
Jedinou cestou, jak zjistit, co lidé ve městě
potřebují, je prostě se jich zeptat, usoudili
hradečtí komunisté. Ne že by byli zcela bez-
radní a netušili, co jejich spoluobčany trápí.
Vždy� v Hradci pracují, žijí, jsou členy komi-
sí místní samosprávy, jezdí MHD, pokouše-
jí se zaparkovat, vozí děti či vnoučata do
školy či školky, na kroužky, do bazénu, cho-
dí do kina a divadel, odpočívají v parcích či
v městských lesích. Zkrátka žijí s občany
a pracují pro občany.

Nikdy ovšem není na škodu zjistit, jestli by
spoluobčané třeba uvítali MHD zdarma
a pokud ano, nechali by své auto doma od-

počívat? Jestli by chtěli řešit problém
s parkováním a jak? Zajímá je, zda by obča-
né uvítali, kdyby zásobování vodou a teplem
bylo v rukou města a ne soukromých firem.
Zda se jim líbí zahuš�ování sídliš� novou vý-
stavbou na úkor místní zeleně? Hledají od-
pově� na otázku, jestli je ve městě dostatek
kulturních a sportovních akcí? Zajímá je, jak
by sami občané chtěli zlepšit život seniorů
ve městě, nebo zda znají lokalitu, kde chybí
dětské hřiště?

CHCEME PRACOVAT 
A ŽÍT V MÍRU

Člověk, ač je součástí přírodní-
ho systému, se značně liší od
ostatních živočichů. Začal pra-
covat a vyrábět a s růstem výro-
by začalo docházet k diferencia-
ci mezi členy skupiny, rodu,
kmene. Ti průbojnější a šikov-
nější si přisvojovali větší část
majetku než ostatní. Byly
vytvořeny společenské rozdíly
a vznikla třídní společnost, jejíž
dějiny jsou dějinami bitev, válek
a násilných střetů v boji o získá-
ní většího bohatství, moci a vlá-
dy nad ostatními lidmi.

I v dnešní společnosti, která
stojí na prahu – zatím jen stude-
né – války, nejde o nic jiného
než o ovládnutí nerostných
zdrojů, a tím i získání většího
bohatství a moci. Rusko je bo-
hatá země na nejrůznější suro-
viny. Zatím se západnímu kapi-
tálu nepodařilo tyto zdroje
ovládnout.  V tažení na Východ
brání sílící ruský stát. Je nutné
ho zničit. Takové bohatství přeci
nemůže patřit jen Rusku! Cham-
tivě po něm sahá strýček Sam
a jeho západní poskoci.

Upadající postavení USA ve
světě je nutno znovu oživit a jak
jinak než dalším válečným dob-
rodružstvím?! Každá velká krize
zatím dosáhla řešení v podobě
války. Evropa se dlouho bránila
válečnému konfliktu – až na
události v bývalé Jugoslávii. Bu-
de ještě možné udržet mírovou
Evropu? Nebo budeme opět za-
taženi do smrtícího konfliktu?
Podle chování vrcholných politi-
ků Velké Británie, USA a dalších
států se dá usuzovat na možnou
eskalaci napětí na našem konti-
nentu.

Připomínáme si slavné květno-
vé dny, 1. máj Svátek práce a 8.
či 9. květen, konec druhé světo-
vé války.  Měli bychom mít na
paměti všechny mrtvé hrdiny,
kteří se zasloužili o lepší život
následných generací, všechny
obětavé bojovníky za zlepšení
pracovních podmínek pracují-
cích a osvobození našeho náro-
da z područí fašistického Ně-
mecka. Připomínejme si minu-
lost, ale mysleme na budoucnost.
Oslavme práci, oslavme mír, jsou
to největší hodnoty nás lidí. 

Věra ŽIŽKOVÁ

�Jičínsko �Rychnovsko �Náchodsko
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Pokračování na str. 2 �

I letošní rok se odehraje ve znamení volební kampaně. Možná se dočkáme nic ne-
řešících předčasných voleb do Sněmovny Parlamentu ČR, určitě proběhnou volby
do třetiny Senátu, ale především ty z voleb, které občany zajímají asi nejvíce – volby
do samospráv měst a obcí. Pokud k výbavě některých politických subjektů, které bu-
dou v říjnu usilovat o hlasy voličů, patří určitá arogance, protože oni přece nejlépe
vědí, co jejich obyvatelé potřebují, pak KSČM na Královéhradecku se rozhodla začít
u voličů a ušije jim volební program na míru.



Na druhé straně dochází ke zjednodu-
šení pracovních operací až na nejjedno-
dušší, ergonometricky nejoptimálnější
úkony. V těchto případech dochází k totál-
nímu odcizení těchto mechanických čin-
ností od vlastního pracovníka a sama prá-
ce má jen malý tvůrčí charakter. Jde jen
o mechanické úkony, které zatím nedoká-
ží obsáhnout snímače, nebo se zaměst-
navateli nevyplatí jejich zautomatizování.
Na člověku zůstává popřípadě ještě kon-
trola dílů nebo výrobků, kde zatím není
možno (a nebo by to vyšlo velmi draze)
nahradit lidský zrak nebo hmat. Tato čin-
nost nepřináší zaměstnanci žádné uspo-
kojení jako při práci tvůrčí, pouze v někte-
rých případech slušnou mzdu. Aby nedo-
šlo k vyhoření takto pracujících lidí, je nut-
né. aby střídali tato pracoviště a různé
úkony.

Samostatnou kapitolou jsou moderní sy-
stémy pracovní doby, kde ve snaze co
nejvíce využít technologie, jsou prosazo-
vány 12hodinové pracovní systémy či sy-
stémy 18 : 1, kde jsou například ve Ško-
dě auto i pracovní soboty a volné dny mi-
mo víkend. Vede to ke ztrátě klidu rodin-
ného života, rozpadům manželství a ne-
chuti zakládat rodiny a mít děti. Stále více
takto zaměstnaných lidí žije takzvaně
„singl“. Z mladých do 35 let je jich na ně-
kterých linkách 65 %. Jsou vyčerpáni jak
po fyzické, tak psychické stránce a jejich
chu� zapojovat se do veřejných činností,
nebo sportovních a kulturních aktivit mizí.
Zůstávají pouze pasivními konzumenty,
což má neblahý dopad i na angažovanost
v místě bydliště.

To, co se nemění, je postavení těchto
pracovníků vůči majitelům firmy. Nutnost

podřídit se poža-
davkům zaměst-
navatele a nebo
jít, je i přes práci
odborů stále stej-
ná a nemění se.
Spíše se dá říci,
že tlak zaměstna-
vatelů narůstá
a dochází podle
některých ekono-
mů k takzvané
„normalizaci“ kapi-
talismu. Plíživě
jsou odbourávány
zbytky práv za-
městnanců a posi-
lována moc a role

zaměstnavatelů. Pod záminkou zrovno-
právnění žen a mužů byl zrušen zákaz
noční práce žen a podobně. 

Cestu, jak z tohoto marasmu, nacházíme
v politice skutečné levice postavené na
marxistických základech, ale doplněné
o současné poznatky z fungování spo-
lečnosti. 

Jan JANEČEK, 
předseda OV KSČM Rychnov n. Kn.

FOTO  – Pixabay

Práce v moderních provozech
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Všechny tyto otázky jsou součástí an-
kety, kterou zastupitelé a kandidáti do
Zastupitelstva města Hradec Králové po-
prvé položí svým spoluobčanům 1. května
od 10 hodin na Ba�kově náměstí. Tam
zahájí proces zjiš�ování toho, co občané
krajského města skutečně potřebují a co
považují za zbytečné. Tuto anketu umožní
vyplnit i na ulicích města i při jiných příle-
žitostech a spoluobčané ji najdou také
na webu www.kscmhk.cz. Odpovědi na
otázky ankety budou základem volebního
programu KSČM ve městě Hradec Krá-
lové. A třeba se připojí i jiná města se
svou anketou...

Ta�ána LANKAŠOVÁ, 
zastupitelka Hradce Králové 

� Dokončení ze str. 1

VOLEBNÍ PROGRAM
ŠITÝ NA MÍRU

Vliv průmyslové zóny na rozvoj města Rychnov nad Kněžnou
V současné době pracuje pro automobilku v Kvasinách 11 500 osob. Tento počet je

jen o něco vyšší, než má město Rychnov nad Kněžnou celkový počet obyvatel.
V návaznosti na rozvoj průmyslové zóny přijala vláda ČR v únoru 2015 usnesení na
podporu investic souvisejících s tímto rozvojem. Usnesení vlády bylo na výzvu
starostů Rychnova n. Kn., Solnice a Kvasin, následně aktualizováno v červnu 2017.

Z těchto usnesení vyplývají  pro  Rychnov nad Kněžnou zejména projektová přípra-
va a poté realizace výstavby obchvatu města, rekonstrukce kamerového systému,
prodloužení cyklostezky od automobilky na Pelcovo nábřeží, výstavba veřejného
osvětlení na cyklostezce, rekonstrukce atletického areálu a tribuny, výstavba nájem-
ních bytů, příprava ZTV pro výstavbu rodinných domů na Láni, rekonstrukce budovy
bývalého kina na nové prostory pro městskou knihovnu, a tím vytvoření nových pros-
tor pro ZUŠ. Obchvat bude financovat stát (ŘSD) částkou cca 500 mil. Kč. Na ostat-
ní výše jmenované akce budou poskytnuty dotace státem ve výši cca 250 mil. Kč se
spoluúčastí města ve výši 10–15 %. Všechny tyto investiční akce by měly být reali-
zované v roce 2018 a 2019.  Předpoklad dokončení obchvatu města je v roce 2022.

Vedle těchto akcí město buduje kanalizaci a vodovod z Městské Habrové do Rych-
nova v délce kolem 2 km a v červenci tohoto roku bude dokončena výstavba nízkoka-
pacitního zařízení pro poskytování sociálních služeb, které bude uvedeno do provozu
počátkem roku 2019. 

Cílem těchto akcí je vytvořit pro občany příjemné zázemí, které souvisí s rozvojem
nedaleké automobilky. 

JUDr. Milan NOVÁK,
radní města Rychnova  n. Kn.

V současných moderních provozech se mění nejenom strojní vybavení, ale
i způsoby a metodika práce. Odděluje se práce na linkách od ostatních činnos-
tí, při nichž se mění složení a složitost práce. Při automatizaci vytěsňují napří-
klad práci běžných údržbářů programátoři s vysokoškolským vzděláním, vý-
robní pracovní místa jsou nahrazována roboty a manipulátory.

Kandidáti do Zastupitelstva města Hradec Krá-
lové jsou zvědavi na vaše názory v anketě...



Nejdelší diskuse vyvolal bod č. 64
předřazený na začátek jednání. Krajští
zastupitelé měli souhlasit s postoupením
pohledávky 6 mil Kč společností Život bez
bariér, z. ú., (ŽBB) městu Nová Paka. Kláš-
ter, dříve i nemocnici, spravuje ŽBB od ro-
ku 2005 za účelem zajistit společenskou
integraci zdravotně postižených a seniorů,
poskytování dalších služeb, včetně zách-
rany kulturní památky, s přispěním z fondů
EU. K pokračování aktivit ale potřebuje zá-
půjčku 42 milionů od kraje – na spolufi-
nancování dotace. Hodnota nemovitosti je
150 milionů, po opravách i více.

Právnicky ošetřit tuto zápůjčku je složité
– co čí je, kdo by co dostal při nesplacení
–, že nakonec zastupitelstvo tuto žádost
ředitelky ŽBB Jitky Fučíkové, která situa-
ci vysvětlovala, neschválilo. ŽBB opravil
a zprovoznil tři objekty, které slouží uve-
denému účelu. V rozpravě k této záleži-
tosti vystoupili jak členové rady, předkla-
datel V. Řehoř (ODS), zastupitel – staros-
ta Nové Paky Josef Cogan (STAN+VČ),
tak další zastupitelé. Josef Lukášek
(KSČM) by tuto transakci doporučil, „aby
klášter zcela nespadl...“.

V souvislosti s projednáváním úprav
rozpočtu kraje za rok 2017 byly schvalo-
vány dotace na individuální účel. O těch-
to dotacích rozhodovala především Rada
kraje, Některé žádosti o dotace výbory
kraje schválily, jiné ne. Rada doporučení
z výborů nerespektovala a rozdělovala ji-
nak. Rozdělila téměř 27 milionů korun ze-
jména pro sportovní oddíly i kulturu. Mo-
nika Stayrová (ANO) chtěla návrh usne-
sení pro schválení odmítnout, to neprošlo.

Individuální dotace přidělované Radou
se nelíbily ani Táně Šormové (KSČM):
„...protože subjekty mohly žádat jako
ostatní v řádném řízení s pravidly a krité-
rii.“ Radou přidělené dotace byly dokonce
vyšší, než ty přidělované dle kritérií. Fot-
balisté žádali peníze i na stravu... „Indivi-
duální dotace byly určeny především na
mimořádné události,“ uvedla dále Šormo-
vá. V diskusi vystoupil Josef Lukášek
(KSČM) s kritikou přidělování dotací na
opravy historických varhan, kdy z výboru
byla doporučena částka 150 tisíc pro kaž-
dou žádost, ale na novější varhany dos-
taly Třebechovice 430 tisíc Kč. (V této
souvislosti uve�me ještě další příklad. Na
opravy sochy sv. Vavřince kraj peníze dal,
na opravu mateřské školky ne. Pozn. red.)

Zdeněk Ondráček (KSČM) doporučil
usnesení rozdělit přidělené dotace na ty,
které výbor odmítl a na ty, které přijal – to
zastupitelstvo nepodpořilo. Ivan Adamec
(ODS) obhajoval rozhodnutí Rady a od-
kazoval na možnost podání protinávrhu. 

V rozpočtu roku 2018 byly schváleny
například úpravy ve prospěch regionál-
ních knihoven i pro vyplácení finanční
podpory žákům vybraných oborů vzdělá-
ní, např. SŠ – Podorlické vzdělávací cent-
rum v Dobrušce. Užitečné bylo i rozhod-
nutí o poskytnutí dotace z rozpočtu KhK
na zajištění dopravní obslužnosti veřej-
nou linkovou dopravou obci Vysoká n. L.,
Lochenice a obci Běleč n. O. Peníze byly
určeny i pro školy (7,2 mil.) a na železnice.

Pro zklidnění situace ve zdravotnictví
byly všem krajským nemocnicím (Ná-
chod – tam šlo nejvíce, Trutnov, Jičín
a Městská nemocnice Dvůr Králové) na-
výšeny prostředky především na mzdy.
Navíc půjde do zdravotnictví 50 milionů.
Na závěr 11. KZ diskutovali zastupitelé
o zdravotnictví, ale jen v obecné rovině.
Žádná koncepce se nezrodila a mnoho
záležitostí nejsou schopny kraje vyřešit.
Koaliční zastupitelé spoléhají v případě
více než miliardové investice (bez přístro-

jů) do náchodské nemocnice, že snad
nebude bez personálu a že se zde budou
léčit i pacienti z Polska.

V sociální oblasti KZ schválilo „Plán
podpory rovných příležitostí pro osoby se
zdravotním postižením Královéhradecké-
ho kraje pro období 2018–2020“. Dále
schválilo i výroční zprávu Martiny Berdy-
chové (STAN-VČ) o stavu a rozvoji vzdě-
lávací soustavy KhK v loňském roce
a stav financování. Panují obavy z chys-
tané reformy financování škol podle odu-
čených hodin. Zastupitelé mínili, že jde
proti obecním a krajským školám.

Jednácté zastupitelstvo Královéhra-
deckého kraje jednalo celkem pružně. Pro-
blematické však bylo rozhodování Rady
KhK v případě individuálních dotací bez
ohledu na stanoviska výborů. Proti někte-
rým rozhodnutím se ozvali i koaliční zastu-
pitelé. Soudržnost osmikoalice při hlasová-
ní byla však pevná a až na kauzu v Nové
Pace byla připravená usnesení většinou
schválena. Hnutí ANO 2011 v tomto jedná-
ní již nestávkovalo.                               (vha)

ŽIVOT BEZ BARIÉR S TRANSAKCÍ NEUSPĚL
Březnové jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje bylo celkem klidné

až na tři rozsáhlejší diskuse kolem žádosti „Života bez bariér“ v Nové Pace, k in-
dividuálním dotacím z rozpočtu kraje a ke zdravotnictví na konci jednání. Bodů
k projednání bylo 105, zejména mnoho majetkových záležitostí kolem průmyslo-
vé zóny Solnice-Kvasiny.

Den řemesel středních škol, pořádaný
v minulém volebním období na Pivovarském
náměstí v Hradci Králové.
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Královéhradecký krajský výbor jednal
v dubnu v Hradci Králové. Zvolil dalšího mís-
topředsedu zejména pro práci s weby. Hlav-
ním bodem jednání bylo hodnocení průběhu
krajské konference a rozpracování usnesení.
Členové diskutovali k některým kritickým
diskusním vystoupením a náměty se budou
dále zabývat. Vyjádřili potřebu uskutečnit
teoretickou konferenci KSČM. Zatím se ne-
podařilo ustavit novou komisi mladých v kra-
ji. Okresní výbory KSČM připravily vystoupe-
ní delegátů na jednání X. sjezdu a připravily
pro veřejnost oslavu Svátku práce a květno-
vé pietní akty. SFEL-R pořádá mezinárodní
Europacamp ve Störitzlandu (10.–13.5.),
účast organizuje jičínský OV KSČM.

Druhou částí jednání KV bylo setkání s kraj-
skými zastupiteli a některými členy výborů Za-
stupitelstva KhK. Členka zdravotního výboru
Lenka Fialová situaci ve zdravotnictví, kde
jsou zejména personální problémy, hodnotí
bez optimismu. Člen dopravního výboru Fran-
tišek Vrabec informoval o dopravních stav-
bách a z výboru pro zaměstnanost, výchovu
a vzdělávání Jan Janeček chválil činnost Tech-
nologického centra v Hradci Králové. Krajský
zastupitel Josef Lukášek má přehled o situaci
v sociální oblasti, kde je výraznou kauzou
klášter v Nové Pace, ohroženo je budování so-
ciálních bytů v Častolovicích. Táňa Šormová
hovořila o záležitostech pokračující problema-
tické optimalizace škol a rozhodování Rady
kraje o individuálních dotacích bez ohledu na
stanoviska výborů. Otakar Ruml se v den jed-
nání věnoval návštěvě vlády ČR v kraji.

(vha)

��� Jednal KV KSČM
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KSČM je od roku
2014 zastoupena
v orgánu zastupi-
telstva města Poli-
ce nad Metují jedi-
ným mandátem
z celkových dva-
ceti jedna křesel.
I přes omezené
možnosti, vyplý-
vající z rozložení
sil v zastupitelstvu

obce, byl prosazován program strany
s cílem průběžného zlepšování život-
ních podmínek místních obyvatel. 

KSČM dále byla po jednom mandátu
zastoupena v kontrolním a finančním vý-
boru města. Vedení města výběrem před-
sedů výborů (zejména kontrolního) bohu-
žel prakticky způsobilo jejich pouze for-
mální funkčnost, což se bohužel nepoda-
řilo změnit ani opakovanou intervencí na
orgán zastupitelstva města. 

V našem městě se přes některé problé-
my zejména podařilo pokračovat v rekon-

strukci Základní školy, dále probíhá re-
konstrukce a přístavba Základní umělec-
ké školy a v souvislosti s rekonstrukcí po-
zemní komunikace v Pěkově byly zre-
konstruovány přilehlé chodníky. V nad-
cházejícím volebním období se bude ne-
zbytné věnovat zejména stavu místních
komunikací a chodníků, to i v okrajových
částech města a spádových obcích, řeše-

ní zcela nevyhovujícího počtu a organiza-
ce parkovacích ploch v některých částech
města, podpoře organizací a spolků pra-
cující ve prospěch seniorů a práce s dět-
mi. Dále bude zcela nezbytné věnovat
ještě větší úsilí ve směru ke kontrole prá-
ce vedení města, jehož mnohdy neprofe-
sionální a chybná rozhodnutí vedou ke
ztrátám již tak omezených finančních pro-
středků, kterých se poté nedostává v dal-
ších potřebných oblastech.

Bc. Josef ZIMA, 
kandidát do zastupitelstva

Městečko Police na Broumovsku 
potřebuje lepší kontrolu financí
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Josef Zima

Polické náměstí s historickou radnicí. FOTO – Josef ZIMA

Veřejná linková autobusová 
doprava

Co je ovšem v dnešní době velmi důle-
žité? Především zajištění bezpečné do-
pravy malých školáků z obcí dojíždějí-
cích do škol ve městech, Minimalizovat
jejich čekání na autobusových zastáv-
kách při přestupech. I tyto změny jsou
v průběhu roku řešeny pracovníky Kraj-
ského úřadu Královéhradeckého kraje,
odboru dopravy. Kraj bude dotovat i ně-
které školní spoje. V průběhu roku 2017
došlo k změnám v rozsahu dopravní
obslužnosti a kraj zajistil odpovídající ná-
hrady za komerční autobusové linky, kte-
ré byly postupně dopravci rušeny. Bohu-
žel, podobný problém nastal v začátku
letošního roku a vidím nutnost situaci co
nejdříve řešit. Dopravní výbor obdržel
pouze informaci, že dopravce zruší dál-
kové spoje ve směru (např. z Broumova)
na Prahu. O jak velký rozsah zrušení ko-
merčních spojů jde a jaká bude náhrada,

se dozvíme z návrhu zajištění dopravní
obslužnosti, který předloží na dalším jed-
nání Dopravního výboru Zastupitelstva
KhK zodpovědní pracovníci odboru do-
pravy KÚ a vedení Kh kraje. Šestimi-
liardový tendr na zajištění dotované au-
tobusové dopravy by mohl být vypsán
v červenci, to jsem se dozvěděl z tisku...

Opravy krajských silnic
Pro rok 2018 jsou v našem

kraji opět připravovány rekon-
strukce a opravy silnic I., II.
a III. třídy v hodnotě přes
1,354 miliardy korun. Celkem
je pro rok 2018 nachystáno
k rekonstrukci 98,246 km sil-
nic a 15 mostů – mnoho pro-
jektů bylo započato ještě
koalicí KSČM-ČSSD. Připrav-
me se tedy na uzavření ně-
kterých úseků silnic a vedení
autobusových spojů po ob-
jízdných trasách. Výlukové

jízdní řády a objízdné trasy pro dopravce
i cestující budou schvalovány kromě řád-
ných termínů (tzn. březen, červen, září,
prosinec), rovněž operativně v mimořád-
ných termínech. Samozřejmě veřejnost
bude o změnách včas informována.

Doprava železniční
Regionální drážní osobní dopravu na

území Královéhradeckého kraje zajiš�ují
i nadále dva dopravci. Společnost České
dráhy, a.s., a GW Train Regio, a. s. Do-
posud nebyl žádný problém při jedná-
ních s jejich zástupci při zlepšování slu-
žeb a spolupráce. Tak tomu je i pro rok
2018. České dráhy, a. s., v roce 2018 zvy-
šují rozsah dopravy oproti roku 2017. Mír-
né navýšení rozsahu drážní dopravy je
z důvodu vyřešení části připomínek

Dopravní obslužnost, jako jedna ze zásadních služeb nejenom našeho kraje, je
dlouhodobě organizována a financována tak, aby byly řešeny požadavky sta-
rostů obcí a požadavky skupin občanů. Samozřejmě není jednoduché měnit
v jízdních řádech časy příjezdu a odjezdu jak vlakových spojů, tak autobusových
linek. Zajištění dopravy dětí do škol a školských zařízení, občanů do zaměstná-
ní, do zdravotnických zařízení, k orgánům veřejné moci atd. má přednost – a to
se v našem regionu již několik let daří. Každý rok přibývají kilometry ve veřejné
autobusové i osobní dopravě vlakové.

Nádraží Jaroměř před rekonstrukcí...      FOTO – Krajánek

�

MÁTE PROBLÉM S DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTÍ?



Dříve za městem, nyní téměř v centru,
je hřbitov s barokním kostelem sv. Anny.
Hřbitov patří církvi, ale spravuje ho město.
Před léty začala padat opuková hřbitovní
ze�. Město ji nemalými náklady opravilo,

žádalo římskokatolickou církev o spolufi-
nancování, ale bylo odmítnuto. Nyní dal-
ší části zdi potřebují opravy. Též kostel
volá po řádné údržbě, a tak je nasnadě,
že by opět mohlo město finančně při-
spět. Ani fara není zrovna vzorem udržo-
vané stavby.

Ptám se, kde jsou miliony, ba miliardy
korun, které dostávají církve od státu.
Proč je nevěnují na údržbu svého majet-

ku a žádají o to města, kraje a stát?
Vždy� většina z 11 mil. Kč na opravy pa-
mátek v Královéhradeckém kraji jde na
církevní stavby. Jak dlouho nás budou
klerici ještě vysávat? Vždy� i věřících
ubývá. Nakonec budou chtít, aby město
převzalo hřbitov s kostelem do svého
majetku a ještě možná lépe, aby ho
odkoupilo.

Jaký vývoj bude v příštím období, se
ještě ukáže. Hlavně, že vysocí preláti
pásli po majetku, který byl vytvořen ruka-
ma našich předků, ale prý byl komunisty
ukraden. Boží mlýny melou pomalu,ale
jistě. Tak tomu bude i v naší církvi. 

Věra ŽIŽKOVÁ, 
zastupitelka Kostelce n. O.
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Jede, jede poštovský panáček, jede, jede...
Zatím „panáček“ dojíždí i ke dvěma pobočkám na Moravském

Předměstí v Hradci Králové, do ulice Štefánikova na Hvězdu
a na třídu E. Beneše. Česká pošta však přišla nedávno s úžas-
ným návrhem. Obě pobočky zrušit a vybudovat novou v budo-
vě supermarketu u Palachových kolejí. 

Spočítali i vzdálenost od starých poboček k té nové. Nějak však za-
pomněli, že lidé na pošty docházejí ze značných

vzdáleností. Na Benešovu třídu chodí i obyvatelé Harmonie I a II
– senioři a lidé se zdravotním postižením. Co to přinese a komu?
Úspory? Možná na ještě větší zlaté padáky pro generální ředitele.
Zkvalitnění služeb? Tomu nevěřím. Rušení poštovních poboček má
za sebou řada malých obcí a nic kvalitnějšího pro občany to nepři-
neslo. Spíše komplikace. Obě pobočky jsou na dobrých místech, ale služby prý ne-
jsou kvalitní. Stačilo by prodloužit provozní dobu, případně i rozšířit na sobotní provoz
a zajistit personál tak, aby nemusely být otevřeny pouze dvě přepážky ze čtyř. Pak by
nebyly fronty, nervozita a stížnosti. Komi-
se místní samosprávy MP sever, jíž jsem
členkou, návrh České pošty projednávala
na svém posledním jednání a na základě
poznatků z diskuzí s občany, jej rezolutně
zamítla. Služby obyvatelům by měly být
kvalitní a zároveň dostupné pro všechny,
kdo je potřebují. Doufám, že i magistrát
bude důsledně hájit zájmy místních oby-
vatel – vždy� Moravské předměstí repre-
zentuje počtem  malé okresní město. 

Táňa ŠORMOVÁ

Jak již podle jména lze usuzovat, město Kostelec nad Orlicí asi vzniklo kolem
kostela postaveného na vysokém břehu nad údolím Divoké Orlice, dle dokladů
před 700 lety. V současnosti máme ve městě dva zámky, patřící rodině Kinských,
dva římskokatolické kostely a malý kostelík Jana Ámose Komenského.

PRODÁ CÍRKEV KOSTELCI I SVŮJ KOSTEL?

zástupců obecních úřadů nebo
cestujících, které zlepší dopravní
obslužnost v regionu.

GW Train Regio, a. s., zvýší rozsah do-
pravy v důsledku zavedení nového
přeshraničního spojení z/do Polska. Jde
o vytvoření nové alternativy k individuál-
ní dopravě. Ve spolupráci s Dolno-
slezským vojvodstvím v letní sezóně vy-
jedou víkendové vlaky (Vratislav –)
Valbřich – Meziměstí – Teplice nad Me-
tují – Adršpach. Možnosti využití nového
vlakového spojení bude jak pro polské
návštěvníky Adršpašsko-teplických skal,
tak i pro české turisty k návštěvě pamá-
tek v Polsku. Nové vlaky by měly přede-
vším na české straně pomoci přeplně-
ným parkovištím v Adršpachu a snížit
dopravní zátěž v blízkém okolí.

Zanedlouho bude zahájena rozsáhlá
komplexní rekonstrukce vlakového ná-
draží v Jaroměři. V té době budou výlu-
ky a nové objízdné trasy v automobilové
dopravě a objeví se komplikace ve veřej-
né dopravě. Tak s tím počítejte, kdo bu-
dete-li cestovat směr Jaroměř a dále.

Autobusová i osobní drážní dopravní
obslužnost je v našem kraji již několik let
na dobré úrovni, i když je co ještě zlep-
šovat. Přejme si tedy, aby se nám veřej-
nou dopravou dobře a bez komplikací
cestovalo i v roce 2018.

František VRABEC, 
Výbor pro dopravu Kh kraje,

zastupitel Jaroměře

�

Kostelec nad Orlicí, náměstí. FOTO – Václav VANŽURA

Věra Žižková (uprostřed) na jednom z mí-
tinků.                                     FOTO – archiv

Překážkové trasy na hradecké Benešovce...



Doplnění historie
Krajánku 

Krajánek přináší informace na osmi
stranách z pěti okresů Královéhra-
deckého kraje a z jednání krajského za-
stupitelstva a vychází měsíčně (s občas-
nou výjimkou). Náklad postupně rostl z
2 300 výtisků na 4000 výtisků měsíčně. 

Název vymyslel Miloslav Vohralík a dal
mu první grafickou podobu. Po jeho náh-
lé smrti (5. 8. 2003) se pokračování v re-
dakční i grafické práci ujala Miroslava
Vohralíková. Krajánek byl nejprve tištěný
na rotačce. Po zrušení rotačního tisku
v Hradci Králové (2009) je tištěn ofsetem.
V roce 2018 zahájil 19. ročník tiskoviny.

Členové redakční rady se měnili, též
i dopisovatelé. Valná část jich zůstala ze
skupiny Nového zítřku. Vzpomeňme také
na nejmenované osobnosti v článku
J, Průška – Jiřího Netíka z Nového Města
n. M., Václava Vanžuru, který se vrátil do
redakční rady z Haló novin, dále na Petra
Šimšu, Bedřicha Chasáka, Jaroslava
Bryknara, i „odpadlíka“ Oldřicha Rambou-
ska... Někteří zůstávají jako autorské stá-
lice: T. Lankašová, J. Průšek a J. Knopp.
Přispívají například Soňa Marková a další
autoři z řad předsedů, předsedkyň a čle-
nek i členů okresních i krajských orgánů
KSČM, a také krajských zastupitelek
a zastupitelů. Ty už dobře znáte...

(vha)

Mezi nimi byl profesionální novinář pplk.
v záloze Ludvík Dvořák – šéfredaktor le-
teckého časopisu „Vítězná křídla“ a býva-
lý pilot – a stal se šéfredaktorem Zítřku.
První číslo vyšlo v nákladu 3 000 výtisků,
později to bylo 1 500 výtisků měsíčně. Vy-
cházel od března 1990 do prosince 1991.
Tištěný byl na kancelářském papíru a od
7. čísla vycházel jako noviny (formát A3).
Do vydávání se zapojil novinář a fotograf
Václav Vanžura a stal se v lednu 1991
šéfredaktorem. V redakci působila od po-
čátku i Ta�ána Lankašová.

Když Zítřek skončil a jeho redaktoři ode-
šli pracovat pro Haló noviny, opět se po
nějaké době sešla parta nadšenců: Jaro-
slav Štrait, pozdější odpovědný redaktor,
Václav Semerák byl předsedou redakční
rady, členy a dopisovateli byli Jaroslav
Škop (s bohatým archivem dokumentů),
básník a člen Unie českých spisovatelů
Jiří Knopp, Jaroslav Průšek, Josef Šmej-
da, Milan Grec, historik Jan Kaplan, prof.
Jiří Fraidl a historik František Dosoudil
z Pardubic. Tiskovinu nazvali „Nový zít-
řek“ a první číslo vyšlo v září 1993 (viz
foto). Vycházel v nákladu 1500 výtisků
(formát A4) do března 2000. Grafickou

úpravu zajiš�oval Miloslav Vohralík a tisk
kuklenská tiskárna. Podrobně jsem o his-
torii vydávání stranické tiskoviny psal do
sborníku z celostátní konference regionál-
ních historiků 2016 na vyžádání Františka
Kovandy. Fakta jsem čerpal ze vzpomínek,
zejména však z publikace M. Špáse
a J. Štraita „Dům ve Všehrdově ulici“, 2016. 

V roce 2000 došlo ke vzniku nových kra-
jů, a tak se měsíčník Nový zítřek soustře-
dil jen na kraj Královéhradecký a přešel
pod křídla tehdy Krajské rady KSČM Krá-
lovéhradeckého kraje a později krajského
výboru. Z Nového zítřku byl přejmenován
na Krajánek a vycházel několik let na no-
vinovém papíře. 

Náš měsíčník je důležitým pomocníkem
ve stranické práci a je distribuován přede-
vším mezi sympatizující veřejnost. Od po-
čátku hájí zájmy dolních deseti milionů
občanů v úsilí o vznik spravedlivější spo-
lečnosti – socialismu jednadvacátého sto-
letí, zbaveného minulých chyb a nedo-
statku demokracie. Trvale usiluje uvědo-
movat i mladší spoluobčany, kteří nežili za
socialismu, protože ti jsou informováni
většinou pod tlakem soudobých „histori-
ků“. Od nich slyší jen takové názory, že

podle prosazeného
zákona o „zločinném
komunismu“ bylo 40
let cesty nového zří-
zení jedním velkým
hnusem. Tento výrok
zazněl nedávno v
parlamentu od
předsedy klubu
poslanců STAN.

Jaroslav PRŮŠEK

První máj
Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
Kolik generací mladých i těch dříve naro-

zených zná klasiku Karla Hynka Máchy. Ge-
nerace od dob Jana Nerudy si k šepotu
a polibkům pod rozkvetlou třešní přidávala
také Svátek práce.

Na poválečné 1. máje jsme se oblékali do
svazáckých košilí, do dresů sportovních
oddílů nebo do národních krojů. Zdobili
jsme alegorické vozy, řadili se do průvodů.
Při pochodu na náměstí jsme zpívali a tan-
čili. Když jsme bydleli v Praze, pochodova-
li jsme s manželkou z Vokovic až na Václa-
vák. Nevěříte? Tak jsme prožívali čas lásky
i Svátek práce a konec hrozné války a vítěz-
ství nad nacistickým Německem.

Práce, jíž jsme slavili, byla tehdy pro
všechny, spíše byl nedostatek lidí k odstra-
nění válečných škod a k prvnímu pokusu
o budování spravedlivé společnosti. Nebyli
bezdomovci, nezaměstnaní a nikdo nemu-
sel žebrat. V současnosti chodí lidé třeba
na Petřín k soše Máchově, ale slavit Svátek
práce není pro mnohé „in“. Ani pro ty, kte-
ří práci mají a nepřipouštějí si, že by o ni
přišli, nebo že jsou za ni málo zaplaceni.

Obdivovatelé Václava Havla si pochvalují,
jakou máme svobodu a demokracii. Ve
skutečnosti proklamovanou pravdu a lásku
nahrazuje závist méně úspěšných vůči těm,
kteří žijí v blahobytu, třeba i všelijak dosa-
ženém. Závist přerůstá v lež a nenávist. Ty
se obracejí hlavně proti komunistům
a oslavám prvního máje i proti úctě k osvo-
boditelům. Jejich argumentem jsou ne-
š�astná léta padesátá. Vedle antisocialismu
je živena i rusofobie, zvláště v souvislosti
se srpnem 1968. Reaganova Říše zla a od-
por k ní se mění v Putinovo rozpínavé Rusko. 

Média se snaží, abychom zapomněli, že
nás osvobodil hlavně Sovětský svaz za ce-
nu milionů životů, zničených závodů, obcí
a měst. (Potomek z rodu Buquoy dokonce
v Respektu, 2012, tvrdil, že kdyby Rudá
armáda nedorazila do Prahy a neosvobo-
zovala tehdejší Protektorát, když nevs-
toupil do války, že bychom se pak na ces-
tu k socialismu jistě nevydali a dokonce
na reparacích zbohatli! – Pozn. red.) 

Místo pietních aktů u pomníčků padlých
rudoarmějců i partyzánů jsme svědky oslav
osvobození Plzně americkou armádou.
Přesto zejména komunisté nezapomínají
na 144 000 rudoarmějců a starají se o je-
jich hroby a památníky na mnoha místech
v republice a v našem kraji.

Jaroslav PRŮŠEK
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DLOUHÁ CESTA REGIONÁLNÍ TISKOVINY
Před 28 lety vznikl královéhradecký levicový měsíčník Zítřek. Od počátku s ním

prožívám jeho cestu za čtenáři. Brzy po listopadovém převratu – v roce 1990 – se
sešla z iniciativy Vladimíra Hrubeše, tehdejšího předsedy OV KSČM Hradec Krá-
lové, skupinka komunistů, aby položila základy vydávání měsíční tiskoviny pro
východní Čechy. 



PUŠKINŮV PAMÁTNÍK POSEDMÉ
Na Univerzitě Hradec Králové se usku-

tečnilo v březnu regionální kolo soutěže
žáků a studentů v ruském jazyce – zpěv,
recitace a dramatizace – Královéhra-
deckého i Pardubického kraje ARS
POETICA– Puškinův památník. Za účasti
osobností univerzity, předsedy České
asociace rusistů Jiřího Klapky, krajské
zastupitelky Táni Šormové a dalších
hostů i veřejnosti se na organizačně
dobře zvládnuté soutěži, podpořeném

kraji i městem, představilo na sedmdesát
žáků a studentů z 12 škol. Poděkování za
organizaci 7. ročníku regionálního kola
patří zejména Haně Žatečkové a Krajské
radě Česko-ruské společnosti Králové-
hradeckého kraje.                        (vha)

JIČÍNSKO

Svěží padesátiny oslaví Kazimír Olah z Ce-
rekvice nad Bystřicí a šedesátiny Josef Zíma
ze Šárovcovy Lhoty. František Svoboda z Ji-
čína bude mít 65. narozeniny. Vladimír So-
bota z Hořic v Podkrkonoší oslaví 85 let a de-
vadesátin se dožívá Miloslav Tázlar, dlouho-
letý stranický funkcionář z Jičína.

Oslavencům přeje OV KSČM Jičín spolu se
základními organizacemi všechno nejlepší,
hodně zdraví a spokojenosti a děkuje za do-
savadní práci pro stranu a společnost.

KRÁLOVÉHRADECKO

Výročí 65 let oslaví Jaroslav Hladík – ZO č.
26 HK. Sedmdesátiny oslaví Danuše Bahní-
ková (ZO č. 48, t. č. Pilníkov) a Miroslav
Charousek ze Smiřic. Narozeniny 75. slaví
Vladislav Bareš z Kosic a Vladimír Klimeš
ze Smiřic. Rudolf Sobolík z Předměřic n.
L a Miroslava Pavlíčková ze ZO č. 20 HK
oslaví 85 let. Devadesátin se dožívají Emílie
Jiroutová ze ZO č. 38, Marie Brandsteinová
ze ZO č. 20 a Marie Kunešová ze ZO č. 50,
všechny z Hradce Králové. 

Všem jubilantům a jubilantkám přeje OV
KSČM Hradec Králové i jejich organizace
dobré zdraví, optimismus do dalších let a lás-
ku bližních. 

NÁCHODSKO

Dne 24. 5. oslaví sedmdesátiny Jan Vaňura,
předseda ZO v Broumově. ZO mu přeje mno-
ho zdraví, štěstí a pohody v dalších letech.
Jiří Jarkovský z České Skalice oslaví 21.5. 65
let. ZO mu přeje mnoho zdraví, štěstí a poho-
dy do dalších let.

RYCHNOVSKO

Jitka Kohoutová z Potštejna očekává oslavu
65 let. Na pětasedmdesátiny si při�uknou: Ja-
na Sobotková z Dobrušky, Marie Dubská
z Chlen a Josef Jirsa z Rychnova n. Kn. Old-
řich Kylingr ze Solnice a Marta Ostráková
z Opočna budou slavit osmdesátiny. Milena
Zmeškalová z Týniště n. O. slaví 85 let.

OV KSČM Rychnov n. Kn. přeje svým osla-
vencům udržení pevného zdraví a dosti ener-
gie do každého následujícího dne.

TRUTNOVSKO 

Eva Mottlová z Trutnova a Jiří Král z Bílé
Třemešné oslaví osmdesátiny. Věra Šestáko-
vá z Prosečné a Václav Jirásko z Dolní
Olešnice mají sedmdesátiny, Marie Suchá
z Hostinného a Alois Zumr ze Dvora Králové
nad Labem oslaví 85. narozeniny, Zdeněk
Podsedník ze Dvora Králové n. L. oslaví 65. na-
rozeniny. Romanu Krejzlovi z Radvanic bla-
hopřejeme ke čtyřicátinám. 

Všem jubilantům přeje OV KSČM Trutnov
spokojenost, dobré zdraví a štěstí v dalších
dnech i letech.

��� SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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ROZLOUČENÍ
Na konci března jsme se rozloučili s Jiřím

Matysem z Nového Hradce Králové, s dobrým,
pracovitým a obětavým člověkem. Zemřel
náhle 22. 3. ve věku 77 let. Čest jeho památce!

ZO KSČM Nový Hradec Králové

KRAJÁNEK – měsíčník z Královéhradeckého kraje, ročník 19. Toto číslo vyšlo v květnu 2018 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 výše uvedenou  adresu, 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. 

PŘEDEJ DÁLE!

Krajánek versus Haló noviny 
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Se souběžným vydáváním Haló no-
vin pod taktovkou Milana Špáse a re-
gionálního Nového zítřku,  později Kra-
jánku, se objevila diskuse o tom, že
by regionální tiskovina mohla omezit
odběr Haló novin. 

Snad možná si konkurují až v současné
době, kdy důchody příliš rychle nerostou
a kdy ceny všeho, i deníků, se zvyšují...
Přesto je na každém komunistovi, aby
zvážil to, že osmistránková regionální
tiskovina nemůže nahradit obsáhlejší
zpravodajství deníku o dění v republice
i ve světě a zveřejnění dokumentů z his-
torie i současnosti. Je proto smutné číslo
předplatitelů Haló novin, kterých je méně
než členů strany. Pro jednočlennou do-
mácnost to snad lze pochopit, že deník

nepředplácí a občas si jej kupuje. Pro
dvoučlennou domácnost seniorů by
však předplatné nemělo být takovou zátě-
ží. Z dotazů na besedách nebo i pora-
dách předsedů je zřejmé, že nečtenáři
Haló novin nejsou informovaní zejména
o aktivitách našich poslanců.

(vha)

Objednávky elektronicky
http://www.halonoviny.cz/pages/predplatne 

Objednávky na bezpl. lince: 800 300 302.
www.halonoviny.cz, 

Hana Žatečková, zcela vpravo, Jiří Klapka a Jana Kostincová předávají ceny pětici dívek z gym-
názia v Chrudimi.  V soutěži Puškinův památník se umístily v regionálním kole první ve zpěvu.  

FOTO – M. VOHRALÍKOVÁ



dyž tak někdy posloucháte lidi, jak
se hašteří, jak jeden spílá druhému,

jak jim nenávist srší z očí, jak nevědí, ja-
kou nadávku by uštědřili své-
mu protivníkovi, věru vás,
starší občany, nemohou ne-
napadnout slova písně Vos-
kovce a Wericha: Já vám ne-
mám tyhle lidi rád, kteří se ne-
chtěj a neuměj smát...

A tak se zaraduji, když se
stanu svědkem události, která mě pohla-
dí po duši. Přišel jsem na poštovní úřad,
abych si vyzvedl nějaké peníze a požádal
jsem slečnu, která stála poslední ve fron-
tě, aby mi dosvědčila, že budu jako za ní
stát, ale ve skutečnosti si sednu na židli,

protože jsem invalidní. Slečna kývla hla-
vou a usmála se. Když na ní měla přijít
řada, obrátila se ke mně a přepustila mi
svoje místo. Velmi mě to potěšilo. U vý-
chodu z pošty jsme se opět potkali, ona

právě odvazovala svého pejs-
ka od zábradlí. Dal jsem se s ní
do řeči. – Víte, to je pejsek z útul-
ku, byl týraný a já mám strach,
aby mi ho někdo neukradl.

Také já jsem měl pejska
z útulku, a tak jsme si hned
měli o čem povídat. Kráčel

jsem pomalu k domovu a usmíval jsem
se. Bylo mi tak dobře u srdce. V tomto
světě, v té rozdělené společnosti, kde
lidé demonstrují, hvízdají, křičí a zvoní
klíči, se náhodně potkali dva lidé a bylo
jim dobře.                                 Jiří KNOPP
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�� TÁBORY V KRÁSNÉ
PŘÍRODĚ PODORLICKA 

��Tábor od 8. do 28. 7.
(4 500 Kč) 
��Pro děti od ukončené
2. třídy: od 15. do 28. 7.
(3 000 Kč). 
�� Pro mládež od 15 let:
od 24. do 31. 8.
�� Pro děti 4–7 let s dopro-
vodem: 19.–24. 8.
����Kontakt: 728 786 942,
janca.ruza@seznam.cz
t.sormova@seznam.cz

Pořádá a odvážné děti zve 
Táňa Šormová

POHLAZENÍ... NIKDO NEBUDE ZAPOMENUT
Pietní akty v kraji

Náchodsko
��Náchod – 9. 5. v 10 h.  Městský hřbitov,
památník rudoarmějce. ���Jaroměř – 9. 5. v 10 h.
u památníku. ��Josefov v 11 h. na voj. hřbitově.
Rychnovsko
��Rychnov n. Kn. – 7. 5. ve 14 h. u památníku
na hřbitově, společně s městem. �Týniště n.  O.
– 9. 5. v 17 h. u památníku u školy, pietní místa
na hřbitově a u pamětní desky Vendelína
Opatrného. Květiny budou položeny i k památ-
níčku interbrigadistů na Veselé bídě a u pom-
níčku v Petrovicích. ���Dobruška – 4. 5. v 9
hodin u průmyslové školy u památníku obětem
koncentračních táborů, potom položíme
květiny v Bílém Újezdě u hrobu padlých sovět-
ských vojáků společně s městem. ��Opočno –
9. 5. v 17 h. na hřbitově u hrobu rudoarmějců,
odpoledne společně se Sokolským sp. položení
květin u památníku padlých. ��Kostelec n. O. –
9. 5. v 17 h. u hrobu rudoarmějců na hřbitově.
� Skuhrov n. B. – u hrobu rudoarmějců.
� Borohrádek – 9. 5. položení květin ke hrobu
neznámého vojína. ��Doudleby n. O. – květiny
k pomníku padlým a na hřbitově u hrobu
rudoarmějců, akce s městem.
Královéhradecko
����Hradec Králové – 8. 5. od 10.15 Lesní hřbitov;
v 11.30  hřbitov na Pouchově; ve 13 u památ-
níků obětem válek na hřbitově v Kuklenách.
� Nový Bydžov – 8. 5. od 18 h. spolu s ČSBS piet-
ní akt u památníku Osvobození v parku U Trojice. 
Jičínsko
��Hořice – 9. 5. v od 14 hodin na Gothardu,  
��Jičín – 9. 5. od 16 h. na Čeřovce.
Trutnovsko
��Odolov – 8. 5. od 10 h. velký pietní akt u pa-
mátníku ���Dvůr Králové – 8. 5.  od 9 h. a Úpice
od 9.30 ��Trutnov  – 9. 5. na hřbitově od 16. h.

� Beseda s poslancem JUDr. Zdeňkem
Ondráčkem o návštěvě Volgogradu a práci
pozorovatele u voleb. Pořádá v pondělí 21. 5.
od 16 h. U Švagerků KR Česko-ruské
společnosti.

�� � LKŽ Hradec Králové: účast na 1. máji,
oběd u Švagerků v zahrádce a 8. 5. na piet-
ních akcích. Schůzka 10. 5. odpadá! Dne
14. 6. výlet vláčkem do hradeckých lesů
(jízdné 100 Kč). Nástup ve 13 h. u magistrátu,
zastávka u Husa v Malšovicích, občerstvení U
Vlka (návrat asi za tři hodiny), svetr s sebou. 

��20.  5. –zájezd na pietní akt v Terezíně, pořádá
KR ČSBS z HK – kontakt: csbshk@seznam.cz

��VÝLET –21. 6. v 7.45 hodin odjezd od hl. nád-
raží z J stanoviště. V 9 h. zámek v Doudlebách
v 11 h. zámek v Kostelci n. O., ve 13 h.
společný oběd U Hubálků. Jízdné, vstupé a oběd
za 380 Kč. Přihláška: hanka@zatecka.net

�� V sobotu 23. června 2018 od 10 hodin dopo-
ledne se koná 16. pietní shromáždění občanů
u památníku obětí pochodu smrti v Choustníkově
Hradišti.

��� POZVÁNKY

K

Zeleninový kuskus
Pro 2 osoby: 100 g celozrnného kuskusu,

200 g cukety, 200 g žampionů, 200 g raj-
čátek, lahůdková cibulka s natí, lžička
olivového oleje, zeleninový nebo drůbeží
vývar (asi 4 dl), mletý kmín, bílý pepř, sůl.

Na oleji nechte zpěnit nase-
kanou cibulku s natí, přidejte
na plátky pokrájenou cuketu
a žampiony, osolte, okořeňte
a podlité trochou vody nebo
vývaru nechte 10 minut zvolna
dusit. Pak přidejte překrájená,
nebo drobnější celá rajčátka
a ještě krátce poduste. Zalijte
vývarem a jakmile se dostá-
vá k varu, stáhněte z ohně,
vsypte kuskus, promíchejte
a nechte pod pokličkou vsa-
kovat asi 10 minut. Pak pro-
míchejte a podávejte samotný,
nebo jako přílohu k masu.
Kompromisem je vmíchání

terminovaného sýra (Lučiny), kterým
doženeme potřebné bílkoviny.

Tohle jídlo patří k tzv. zdravým odlehče-
ným rychlovkám – za necelou půlhodinku
je na stole.

Vařila 
Ta�ána LANKAŠOVÁ 

��� KRAJÁNKOVY ZDRAVÉ DOBROTY




