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Jeden z největších zaměstnavatelů
v Královéhradeckém kraji, a také jedna
ze slušně platících firem u nás, Škoda
Auto, a. s., stále nemá dost zaměstnan-
ců, i když nastupují místo nich průmyslo-
vé roboty. Pro diváka zvenčí téměř nepo-
chopitelná věc, přestože se výdělkům
připojují i různé bonusy. 

Situace zevnitř firmy
Velmi fyzicky i psychicky náročnou práci na

linkách, hlavně v nuceném taktu ve třísměn-
ném provozu, ne každý vydrží.

Často není možnost, aby manželé měli tak
nastaveny směny, aby se mohli střídat v pé-
či o děti, nebo naopak mohli z větší vzdále-
nosti jezdit na stejné směny, a to obzvláště
v současném 18směnném systému. I z těch-
to důvodů dochází k častým rozchodům
partnerů.

Odborová organizace se sice snaží vyjed-
nat co nejlepší podmínky v rámci možností,
a také o humanizaci pracovního procesu. Vel-
mi často se říká (jak píše předseda OS Kovo

J. Povšík v časopise Odborář), že „Škoda je
rodina a na prvním místě je člověk.“ Ale v pra-
xi to tak není. Spíše je to tak, „že člověk – za-
městnanec – musí vydržet všechno.“ Odbory
mají k dispozici odborné studie, zabývající se
zátěží na svaly, kostrou, tělesnými znaky prá-
ce v automobilce, ale i sociální inteligencí,
prostě vlivem pracovního prostředí a pracov-
ních podmínek na jedince. Nejhůře přitom vy-
chází směnová a noční práce umocněná vy-
nuceným taktem. 

Práce pod agenturou
Pracovníci, kteří pracují pod agenturami

– a těch dnes může být okolo 15 % (v roce
2015 jich bylo 11 % a od té doby počet stou-
pl) – nemají žádné bonusy ani týden dovole-
né navíc. Ve vysoké mzdě je tu něco
zohledněno, mohou však nastat poruchy
spánku a noční práce přispívá i ke vzniku ra-
koviny... Bude však vysoká mzda, když si z
ní část agentury ještě odečtou, stačit na za-
hlazení třeba následné invalidity, 

SPRAVEDLIVĚJŠÍ 
ODMĚNY ZA PRÁCI

Naše ekonomika je v součas-
né době na vzestupu. Míra ne-
zaměstnanosti je nízká. Roste
poptávka po zručných pracovní-
cích, hlavně v technických obo-
rech. Chybí lékaři, zdravotní
sestry, řidiči a mnohé další pro-
fese. To nutí zaměstnavatele vy-
cházet svým zaměstnancům
vstříc, zvyšovat platy a nabízet
i další bonusy. Přesto v řadě za-
městnání musí lidé pracovat za
velmi nízké mzdy, které jen velmi
těžko pokryjí náklady na život.
V současnosti se užívá termín
pracující chudoba (prekariát). 

Jak je možné, že prosperující
podnikatel neplatí řádně za prá-
ci svým zaměstnancům? Ví to-
tiž, že čím méně zaplatí lidem a
čím více jim do směny naloží,
tím také méně odvede na jejich
sociální a zdravotní pojištění,
a tím větší je zisk, a to je hlavní
motto kapitalismu.

V naší republice většina rozho-
dujícího průmyslu, obchodní
řetězce a všechny banky jsou
v rukách nadnárodních korpora-
cí. Zisky vytvořené na našem
území plynou do mateřských
centrál v jiných zemích. Jsme
v postavení kolonie, která pra-
cuje a odvádí zisk jinam – a je to
již ve stovkách miliard. Nám zů-
stanou jen náklady spojené
s devastací přírody, ničením do-
pravní infrastruktury a starost
o lidi, které cizí společnosti vy-
užily, opotřebovaly a jako dále
nepoužitelné odhodily. Nyní se
starej státe ty, jsou to přece tvo-
ji občané!

Měli bychom usilovat, aby hod-
noty získané z práce našich lidí
zůstávaly v republice a napo-
mohly k dalšímu rozvoji a kva-
litnějšímu životu všech občanů.
Jsou naši zaměstnanci napří-
klad v automobilovém průmyslu
méně pracovití, mají pomalejší
tempo, nebo pracují méně kva-
litně než např. jejich kolegové
v Německu? To si myslím, že by
asi vlastníci automobilky nepři-
pustili. Velmi rozdílné mzdy jsou
však realitou. Ceny zboží se 
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přispěje k větší spokojenosti s vlastním
životem?

Z pohledu firmy je agenturní zaměstná-
vání výhodné, zvláště díky flexibilitě jejich
dělníků – dnes potřebuji 50 pracovníků,
zítra 30 a firmo, starej se – dodej své „no-
vodobé otroky“. U většiny těchto firem
platí, a to i přes snahu odborů o minima-
lizaci negativních jevů, že jakékoliv stíž-
nosti znamenají vyhazov z práce, i když
je papírově vše v pořádku. Například
i směny navíc – bez jakéhokoliv upozor-
nění dopředu – jsou samozřejmostí.

V pořádku nebývá ani ubytování agen-
turních dělníků. Někdy žijí v ubytovnách,
které nevyhovují, nebo jsou zřízeny na
černo a normy na sociální zařízení se na
ně nevztahují a jsou jen pro otrlé. Navíc
tři čtvrtiny agenturních pracovníků jsou
cizinci, a to přináší další problémy pro
okolí. Své sociální problémy, a to že
v současnosti nemají skoro možnost ně-
jakého vyžití, řeší alkoholem.

Pro příklad: v Rychnově nad Kněžnou
před dvěma roky putoval na záchytku

v průměru jeden pacient za tři měsíce
a v současnosti tak tři do týdne. Pro zvý-
šení bezpečnosti hlavně proti výtržnictví
a opilství jsou nasazeni také polští poli-
cisté. Celkový stav policistů se také zvy-
šuje, to ale neřeší příčiny, jen zmenšuje
následky. Na takový nápor nových pra-
covníků a cizinců tento region nebyl vů-
bec připraven, a to je veliké mínus.

Jan Janeček

Po první světové válce patřila třetina
veškeré půdy na území nové republiky
velkostatkům, které vlastnila především
šlechta. Pozemková reforma na popud
T. G. Masaryka a A. Švehly se uskuteč-
ňovala v letech 1920–1938, nebly ale
dokončena. Jejím cílem bylo rozdělení
velkých soukromých pozemků. 

Největšími vlastníky půdy byli při
vzniku první republiky Schwarzenbergo-
vé s 248 000 ha v Čechách, arcivévoda
Bedřich 64 332 ha ve Slezsku a Liech-
tenštejnové se 173 000 hektary na Mo-
ravě. K velkostatkům s výměrou nad
1000 hektarů náleželo 22 % zemědělské
půdy a 30,81 % veškeré půdy státu. Její
vlastníci představovali jen 0,04 % všech
majitelů půdy. Malorolníci obhospodařo-
vali pouze 7 % půdy československého
státu, ale představovali 68 % všech
vlastníků půdy. 

První pozemkovou reormu Vymezoval
ji rámcový zákon č. Sb. o zabrání velké-
ho majetku pozemkového (záborový zá-
kon 1919), který stanovil zábor pozemků

bu� nad 150 ha zemědělské půdy, nebo
nad 250 ha celkové půdy, založen byl
Státní pozemkový úřad. 

V roce 1920 byl vydán zákon, kterým
se vydávají zabrané půdy a upravuje se
právní poměr k přidělené půdě (zákon
přídělový), který rozděloval zabraný ma-
jetek. Pak byl vydán zákon o převzetí
a náhradě za zabraný majetek pozem-
kový (zákon náhradový), který určoval
velikost náhrady zabrané půdy. Do roku
1938 prošlo touto reformou kolem 4 mil.
ha půdy. 

V minulém čísle Krajánku jsme psali
o tom, jak tuto pozemkovou reformu po
válce řešila vláda v roce 1947. V roce
2017 může Církev římskokatolická po
„restitucích“ dostat 180 až 200 tisíc hek-
tarů polí, lesů a dalších pozemků.
Agrofert Holding v ČR obhospodařuje
57 000 ha pronajaté zemědělské půdy,
dalších 12 500 ha na Slovensku. Ve
vlastnictví půdy nepředstihli Schwar-
cenberga. Dalším velkým vlastníkem je
Radovan Vítek.                        (vha)

POZEMKOVÉ REFORMY A SOUČASNOST

� Dokončení ze str. 1

SPRAVEDLIVĚJŠÍ ODMĚNY ...

v EU pomalu sjedno-
cují, proč ne mzdy?
Za potraviny platíme
dokonce více než
v západních státech,
ale již nikdo nechce
slyšet, že i námezdní
práce má svou hod-
notu i cenu (tj. mzdu) a mělo by se za
ní též platit stejně, jako je tomu v jiných
vyspělých zemích. 

Již nechceme být pracující chudobou
a půjčovat si na základní potřeby,
zadlužovat prarodiče, ale chceme, aby
byla naše práce spravedlivě ohodno-
cena a zaplacena. Výsledky práce čes-
kých dělníků, lékařů a dalších profesí
jsou jen nerovnoměrně rozdělené
a převážná část se soustře�uje v ru-
kách malinké skupiny většinou
zahraničních kapitalistů. 

Je nutno tlačit na spravedlivější roz-
dělování hodnot, které vznikly prací mi-
liónů lidí.

Věra ŽIžKOVÁ

� Dokončení ze str. 1

Průmyslová zóna Kvasiny-Solnice vy-
rostla rychle, první etapa byla ukončena
od zahájení jejího budování v roce 2005
do roku 2016. V posledním roce se ještě
investování urychlilo. Celkové náklady
na vybudování první etapy průmyslové
zóny činily 1,38 miliardy korun, z toho
dotace ze státního rozpočtu činila 75
procent. Královéhradecký kraj se na fi-
nancování podílel 346 miliony korun,
město Solnice pak sedmi miliony korun.
V zóně hlavního automobilky a subdo-
davatelů pracuje 10 500 zaměstnanců.
Zóna se rozrůstá rychleji, než jaký byl
předpoklad.
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Dejte zisky do výplat 
a do infrastruktury!

Statistika nás konejší nízkými čísly ne-
zaměstnanosti na Rychnovsku i v kraji.
Jakoby to mělo stačit ke všeobecné spo-
kojenosti. Kolik lidí však z této robotárny –
kam se hrabe Ba�a – vyjde s poničeným
zdravím a rodinným životem, to se do sta-
tistiky nepromítne. Zahraniční vlastníci
automobilky vybudovali velkou firmu v
ČR ve třech lokalitách za investiční pod-
pory našeho státu (z našich daní, i těch,
které mizí v EU) a dále rozšiřují průmys-
lovou velkovýrobu. Jaká bude kolem fir-
my sociální vybavenost – komunikace,
obchody, byty, parkoviště, a také kulturní
i sportovní zařízení – o to se nestarali
a nestarají. Ba�a tohle řešit uměl, to se
musí nechat. Problémy s kulhající občan-
skou vybaveností a třeba i se znečiště-
ným vzduchem, a� si řeší obce a města
v okolí, potažmo opět stát. Společenskou
infrastrukturu a bezpečnost začíná vláda
řešit teprve po 12 letech. Vlastníky firmy
zajímá jen výše zisku odsátého k nim
„domů“. Kdyby daň ze zisku zůstala tam,
kde se zisk vyprodukoval, mohlo by být
ve státní pokladně více peněz na vše – na
důchody, na sociální dávky i na onu
občanskou vybyvenost. 

Takto se lze jen ptát, zda cena „svobody
pohybu“ v automobilu není příliš vysoká.
Jde na úkor naši republiky.             (vha)



�� Prosím pár slov o vás na úvod.
Žiji s partnerkou a mám tři děti; dceři

Emě je jeden rok, Erikovi pět let a Karolí-
ně je 12. V době konání voleb mi bude 41.
Velice rád pracuji se dřevem, přestože mé
původní vzdělání bylo zaměřeno na strojí-
renství. V poslední době jsem si oblíbil
zahradničení. Tedy, začínám se učit zákla-
dy, aby stromky a další flora na mé
zahrádce „přežily“. Rád cestuji, pokud je to
možné. Projezdil jsem téměř celou Evro-
pu, dále Izrael, Egypt a další státy. Na ces-
tování mě nejvíce láká to, že se seznámím
s tamní kulturou a především kuchyní. Po-
važuji se totiž za gurmána či gurmeta.
V tomto koníčku mě podporuje i moje part-
nerka a spolu se zabýváme experimenty
v kuchyni – ze zahraničních mám nejradě-
ji kuchyni francouzskou, japonskou a řec-
kou. V zimě rád lyžuji (sjezd) a bruslím
i další rekreační sporty jsou mi blízké.

�� Jak jste se dostal k politice a ke
komunistům?

V roce 2015 jsem se stal, po roce člen-
ství v KSČM, členem OV KSČM v Hradci
Králové a aktivně se zapojuji do dění ve
straně. Příznivcem KSČM jsem však již 22
let a celou tu dobu jsem přesvědčen
o správnosti své volby. KSČM je totiž jedi-
nou autentickou levicovou stranou u nás
a může se pokusit nastolit socializmus,
což je blízké mému přesvědčení. 

Moje rozhodnutí, přidat se ke komunis-
tům, bylo ovlivněno hlavně ukrajinskou kri-
zí, kdy jsem pochopil, že v naší zemi je ve-
lice málo mladých lidí, kteří mají přehled
o světě a jeho stavu. Většina si myslí, že
mimo USA již nic neexistuje. A že to, co
slyší v médiích, je jediné správné. Proto
jsem inicioval skupinu mladších komunis-
tů, která se zabývá zlepšením prezentace

strany v kraji, od loňska se se soudruhy
z několika okresů o to snažíme. Chceme
hlavně zlepšit komunikaci s mladými lidmi,
a to na sociálních sítích. Jejich prostřed-
nictvím dávat informace o našich myšlen-
kách mladým lidem ve věku od 18 do 26
let, pro něž jsou to hlavní komunikační
prostředky.

�� Proč kandidujete do Poslanecké
sněmovny?

Moje rozhodnutí, jít cestou kandidatury do
PS, je podloženo celkovou situací ve spo-
lečnosti. Rád bych prosazoval jako mladý
člověk myšlenky, které jsou v základu
správné, bohužel, v minulosti nebyly však
bezchybně uplatněny. A protože meziná-
rodní, ale i domácí, situace je složitá a je
třeba povzbudit i mladé voliče, občany k ak-
tivitě. Věřím, že můj věk a mé zkušenosti
přesvědčí ostatní o tom, že komunista není
vrah, ani apriori zločinec a zloděj. Těch je
v naší zemi mnoho, ale rozhodně to nejsou
žádní komunisté. Komunisté jsou naopak
velice odhodlaní změnit naší zemi zpět na
suverénní a soběstačnou republiku.

�� Jaké by bylo vaše zaměření?
Pokud bych byl zvolen ve volbách do PS,

rád bych se věnoval hospodářství obecně,

protože si myslím, že moje zkušenosti
z oblasti strojírenství a telekomunikací, ale
částečně i farmacie a marketingu, budou
přínosem v poslaneckém klubu. Přicháze-
jící průmyslová revoluce 4.0 evidentně
odejme 50 procent pracovních míst v naší
zemi a tyto budou nahrazeny roboty. Je
nutné se na to připravit. Zahraničním vlast-
níkům bude jedno, kolik lidí ztratí práci, jde
jim jen o zisk. Co potom s touto armádou
nezaměstnaných? Jediná možnost je dr-
žet, na úrovni státu (tedy nás všech, spo-
lečnosti) takzvaný „golemův šém“ – tedy
řídit a ovládat, nebo alespoň kontrolovat
zisky z robotické a automatizované prá-
ce, a tím mít možnost přerozdělit tyto
prostředky zpět k zaměstnancům. V sou-
časné době jsme pouze otroci ve vlast-
ní zemi, kteří nemohou zakládat ani od-
borové organizace, protože cizí vlastníci 

Dubnové jednání KhKV KSČM v Hradci
Králové se zabývalo především organi-
začními otázkami. Členové hodnotili
stav příprav celostátních voleb do Po-
slanecké sněmovny.  

Poslankyně Soňa Marková i poslanec
Zdeněk Ondráček konstatovali, že při jed-
náních sněmovny již zřejmě nebude mož-
né do konce volebního období schválit ně-
které nové návrhy zákonů. Výbor se zabý-
val přípravou období před volbami a ze-
jména organizačního zajištění krajských
a okresních akcí, ke kterým patří v nejbliž-
ším období především první máje a pietní
akty (viz 8. str. listu). Mezi krajskými vý-
bory KSČM Pardubického a Královéhra-
deckého kraje se uskutečňují jednání
o přípravě hlavní a vrcholné akce před vol-
bami, jež se musela z pod Kunětické hory
přesunout do areálu ve Svojšicích. Bude
to opět prověrka organizačních schopnos-
tí obou krajů. Podzimní volby do PS bu-
dou pro komunisty významné, každý člen
by se měl pokusit získat další voliče. Pro
srovnatelný výsledek z voleb minulých je
třeba získat na jednoho člena 22 voličů.

Jednání se zúčastnili spolu s předsedou
klubu krajských zastupitelů Otakarem
Rumlem, jež informuje o situaci na kaž-
dém jednání KV, další zastupitelé, a také
zástupci některých výborů Královéhra-
deckého KZ – Táňa Šormová, zastupitelka
a členka školského výboru a sportovního,
Petr Kebus, který je ve výboru finančním.
Konstatovali, že zástupci KSČM jsou
odvoláváni ze správních rad krajských or-
ganizací.                                         (vha)

��� Jednal KhKV KSČM
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Rozhovor s kandidátem do Poslanecké sněmovny Danielem Čapkem

Letní areál v obci
Svojšice (u Choltic na
Přeloučsku) přivítá
letos v 16. září poprvé
Setkání občanů (místo
pod hradem Kunětická
Hora) akci komunistů
východních Čech s
podporou ÚV KSČM.
Mítink s vrcholnými
politiky a kulturní vys-
toupení budou při-
praveny jako po 26 let
před tím.

FOTO – Jaroslav
ONDRÁČEK ml.

Musíme získat více mladých na naši stranu

Pokračování na str. 4 �



to nedovolí, i když tím porušují Ústavu ČR
(zaměstnance prostě vyhodí). Přes 70
procent našeho hospodářství a sto pro-
cent bank je v cizích rukou, jak tedy může
být náš domov, naše země, náš národ su-
verénní, svobodný a soběstačný?

�� Důležitá podle vás je soběs-
tačnost a z ní vyplývající suverénní
postavení republiky?

Domnívám se, že je nutné bojovat
za obnovení suverenity naší republiky
a obnovovat její soběstačnost. Svoboda
a suverenita je přece možná pouze teh-
dy, kdy většinová společnost státu vlast-
ní a ovládá zdroje strategických surovin
a energetiku, má vlastní banku a je
potravinově soběstačná. Mladí lidé se
často domnívají, že změna nutná není, že
se přece naší zemi daří dobře – máme
nejnižší nezaměstnanost v novodobé his-
torii, relativně slušné mzdy k životu. Bohu-
žel, ne všichni lidé takovou realitu proží-
vají. To, že stát má malý vliv na
ekonomiku, to jde na úkor naší suverenity. 

�� Co dalšího byste ve Sněmovně
chtěl prosazovat?

Zvýšení naší suverenity je strategie,
kterou prosazuje jen KSČM a já s tím
plně souhlasím. Je zřejmé, že ostatní
politici vůbec nemyslí na většinovou spo-
lečnost, ale na zištné zájmy některých
skupin. Moje působení v PS, pokud bu-
du zvolen, bude zaměřeno právě na tyto
oblasti. Zajímají mne i témata zahraniční
politiky, kde vidím také slabá místa a ve-

lice úzce profilovanou spolupráci jen
s některými zeměmi, což naši republiku
limituje a vylučuje z mnoha projektů spo-
lupráce ve světě. V neposlední řadě mi-
litantní postoje polistopadových ministrů
obrany vystavují republiku smrtelnému
nebezpečí a posunují nás směrem k vál-
ce v Evropě. Slepé přitakávání západ-
ním elitám nás staví do pozice poslušné-
ho psa, který plní
nesmyslné a nelo-
gické příkazy, jako
je naše angažmá
při „strašení hroz-
bou z Ruska“. Ano,
ohroženy jsou zřej-
mě elity některých
zemí, protože Rus-
ko jim nehodlá
ustoupit a nenechá
svou zemi roz-
krást, jak to elita
udělala s Českem.

�� Co byste ve
Sněmovně nej-
raději změnil?

Rád bych prosa-
dil a pomohl ke
zvýšení důvěry-
hodnosti poslanců
a politiky jako tako-
vé. A proto se chci
zasadit o zvýšení
transparentnosti po-
litiků. Především si
myslím, že do Po-

slanecké sněmovny PČR by se měli do-
stat jen slušní lidé. Přestože je definová-
na poslanecká „imunita“ a máme svobo-
du vyjadřování, mělo by být odsouzeno
používání vulgárních výrazů a hrubosti
obecně. Rozhodně chci bojovat za zno-
vuzavedení odvolatelnosti poslanců
– ideálně na bázi obecného referenda –,
snížení jejich imunity nebo jejího úplné-
ho zrušení.                

M. VOHRALÍKOVÁ

Vládní koalice je zmítána nedůstoj-
nými tahanicemi. Návrh KSČM na
včasnější, a tím důstojnější ukončení
práce Poslanecké sněmovny však zů-
stal nevyslyšen. I když nevyřešených
akutních problémů ve společnosti při-
bývá, vláda ČR přesto nemá v úmyslu
řešit neodkladné otázky.

Většina českých mezd je zlomkem
těch, které jsou za stejnou práci vy-
pláceny v západní Evropě, a pro naše
spoluobčany zbyla jen »pracující chu-
doba«. Stále víc sociálně zranitelných
občanů končí v dluhové pasti. Exeku-
ce postihují více než milion lidí. Mimo
naši vlast skončí ročně okolo 300
mld. Kč, které si jako zisk zejména
z nízkých mezd přisvojují zahraniční
vlastníci.

Tím menší jsou zdroje pro skutečný
rozvoj naší země. Příchod další tech-

nologické revoluce je přitom pro ČR
unikátní šancí. Roboty nahradí práci
hlavně v oborech, které jsou jádrem
národního hospodářství. Vláda však
nemá plán, jak tento proces dostat
pod kontrolu a vy-
užít ho pro snížení
naší závislosti na
nadnárodním kapi-
tálu. Výrazně se
zvyšují i rizika, spo-
jená s krizí evropské integrace, neře-
šenými příčinami a důsledky masové
migrace a hledáním nepřítele v Ruské
federaci. Teroristické útoky v Evropě
se dál množí. Vláda však nadále jen
přešlapuje a koncepční otázky bez-
pečnosti naší země neřeší.

Tím více záleží na výsledku voleb
do PS PČR. Česká politika vyžaduje
zásadní a systémovou změnu k soli-

dární a samosprávné budoucnosti.
Je před námi úkol zajistit suverénněj-
ší pozici a rozvoj vlastní země i spo-
lehlivější záruky bezpečnosti pro kaž-
dého. Tento program je programem
KSČM.

Na dnes schválených kandidátkách
KSČM, které ve 14 krajích projednaly

nominační konferen-
ce, jsou lidé všech
věkových kategorií
se širokou škálou od-
borných znalostí i po-
litických zkušeností.
Zasadí se o důstoj-

nější život všech, pro které je práce
skutečným měřítkem hodnot. Priori-
ty volebního programu KSČM jistě
vyjádří zájem většiny našich občanů.
Naši kandidáti stojí o Vaši aktivní
podporu.

Ústřední výbor KSČM, 
25. března 2017 

www.kscm.cz

CHCEME PROSADIT ZÁSADNÍ ZMĚNY
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MDŽ v Německu
Na pozvání Die Linke země Brandenburg se uskutečni-
lo setkání žen z Královéhradeckého a Středočeského
kraje s německými ženami v překrásném prostředí u
jezera Heidesee u Königs Wüstehausenu. Kromě kul-
turního programu, pohledy na práci SFEL-R a LAG EL
a hudebního vystoupení, byla diskuse věnována ženám
v mírovém hnutí. V roce 2018 se uskuteční společné
oslavy MDŽ v České republice.                                  (jk)

Musíme získat více mladých na naši stranu
� Dokončení ze str. 3



V této funkci se jí
podařilo vytvořit

zásady oceňování dobrovolníků, pracu-
jících s dětmi a mládeží
bez nároku na finanční
odměnu, vytvořit tradici
ocenění nejvstřícnější
firmy školou a naopak
školy firmou, výrazně
zvýšila podporu maso-
vého sportování, pohy-
bové gramotnosti
a dalších volnočaso-
vých aktivit.

V Pionýru aktivně pra-
cuje od svých vlastních
pionýrských let, začína-
la jako instruktorka,
oddílová vedoucí, sku-
pinářka, kus práce od-

vedla i ve vyšších funkcích. Má za se-
bou pětatřicet let letních táborů a už se
těší na ten letošní. Nyní je aktivní v Ko-

misi místní samosprávy města Hradec
Králové, ve školské komisi Rady města,
neméně kvalitní práci odvádí jako zastu-
pitelka Královéhradeckého kraje. Nemá
ráda politikaření. Váží si rovných a pocti-
vých lidí.

Táňa vychovala dceru a syna a pyšní
se třemi vnučkami. Energii čerpá v příro-
dě, sportu a knížkách.                       (tl)

Motto: Chceme vzdělaný národ, ne montovnu 
s lacinou pracovní silou!

Jedenašedesátiletá Mgr. Táňa Šormová (KSČM) zasvě-
tila celý svůj život dětem především jako učitelka, dále
jako pionýrská vedoucí, ale i v roli radní Královéhradec-
kého kraje, kde v uplynulém volebním období řídila ob-
last školství. 

Regionální soutěž ARS Poetika – Puškinův památník
uspořádala 30. března 2017 Česko-ruská společnost. Byla
organizována pod záštitou a za finanční podpory Statutární-
ho města Hradce Králové, hejtmana Pardubického kraje
JUDr. Martina Netolického a poslanců PS PČR Mgr. Soni
Markové, Ing. Květy Matušovské, Mgr. Václava Snopka
a asistentky poslankyně Mgr. Lidmily Kružíkové. Sponzo-
rem sladkých odměn byla Čokoládovna Carla, spol. s r. o.,
ze Dvora Králové. Poprvé se tento festival uskutečnil v pro-
storách Univerzity Hradec Králové v rámci Pedagogických
dnů. Vedoucí katedry slavistiky PF UHK Dr. Jana Kostinco-
vá se ujala nelehké role předsedkyně poroty.

Řadu týdnů připravovalo 17 pedagogů ruského jazyka ve 13
základních i středních školách Královéhradeckého i Pardu-

bického kraje 95 žáků a studentů k soutěži v oblastech slovní-
ho a hudebního přednesu v ruském jazyce. Letos se poprvé
zúčastnila i studentka místní Univerzity. Poděkování patří
všem soutěžícím i pedagogům za kvalitní výběr textů i za kva-
litní přípravu soutěžících.

Tři jednotlivci a tři kolektivy (celkem 16 účinkujících), kteří se
umístili na prvních místech v jednotlivých kategoriích, budou
naše kraje reprezentovat v celostátní přehlídce dne 6. června
2017 v Ruském středisku vědy a kultury v Praze.

Obrovské uznání patří dlouholetým neúnavným organizáto-
rům, týmu pracovníků Krajské rady Česko-ruské společnosti
pod odborným vedením Mgr. Hanky Žatečkové, který zvládl
akci bez závad, a také Mgr. Jiřímu Klapkovi, předsedovi Čes-
ké asociace rusistů. Helena KUBRTOVÁ,

KR Česko-ruská společnost

FOTO – Lenka FIALOVÁ
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Táňa Šormová, ještě ve funkci radní Královéhradeckého kraje,
na tiskové konfertenci (uprostřed).   Týništi n. O.

Bohatá účast na Památníku ‘17

V první řadě: Soňa Marková, Jana  Kostincová a Jiří Klapka.



Jakoby se z naší práce vytrácelo slovo
socialismus a leninský styl práce. Už sly-
ším slova některých soudruhů, jak říkají
nervózně: „Jardo, neškol nás...“ Tvrdím
však, že Marxovy a Leninovy teorie nepo-
zbyly své platnosti, že v nich můžeme na-
lézt poučení k jednání i myšlení v součas-
nosti, musíme stále měnit sebe, a tím
i druhé. Jásáme nad volebními reference-
mi (v říjnu 2002 druhé místo za ODS
a před ČSSD), které se však mohou stát
jen dočasnou výhrou, nebude-li KSČM pl-
nit svou roli.

Je třeba každodenně přesvědčovat lidi,
že jen komunisté chtějí změnit současný
stav, že komunističtí funkcionáři jsou ti
nejlepší. Mnozí z nich ale nemohou stále
jen žít ze zásluh v minulosti, nelze u mno-
hých jen omlouvat jejich nedostatky.
Funkcionáři musí říkat pravdu, a� je se-
betvrdší, a nevydávat porážku za vítěz-
ství. Občas se musí přiznat kompromisní
stanovisko či změnu kurzu a bez obav
o autoritu, kterou však podlomí spíše za-
mlčování chyb. Nedělat politiku potají „na-
hoře“ za zavřenými dveřmi. Aby každý
funkcionář KSČM věděl, že „dole“ v prá-
ci kolektivu základní organizace je kaž-
dý komunista jako na dlani, že jen tam
se projeví nejspíše přednosti nebo nedo-
statky.

V. I. Lenin měl rád lidi kolem sebe, rado-
val se z jejich úspěchů, nezáviděl, proží-
val s lidmi jejich neúspěchy, ale pomáhal
jim odstraňovat překážky. Některé chyby,
jako komunistickou nadutost, negramot-
nost a úplatkářství považoval za největší
nepřátele komunistů. Dbal o tzv. „kulturu“
schůzování a jednání, věcnost, stručnost

a přísnou organizovanost při jednáních.
Žádné dlouhé, zbytečné a jalové řeči, žá-
dal: Mluvte či pište stručně, k věci, jako
v telegramu s odkazem na přílohy... V jed-
nacím řádu dával: referentovi deset mi-
nut, diskutujícímu pět minut poprvé
a tři minuty podruhé. Požadoval, aby
každé tvrzení bylo zdůvodněno, každé
zdůvodnění přesně doložit, žádné unáh-
lené závěry, ukvapenost, přesné závěry
z přísně ověřených fakt. Trval na odmít-
nutí, tzv. „debatérských“ tvrzení s ne-
rozpracovanými zdůvodněními – bez nich
raději neříkat nic. Při jednání dbát na
soudružskost, nikoho neshazovat
a neurážet. Vytvářet ovzduší, ve kterém
si každý může říci beze strachu, co si
o problému myslí, bez obavy, že bude za
to hrubě napaden nebo zesměšněn. Mít
také pochopení pro argumenty druhých,
posoudit je uvážlivě a ne zbrkle.

Lenin kolem sebe nesnášel pochlebo-
vání, podlézavost, lichocení, donášení,
intriky. Vždy se obklopoval lidmi s nadá-
ním, inteligencí a energičností. Dbal přís-
ně na kolektivnost, kritičnost i sebekri-
tiku a demokratičnost. Pši výběru kádrů
dbal na vyhledávání dobrých organizá-
torů, lidí rozvážných, statečných a nebo-
jácných, kteří v sobě spojovali oddanost
socialismu a umění (bez hlučnosti) orga-
nizovat pevnou a družnou spolupráci
všech. Věděl, že kádry rozhodují vše. Na
prahu minulého století napsal: .Dejte nám
organizaci revolucionářů – a my pohne-
me Ruskem... Bu	me proto organizací
obdobnou a pohneme „Českem“.

Jaroslav ŠKOP. 
příspěvek z roku 2004

„KDE JE SOUDRUH – TAM JE STRANA!“První máj 1945 a ty další
Koncem dubna 1945 jsem utekl z „to-

taleinsatzu“ a skrýval se doma do kon-
ce války. Tehdy se 1. květen ještě dle
rozkazu Protektorátu nesměl slavit, Ta-
ké jsem ještě neměl Fučíkovu Repor-
táž psanou na oprátce, v níž autor
vzpomněl, jak v base předcvičoval
s náznaky srpu a kladiva a připomínal
tak spoluvězňům svátek práce. A tak
jsem tento den vnímal s Máchovými
verši.

Svátek práce začala naše generace
(z 20. let min. st.) zažívat od roku 1946.
S nefalšovaným nadšením jsme, my
mladí, chtěli být součástí budovatelů
spravedlivější společnosti. Do prvomá-
jového průvodu jsme zdobili alegorické
vozy, vyráběli třepetalky. Několikakilo-
metrový pochod jsme absolvovali v sy-
tě modrých svazáckých košilích, nebo
v národních krojích. Cestou jsme tanči-
li s děvčaty a zpívali častušky. Mnoho
spoluobčanů – bez příkazů – zdobilo
své domy nejen státní vlajkou.

Dnes slýcháme řeči o vynucované
účasti při oslavě máje. Májové průvody
se již nekonají (leda nějaký rece-
sistický) a shromáždění organizují jen
levicově smýšlející lidé. Jiní dávají
přednost polibkům pod rozkvetlými
stromy. My, komunisté, spojujeme má-
jové oslavy s uctěním památky na na-
še hlavní osvoboditele – Sovětský svaz
a jeho Rudou armádu.

Jestliže Plzeňští uctívají 116 u nás
padlých Američanů, je to v pořádku, až
na masivní propagaci akce. My se ko-
lem 9. května scházíme u hrobů rudo-
armějců, roztroušených po celé vlasti.
Padlo jich u nás na 140 000! Možná, že
mezi nimi jsou zde pohřbeni někteří po-
tomci bu	onovce vzpomenutého ve
Ščipačových Slokách lásky, jenž zákeř-
ně zastřelen leží v heřmánku a už se
nikdy nevrátí k té dívence, kterou ne-
domiloval...

Jaroslav PRŮŠEK

Tento Leninův (22. dubna 1870 – 21. ledna 1924) příměr jsem si vybavil při pří-
pravě výroční členské schůze ZO KSČM v Malšovicích, pak okresní konference
i VI. sjezdu KSČM v r. 2004, jehož teze k obsahovému zaměření, se mi jeví často
frázovité, chybí jim údernost a jednoznačnost. Nejméně sedmkrát se tam objevu-
je slovo radikální, ale složité formulace a povrchní hodnocení tomu radikalismu
nenasvědčují. Stranická organizace k nim samozřejmě dodá své připomínky.
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První máj, rok 1963

VVOOJJÍÍNN  VV  ZZÁÁLLOOZZEE

Vážený pane poslanče, ministr Stropnický chce mapovat počty mužů
a žen schopných a ochotných podílet se na obraně vlasti. Rád bych se
dozvěděl, co konkrétního chtějí politici abychom bránili? Zda a v jakém
pořadí bránit: a) cizí kapitál? b) cizí banky? c) cizí média?
d) cizí šachty? e) cizí  hutě? f) cizí automobilky? g) cizí pozemky? 
h) majetky „kontroverzních“ zbohatlíků, korupčníků, gangsterů a tune-
lářů? anebo ch) majetky politiků a jejich rodin?
Proč bychom měli pokládat životy za něco, co nám bylo ukradeno, za firmy, pro
něž dřeme za třetinu německých výplat, za obchodní řetězce, které zlikvidovaly
drobné obchodníky a prodávají nám zdravotně závadný odpad, za majitele firmy,
vlastnící ukradenou nám vodu? Proč bychom měli umírat za politiky, kteří celou
tuto genocidu samostatného státu od roku 1989 umožnili, a kteří nám pravidel-
ně nadávají do komunistů, lůzy, rusofilů a tvrdí ze svých restituovaných panství,
že jsme si sami všechno prožrali?        Autor: Dobrý voják Švejk to asi nebude



KRAJÁNEK – měsíčník z Královéhradeckého kraje. Toto číslo vyšlo 1. května 2017 v Hradci Králové. Evidenční číslo:
MK ČR E 10060, vydává Královéhradecký krajský výbor KSČM, Všehrdova 194, 500 02 Hradec Králové. Redakce tel.:
608 476 828. Příspěvky posílejte do 15. dne v měsíci na adresu: KRAJÁNEK, Všehrdova 194, 500 02 Hradec Králové 2, nebo
na e-mail: krajanek@volny.cz. Neoznačené snímky jsou volně přístupné nebo v majetku redakce. Nevytištěné příspěvky
zaslané do Krajánku budou zveřejněny na webu http://kscmkrhk.cz. Redakční rada 17. 5. od 14 h.

PŘEDEJ DÁLE!

JIČÍNSKO
Jaroslava Neumanová z Milíčevse oslavuje

55 let. Vladislav Kraus z Valdic, dlouholetý
veřejný funkcionář ve státní správě, oslaví
sedmdesátiny. Jaroslav Kopecký z Jičína má
75 let. Miloš Jelínek z Hořic v P. se dožívá 85
let a devadesátky Ladislav Vosáhlo z Jičína.

Jmenovaným přeje OV KSČM spolu se zá-
kladními organizacemi všechno nejlepší, hodně
zdraví a spokojenosti a děkuje za dosavadní
práci pro stranu a společnost.

Letošního 26. dubna si manželé Kopalovi
z Popovic. připomněli 65. výročí uzavření
sňatku. K výročí jim popřála ZO i OV KSČM
v Jičíně. Věříme, že i nadále budouaktivními
členy strany.

KRÁLOVÉHRADECKO
Významné kulatiny oslaví Lenka Fialová. ZO

č. 23 a OV KSČM Hradec Králové jí přeje mno-
ho zdraví, štěstí a pohody do dalších let a dě-
kují za práci v zastupitelstvu města HK a Kh
kraje. * ZO č. 48 blahopřeje k březnovým še-
desátinám Františku Šlégrovi ml. z Hradce
Králové. * František Lehký oslaví 85 let. Bla-
hopřeje mu zo č. 36 Malšovice.* Dne 23. dub-
na 2017 oslavila životní jubileum Jaroslava
Zikmundová z Nového Bydžova-Metličan.
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších
let přeje ZO KSČM Nový Bydžov.

NÁCHODSKO
V Novém Městě nad Metují oslaví v květnu 65
let Jaroslav Martínek. Dne 26. 2. oslavila Ja-
roslava Hladíková 95 let. V dubnu oslavil Jiří
Andrš šedesátku, Jiří Staněk se dožil 90 let
a Anna Staňková 95 let. V Jaroměři se 65 let
dožívá Miroslav Průša,

ZO KSČM a OV KSČM Náchod všem přeje do
dalších let dobré zdraví a štěstí, pohodu v dal-
ších letech a děkuje za práci pro stranu.

RYCHNOVSKO
Eva Macháčková z Častolovic oslaví 60 let

a Karel Záruba z Kostelce n. O. bude mít 85.
narozeniny. V Rychnově n. Kn. budou oslavo-
vat jubilea Miloslav Bukáček 85 let, Alena
Dusilová 70 let a Milan Voškeruše 65 let.
Milada Hynková z Vamberka se dožívá 85 let.
Marii Ondráčkové Týniště n. O., předsedkyni
OV, blahopřejeme k výročí 65 let.

Oslavencům přeje OV KSČM v Rychnově
n Kn. se ZO ještě dosti elánu do dalších let
a trochu sluníčka do každého dne.

TRUTNOVSKO
Čtyřicátiny oslaví Radim Chromý z Vlčic,

Eliška Gyšovová ze Žacléře se dožívá 85 let.
Ve Dvoře Králové n. L. oslavují Vlastimil Kubí-
ček a Miloslav Kudrnáč 85 let a Jan Krejcar
let  65. Veronika Limberská z Radvanic má 25
let, Karel Kaválek z Úpice a Jaroslav Jebavý
z Vrchlabí oslaví 75. narozeniny.
OV KSČM v Trutnově všem posílá srdečné

přání všeho dobrého do dalších let.

��� SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Naše weby a facebooky
ÚV KSČM – http://www.kscm.cz
Oficiální facebook KSČM: 
ww.facebook.com/komunistickastrana
cechamoravy

KhKV KSČM – http://kscmkrhk.cz
www.facebook.com/kvkscmkrhk
OV KSČM NA 
– http://www.kscm-nachod.cz
www.facebook.com/kscmnachod/

OV KSČM TU – http://kscm-trutnov.cz
www.facebook.com/KscmTrutnov
OV KSČM RK – 
www.facebook.com/ovkscmrychnov

OV KSČM JC – http://kscm-jicin.cz
www.facebook.com/kscmjc
OV KSČM HK  http://www.kscmhk.cz 
https://www.facebook.com/OV-
KS%C4%8CM-Hradec-Kr%C3%A1lov%
C3%A9-641636145990941/?ref=nf
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I po zvýšení na 11 tisíc korun měsíčně patří
minimální mzda v Česku k nejnižším v Ev-
ropské unii. A to i po přepočtu podle kupní
síly. Nejvyšší částku nabízí Lucembursko,
nejnižší Bulharsko.

zpravy.aktualne.cz/
finance/minimalni-mzda-porovnani

Hodinové náklady práce 
v eurech

Země rok 
2016 

rok 
2004 

změna 

Dánsko 42 29,6 + 41,9 % 

Belgie 39,2 29,2 + 34,3 % 

Švédsko 38 29 + 31,0 % 

Lucembursko 36,6 30,3 + 20,8 % 

Francie 35,6 28,2 + 26,2 % 

Nizozemsko 33,3 27,3 + 22,0 % 

Finsko 33,2 24,4 + 36,1 % 

Německo 33 26,8 + 23,1 % 

Rakousko 32,7 25,2 + 29,8 % 

Irsko 30,4 25,5 + 19,2 % 

Itálie 27,8 22,4 + 24,1 % 

Velká Británie 26,7 21,5 + 24,2 % 

průměr EU 25,4 19,8 + 28,8 % 

Španělsko 21,3 16,5 + 29,1 % 

Slovinsko 16,2 11,2 + 44,6 % 

Kypr 15,8 12,6 + 25,4 % 

Řecko 14,2 15,3 - 7,2 % 

Portugalsko 13,7 11,3 + 21,2 % 

Malta 13,2 9,6 + 37,5 % 

Estonsko 10,9 4,3 + 153,5 % 

Slovensko 10,4 4,1 + 153,7 % 

Česko 10,2 5,8 + 75,9 % 

Chorvatsko 10 6,9 + 44,9 % 

Polsko 8,6 4,7 + 83,0 % 

Ma
arsko 8,3 5,9 + 40,7 % 

Lotyšsko 7,5 2,7 + 177,8 % 

Litva 7,3 3,2 + 128,1 % 

Rumunsko 5,5 1,9 + 189,5 % 

Bulharsko 4,4 1,6 + 175,0 % 

Píseň práce

Hudba: J. Scheu, slova: J. Zapf, 
český text: F. Hlaváček

Ó, zazni písni vznešená,
o práci, která vrozena
přírodou lidstvu jest.

Vše, čeho člověk užívá,
z šlechetné práce vyplývá.
Bu� práci čest, 
bu� práci čest!

Ta práce, matka pokroku
a s ní armáda otroků
jde hájit svoji čest.

Zásada naše na světě
po š�astném boji rozkvete.
Bu� práci čest, 
bu� práci čest!



PIETNÍ AKTY
KRÁLOVÉHRADECKO

Hradec Králové – 6. 5. v 10.10 Lesní
hřbitov; ve 14 h. Kukleny a Pouchov. 
V dalších obcích dle místních zvyklostí.

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

Památník ODOLOV
sobota 6. května 

Slavnostní zahájení pietního aktu
v 10.30, státními hymnami 

ČR a Ruska

Následuje kladení věnců a kytic k památníku,
projev poslance PČR Zdeňka Ondráčka, pro-
jev tajemníka Ruského velvyslanectví Denise
Vengerského, zdravice starostů obcí Malé 
Svatoňovice a Rtyně v P .a dalších hostů, kul-
turní program. Z Trutnova bude vypraven od
býv. OV v 9.30 autobus.
Trutnov – 9. 5. od 16 h. hřbitov

NÁCHODSKO
Náchod – 9. 5. v 10 h. Městský hřbitov,
památník padlých osvoboditelů a od 10.45
celnice Běloves. 
Další pietní akty zajiš�ují ZO KSČM dle potřeb
od 6. do 9. května.

RYCHNOVSKO
Rychnov n. Kn. – pátek 5. 5. ve 14 h. u pa-
mátníku na hřbitově, společně s městem.
Týniště n. O. – 9. 5. v 17 h. památník
u školy, pietní místa na hřbitově a pamětní
deska Vendelína Opatrného. 
Květiny položíme i k památníčku interbri-
gadistů na Veselé Bídě a k pomníčku v Pet-
rovicích. 
Dobruška – 5. 5. v 10 h. Střední prům. škola
u památníku obětem koncentračních táborů,
potom v Bílém Újezdě u hrobu padlých
sovětských vojáků. Společně s městem.
Opočno – 9. 5. v 17 h. na hřbitově u hrobu
rudoarmějců, odpoledne společně se Sokol-
ským spolkem položení květin u památníku
padlých.
České Meziříčí – 6. 5. ve 20 h. u památníku,
potom bude lampionový průvod.
Kostelec n. O. – 9. 5. v 17 h. u hrobu rudo-
armějců na hřbitově.
Skuhrov n. B. – položení květin u hrobu
rudoarmějců.
Borohrádek – 9. 5. skupina členů KSČM jde
položit květiny k památníku.
Doudleby n. O. –  4. 5. v 17 h. společná
akce s městem u pomníku padlým, potom
na hřbitově u hrobu rudoarmějců.

��� POZVÁNKY

Ragú s hlívou a chřestem
Pro dvě osoby:
�� 200 g krůtích nebo kuřecích prsou ��

200 g hlívy ústřičné �� 200 g zeleného
chřestu �� lahůdková cibulka �� 1 dl bílého
vína �� 2 lžíce kávové smetany �� lžička
oleje �� bílý pepř �� sůl �� špetka tymiánu.

Maso a hlívu nakrájejte na nudličky,
cibulku a chřest zbavený dřevnaté čás-
ti stonku na plátky. Na oleji prudce
osmahněte maso, zmírněte plamen,
přidejte hlívu s cibulkou, podlijte vínem,
osolte a okořeňte. Nechte odkryté dusit
a jakmile se víno zredukuje, podlijte tro-
chou vody a přiklopte. Po 10 minutách
přidejte chřest a duste společně do-
měkka. Na závěr zjemněte smetanou.
Podávejte s bramborem nebo rýží.

Blahodárné detoxikační účinky hlívy
a vitaminy v chřestu společně s nízko-
tučným masem jsou pravou dietní dob-
rotou, na níž si můžete pochutnat bez
výčitek svědomí.

Vařila Ta�ána LANKAŠOVÁ

��� KRAJÁNKOVY DIETNÍ DOBROTY
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CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ
Pietní shromáždění občanů k uctění pa-

mátky obětí pochodu hladu a smrti z kon-
centračního tábora Gross Rosen se koná 

v sobotu 27. května 2017 od 10 h.
v areálu památníku obětí pochodu. 
Pietní shromáždění pořádá Klub českého

pohraničí, z. s., Královéhradeckého kraje
spolu s Obecním úřadem v Choustníkově
Hradišti za významné podpory Krajského
vojenského velitelství AČR v Hradci Králové. 

Na pietní akt bude z Hradce Králové
vypraven autobus od VČE v 9.15 h.

PRVNÍ MÁJ
S tou věkovitou vírou
komunistů v lepší svět
zas půjdeme s třešničkou
a se za�atou pěstí.
Třeba právě te� přichází 
náš čas...
Tolikrát přicházel
a bylo ho už po okraj.
Kolikátý to byl máj?
My vraceli se zklamaní 
neš�astni, shrbeni,
však nezlomeni
ke své svaté víře zpátky.
A půjdeme znovu těmi vrátky?
Jen nás nezkoušejte zastavit.
Můžete nás špinit, vymýšlet si,
jen co vám je libo,
pus�te si uzdu na špacír,
však vás známe...
– s vámi my nikdy 
neuzavřeme mír!

Jiří Knopp

Levicový klub žen HK
�� Květen – Pozor ZMĚNA! Sejdeme se 11. 5.
od 14 h. u Švagerků. Před tím ůčast na 1. máji
a pietních aktech. 
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