zprudka opéka-
la na rozehřátém másle na pánvi.

Pučálku jsme si zkusili připravit podle re-
ceptu v redakci. Hrách zelený nepůlený

jsme podle návodu namočili, asi 150 g,
a opravdu se už druhý den na něm začaly
objevovat drobné světlé výhonky klíčků.
Podle návodu jsme hrách opražili na kou-
síčku másla – návody nikde neuvádějí, jak
má pražení dlouho trvat – takže asi do mír-
ného zrůžovění až zhnědnutí, pokud to lze
na zeleném hrachu pozorovat. Od hrachu
se začaly oddělovat slupky. Ty se mohou
odstranit, nebo ponechat a pěkně potom
křupou.

Zkusili jsme pučálku se solí a troškou
pepře, může to být i bylinný pepř. Chu� hra-
chu je přítomna, ovšem opravdu jemně. Ta-
ké s medem chutná pučálka výborně, rov-
něž s cukrem, rozinkami a skořicí.

Opravdu by se mohla prodávat tato jarní
pochoutka v sáčcích místo hranolků, jako ji
kdysi nabízely babky pučálnice ve městech.

Redakce Krajánku

��� KRAJÁNKOVY JARNÍ DOBROTY

OV KSČM Rychnov n. Kn.
�� 28. dubna od 15 h. tradiční opékání
kuřat, všichni jsou zváni na novou zahradu a
setkání se zajímavými hosty.

Levicový klub žen HK
�� 13. 4. návštěva Galerie moderního umění,
sraz před vchodem na Velkém náměstí sta-
rého města ve 13.50. 

��� POZVÁNKY

OSLAVA SVÁTKU
PRÁCE – 1. máje

NÁCHODSKO

Česká Skalice – od 14 hod. projev pos-
lankyně PS PČR Soni Markové, vystoupí
další zastupitelé, představitelé KSČM
okresu a kandidáti do voleb do PS.

TRUTNOV

Krakonošovo náměstí v 10.30 vystoupí
poslanec PS PČR Zdeněk Ondráček a kan-
didáti do voleb do PS.

1. května – májová veselice od 14 h.
v restauraci Hankův dům, Dvůr Králové 

JIČÍN

U autobusového nádraží v 9 h. vystoupí
poslanec PS PČR Zdeněk Ondráček,
zastupitelé kraje i města, kandidáti do
voleb do PS. Hudba, občerstvení.

RYCHNOVSKO

Týniště n. O. v Areálu chovatelů, v 10 h.
projev poslankyně PS PČR Soni Markové
a místopředsedy ÚV KSČM Josefa Skály,
vystoupí kandidáti do PS PČR za Rych-
novsko. 

Areál otevřen v 8 h., od 9 h. bude hrát
hudba. Stánky se sadbou pro zahrádkáře
a s občerstvením. 

HRADEC KRÁLOVÉ

Ba�kovo náměstí od 10 do 12 hodin, vys-
toupí krajští, městští zastupitelé a kan-
didáti do voleb, projev poslankyně PS
PČR Soni Markové v 11 hodin. Hraje Duo
OK STYL, provází Milan Špás.
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PIETNÍ AKTY

Královéhradecko
Hradec Králové – 6. 5. v 10.10 Lesní hřbitov,
ve 14 h. Kukleny a Pouchov

Jičínsko
Hořice – 9. 5. od 15 h. Památník Rudoar-
mějců na Gothardu, projev předsedy OV.
Jičín na Čeřovce – 9. 5. od 17, h. vystoupí
předseda OV P. Typlt a člen ÚV KSČM V. Ort.
Další pietní akty zajiš�ují ZO KSČM v Nové
Pace, ve Vysokém Veselí, v Butovsi, na Pecce
a v Sobotce. 

Trutnovsko
Trutnov – 9. 5. od 16 h. hřbitov
Památník ODOLOV
6. května –10.30 h. pokládání věnců, kraj-
ská akce

Náchodsko

Náchod – 9. 5. v 10 h. Městský hřbitov,
památník padlých osvoboditelů, 10.45 cel-
nice Běloves. Další pietní akty zajiš�ují ZO
KSČM dle potřeb od 6. 5. do 9. 5.
Rychnovsko 

Bude upřesněno v příštím čísle Krajánku.

JARNÍ
ČASTOLOVICE
Ve dnech 7.–9. dubna

Velikonoce – svátky jara
prodejní výstava

Otevřeno 8–17 h., v neděli do 16 hod. 

Soutěž o nejlepší kolekci tří kraslic,
přihlásit se můžete předem, přinést
kraslice na výstaviště nejpozději 5. a 6.
dubna do 12 h. Soutěž bude vyhodno-
cena 9. 4. v 15 hod.  

Rozšířený prodej zahrádkářského 
a velikonočního sortimentu na ploše

2 500 m2.
Pořádá ZO ČZS Častolovice ve spolupráci s ÚS
ČZS Rychnov n. Kn a Městysem Častolovice


