))) Slovo předsedkyně
KhKV KSČM
Necháme se dále médii
ovlivňovat?
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Svítá řidičům autobusů naděje, nebo jim zaměstnavatelé zhasnou?

FOTO – vha

ŘIDIČŮM AUTOBUSŮ PRÁVO NA SPRAVEDLIVOU
MZDU ROZHODNĚ NEUPÍRÁME
V červnu 2015 schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vyhlášení veřejné zakázky
na zajištění autobusová dopravy na období 2017–2026 v celkovém objemu přes 5,548 miliardy korun. Téměř půl roku podmínky veřejné zakázky, kromě dopravců, nikoho nezajímaly. Až
téměř po půl roce se proti tendru postavili velmi hlasitě odboráři. Co se vlastně stalo?

Kraj vypsal výběrové řízení v souladu s literou zákona, která určuje cenu zakázky s váhou 80 procent hodnocení. Kvalita zákona
o veřejných zakázkách byla opakovaně ostře
kritizována, protože právě toto kritérium, původně považované za protikorupční opatření,
nutí účastníky soutěže do úspor za cenu kvality a ty, kdo tendry vypisují k tomu, aby nechali vyhrát dodavatele s cenou, která sama o sobě zpochybňuje reálnost zakázky a kvalitu
provedené práce. Co ovšem rozhodně neumožňuje zákon o výběrových řízeních, je zasahování do vnitřních záležitostí firmy, kterými
může například být stanovení minimálních
mezd jednotlivých zaměstnanců dle profesí.
Toto by naopak mohlo být považováno za
omezení volné soutěže, a tím vzniku důvodu
ke zrušení výběrového řízení a k vysoké pokutě s osobním dopadem na jednotlivé členy Rady Královéhradeckého kraje.
Téměř půl roku se nic nedělo, až v prosinci,
kdy mělo původně dojít k otevírání obálek

s nabídkami dopravců, se začali velmi hlasitě
a s velkou mediální podporou ozývat odboráři.
Můžeme se jen dohadovat, proč až te. Odboráři trvali na zrušení tendru, případně na zakotvení minimální mzdy do zadávacích podmínek. Tento požadavek byl dále vystupňován.
Vedení kraje oponovalo, že pro zrušení tendru
neexistuje žádný zákonný důvod. Navíc má
kraj povinnost zajistit od 1. ledna 2017 dopravní autobusovou obslužnost kraje na příštích
deset let.
Jinou variantu než zrušení tendru však odboráři nepovažovali za možnou. Zástupce
jabloneckých odborářů Jiří Kuchynka, který
vystupoval v médiích jako mluvčí řidičů, nebyl
ochoten uznat neústupnost kraje v požadovaných změnách v zadávacích podmínkách, případně zrušení celého výběrového řízení, které by bylo ze strany kraje porušením zákona.
Na podporu požadavku zrušit tendr vyjela
Pokračování na str. 2

ø

Žijeme v době, kdy velkou úlohu v našem životě mají média. Ta rozhodují
o tom, co si máme myslet, koho volit
a na koho ukazovat prstem. Média a redaktoři v nich jsou schopni během pár
měsíců svou podporou právě založenou
stranu protlačit až do parlamentních křesel. Mnohdy nová hnutí na krizové jevy
a problémy ve společnosti reagují populisticky. Přicházejí s ostrou kritikou, ale
bohužel v politické praxi nejsou schopny
nápravu kritizovaných jevů prosadit.
Roste i vliv nikým nevolených elit z občanské společnosti, nevládních organizací, lobbistických skupin a nadnárodních
korporací. I ti dostávají v médiích značný
prostor. Jsou to jevy, které nesmíme
podceňovat. Naše veřejnoprávní televize
a rozhlas, ač jsou placeny z našich daní
a mají informovat objektivně a nezávisle,
neplní své poslání. Podléhají vlivům úzkých skupin a nitky vedou i za hranice
České republiky. Rozhodně neinformují
objektivně a nezávisle. Boj o vliv v médiích je nelítostný. Někde si je koupí
bohatec, jinde si je přivlastní vláda... Svobodu slova si pak každý vykládá jinak.
Mnozí občané se v důsledku toho upínají k jiným zdrojům informací, a to zejména na internetové nezávislé stránky, na
facebook, twiter... Tam je možné hledat
i odlišné názory, ale orientovat se v nich
je těžké. Ne všechny informace jsou ověřené, a tak se mohou šířit různé poplašné
zvěsti a fámy.
KSČM jako jediná politická strana vydává levicový deník Haló noviny, který se
snaží zprostředkovat informace širokému spektru čtenářů, nejen z řad členů
strany. Prolomit informační blokádu se
snažíme i moderními přístupy přes internet. Na tomto poli pociujeme ještě určité rezervy. Regionální úlohu informovat
plní náš měsíční zpravodaj Krajánek.
Chtěla bych všem, kteří svými články přispívají k šíření pravdivých informací
o KSČM a dění u nás i ve světě, poděkovat za jejich úsilí. Nemalou zásluhu mají
i naši kolportéři, kteří pravidelně Haló
noviny a Krajánek rozdávají a roznášejí.

Věra ŽIŽKOVÁ

VÍTE, JAK NEBEZPEČNÁ
MŮŽE BÝT SMLOUVA TTIP?
Hormony sycené hovězí...

Servíruje
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))) Z okresních konferencí

NA TRUTNOVSKU S MLADÝMI KOMUNISTY
A NOVOU PŘEDSEDKYNÍ
Trutnovští komunisté se sešli o druhé lednové sobotě v příjemném prostředí
společenského sálu v centru Úpice. Projednali situaci v okresní organizaci, dali
připomínky k hlavnímu sjezdovému materiálu, který kritizovali v některých částech. Do krajského zastupitelstva a do čela kandidátky nominovali delegáti konference stávajícího poslance Zdeňka Ondráčka. Poděkovali odcházejícímu
„sedmnáctiletému“ předsedovi OV KSČM Jaroslavu Ondráčkovi, jehož práci
mnozí diskutující ocenili. Delegáti zvolili nové orgány a Blanku Bubnovou,
zdravotní sestru a zastuptelku Trutnova, za předsedkyni OV KSČM Trutnov.
Jaroslav Ondráček ve zprávě uvedl, že
okresní organizace sice stárne a stále
mírně členů ubývá, ale průměrný příspěvek na člena bývalého hornického okresu je nejvyšší v Královéhradeckém kraji.
V okrese pracují komunisté ve střediscích a mohou se chlubit dvěma ZO
s mladými komunisty, kteří projevují velkou snahu o modernizaci forem stranické

Jaroslav Ondráček dlouholetý předseda OV
KSČM se po zvolení nové předsedkyně stal
čestným předsedou.

ŘIDIČŮM AUTOBUSŮ...
ø

Dokončení ze str. 1

na počátku nového roku zhruba stovka řidičů v reflexních vestách. Je domněnka,
že odboráři jsou do střetu s krajem tlačeni
nejen svými oprávněnými sociálními požadavky, ale především svými zaměstnavateli, od nichž by především měli požadovat
vyšší mzdy, opravdu tak scestná?
„Skutečně chápu požadavky odborářů.
Aby řidiči autobusů s tak velkou odpovědností za bezpečnost cestujících ve stále
náročnějších podmínkách provozu na silnicích byli tak špatně placeni, nepovažuji
za normální,“ uvedl pro Krajánek vicehejtman Otakar Ruml (KSČM). Rada kraje opakovaně zkoumala možnost, jak
v mezích zákona vyhovět požadavkům řidičů. Mluvčí odborářů však tuto poctivou
snahu levicového vedení kraje označil za
„mediální tanečky“. „Na druhou stranu kraj
jako takový není schopen do platových

Věra Žižková přivítala ve funkci předsedkyně
OV KSČM Trutnov Blanku Bubnovou.

práce. Z nich byli také vybráni kandidáti
do krajských voleb. Zdeněk Ondráček,
navržený na lídra kandidátky, k tomu
v diskusi podotkl, že by se „po krajské
konferenci měl projevit deklarovaný cíl
částečné obměny a omlazení sestavy
krajských zastupitelů“.
Vicehejtman Královéhradeckého kraje
Otakar Ruml (KSČM) a krajsští zastupitelé by rádi dokončili připravené akce
a využili nejen evropské finance po
úspěšných volbách. V bohaté diskusi zazněla výzva k větší soudržnosti a soudružskosti v naší straně, i to, že frakce by
nám v práci dále mnoho nepřinesly. Poslankyně Soňa Marková poděkovala
všem za stranickou práci a informovala
o chystaných zákonech a záměrech klubu poslanců za KSČM. Krajská předsedkyně Věra Žižková vidí roli krajských výborů KSČM ve sjednocování stylu a cílů
práce v okresech. Na závěr přečetla děkovný dopis z ÚV KSČM pro soudruha

Jaroslava Ondráčka a vyjádřila uspokojení nad tím, že v kraji ve čtyřech okresech budou v˚čele ženy a ty že budou jistě pracovat pilně a ochotně. Mladí trutnovští komunisté se intenzivně věnují
práci na okresním webu a přáli by si posun v aktualizaci na všech webových
stránkách, které KSČM má.
Zajímavý volební projekt navrhl předseda OV KSČM Jičín Petr Typlt, jenž je zaměstnancem Škodovky. Komunisté ze tří
okresů by se měli společně obrátit na
„škodováky“ z Jičínska, dojíždějící do
Mladé Boleslavi, na „škodováky“ ve
Vrchlabí a v Kvasinách a předložili jim
volební záměry a důvody, proč podpořit
KSČM ve volbách.
(vha)

podmínek řidičů nějak výrazně zasahovat.
Je to skutečně věc jejich zaměstnavatelů,
tedy dopravců,“ připomněl Ruml.
„V doplněných zadávacích podmínkách
výběrového řízení kraj zvyšuje hodnotu
veřejné zakázky o 100 milionů korun, čímž
dává dostatek finančních prostředků, které
by mohly pokrýt nejen veškeré provozní
náklady, ale i přiměřené odměňování řidičů. Další významnou změnou v zadávacích podmínkách je zvýšení indexu procentického růstu mezd vykázaného ČSÚ
z 50 na 100 procent. Do zadávacích podmínek jsme dále přidali to, že v nabídce
dopravci uvedou, jakou mzdu budou poskytovat řidičům v nastávajícím desetiletém období. Ale o vymahatelnosti této podmínky raději nemluvit nebudu, je z mého
pohledu více než sporná,“ informoval
Ruml Krajánka o podmínkách, které kraj
přidal do zadání tendru na zajištění autobusové dopravy. Aby mohli soutěžící dopravci vše do svých nabídek zahrnout, bylo otevírání obálek s nabídkami posunuto
až na 5. dubna 2016.

V současné době zajišuje autobusovou
dopravní obslužnost v kraji 14 firem. V kraji jich existuje více, velké i malé. Je pochopitelné, že pokud ty malé neuspějí v tendru
a nebudou moci jezdit „pro kraj“, mohou
zaniknout, nebo fúzovat s větší firmou.
Takový je kapitalismus, jehož návrat naše strana nepodporovala a proti kterému
nepřestane bojovat v zájmu občanů. Musí
však respektovat zákony této země, jakkoli jí připadají nespravedlivé vůči lidem.
Očekávání, že dopravci mohli v minulém
roce, díky nízkým cenám pohonných
hmot, a tím snížením provozních nákladů,
zlepšit odměny svým řidičům, se zřejmě
nenaplnilo. Kraj totiž dopravce, s nimiž
uzavřel smlouvy, platil podle dopravního
výkonu, vycházejícího mimo jiné z ceny
pohonných hmot na počátku roku 2015.
Všichni dobře víme, jaký byl vývoj reálných
cen. „Zeptali jsme se odborářů při jednání
s nimi, jestli zaznamenali tento posun na
svých odměnách a rozhostilo se ticho,“
uzavřel vicehejtman.
Taána LANKAŠOVÁ

FOTO – Petr HOJNIC
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Radní musí být i trochu stavař
V končícím volebním období krajské samosprávy zastávám funkci radního pro
sociální oblast. V této době objekty sociálních služeb v majetku Královéhradeckého kraje prošly řadou rekonstrukcí. Budovalo se a zkvalitňovaly podmínky
především v objektech pobytových služeb.

Kanalizační komplikace
Především musím zmínit jednu náročnou akci jakou byla celková rekonstrukce
objektu Dolní zámek v Teplicích nad Metují. Zde jsou poskytovány služby pro lidí
s různým mentálním postižením, až po určitý typ demence. Vzhledem k náročnosti
stavby jsme museli zajistit pro všechny klienty náhradní objekt a zařízení kompletně
přestěhovat. Docela jsem měl obavu ze
zdržení v okamžiku, kdy se při výkopech
pro kanalizaci objevily základy původní
tvrze. Naštěstí archeologové pracovali
rychle a ohleduplně. Po přestavbě, kdy
jsme úzce spolupracovali s památkáři,
vzniklo pohodlné bydlení pro klienty, důstojné prostory pro obsluhující personál
a výrazně se zlepšil vnější vzhled zámečku. Celková hodnota díla překročila čtyřicet miliónů korun.
Jinde jsme řešili zdánlivé drobnosti. Například voda ve sklepech domova důchodců ve Dvoře Králové nad Labem. Příčina? Drobnost! Původní stavitelé na počátku devadesátých let 20. století ke
sklepním oknům vybudovali tzv. anglické
dvorky a jejich odvodnění nezapojili do
kanalizace. Navíc jsme zjistili, že svislá
izolace sklepních prostor takřka neexistuje. Deš ová voda tekla do sklepů. Celý domov musel být obkopán, znovu zaizolován a všechny vstupy do suterénních prostor napojeny na kanalizaci. Při té příležitosti jsme řešili i únikové chodníky a rampy, protože původní určení objektu nebylo

pro seniory. Musím ocenit perfektní spolupráci a aktivitu ředitelek obou zmíněných
domovů.
Ke generální opravě a celkové rekonstrukci kanalizace jsme museli přistoupit
i v náchodském domově důchodců. Dodavatelská firma musela v jednom úseku
pracovat až sedm metrů pod úrovní terénu. A že jsme měli obavy, aby jim náhodou „neujelo“ a někoho nezasypalo, to je
pravda. Povedlo se, nic se nestalo
a všechno funguje. A promáčknutá kanalizace nás potrápila i v Polici nad Metují.
Tu navíc promáčkli stavbaři při jiné opravě. Leč, jak je te obvyklé, firma se dostala do insolvence, ne díky nám, zanikla a ty
si to, kraji, te zapla znovu. Po zmiňované firmě zůstala ještě závada na balkonech, ale ty budeme opravovat až v letošním roce.

Střechy a výtahy
Také ve Vrchlabí probíhaly dvě akce.
Předloni tam byly zpevňovány příjezdové
komunikace a chodníky v parku, aby se
senioři mohli lépe pohybovat s chodítky
nebo v pojízdných křeslech. A na podzim
loňského roku byla zahájena kompletní
výměna střechy na starší části domova.
Do vily totiž soustavně zatékalo a nikdo
nemohl přijít na to, odkud. Stará plechová
střecha. Mistři klempíři opravovali falce,
prohledávali kde co, ale nic se nenašlo.
A navíc Vrchlabí, Krkonoše – napadne
hromada sněhu, někde nafouká, trochu
odtaje a voda si najde cestu dovnitř.

Babičky z Královéhradeckého kraje nezahálejí
Babičky vždycky tvrdí, že na nudu nemají čas. Že chtějí být společnosti prospěšné i na zaslouženém odpočinku, o tom nás přesvědčují nejenom členky Levicového klubu žen z Hradce Králové, ale
i obyvatelky domovů důchodců nebo členky Svazu důchodců, které se věnují pletení. Ze zbytků vlny, které ve svých košíčcích s pletením vždycky najdou, pletou pestrobarevné čepičky a bačkůrky
pro nedonošená miminka. Své
výrobky pak posílají zdarma, prostřednictvím radního pro sociální
věci Josefa Lukáška (KSČM),
novorozencům z neonatologického oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Tak až na televizní obrazovce
uvidíte záběr inkubátoru s nedonošeným miminkem s čepičkou
na hlavičce a v pletených
bačkůrkách, vzpomeňte si na naše šikovné babičky. A my jim aleJosef Lukášek při předávání zásilky čepiček. Za kolektiv spoň touto cestou za jejich nezištneonatologie přebírá „nadílku“ MUDr. Jana Zemánková.
nou a přitom velice cennou práci
(tl)
Foto – Michal FRIČEK, tiskové odd. KÚ KhK děkujeme.

Díky výsledkům hospodaření kraje byly
uvolněny prostředky nejenom na opravu
střechy, ale i na zvýšení výtahu o jedno
poschodí. Tím se vytvořily i podmínky pro
rozšíření skladových prostor, a těch není
v domovech důchodců nikdy dost. Počasí
k nám i dodavatelům bylo milostivé a tzv.
vila je pod střechou a začátkem tohoto roku proběhlo kolaudační řízení. Cena?
Přes osm milionů korun. I v tomto případě
je třeba ocenit aktivitu paní ředitelky.
Je pravdou, že objekty našich domovů
a ústavů přinášejí řadu problémů, které
řešíme s investičním a finančním odborem. V současné době připravujeme další
dvě velké akce. V Domově u Biřičky na
Novém Hradci Králové chystáme výstavbu nového evakuačního výtahu a s tím
i rekonstrukci požárního signalizačního
zařízení. Současně by měla probíhat rekonstrukce starší části domova důchodců
v Černožicích. V těchto případech se jedná řádově o desítky miliónů, ale dokud
nebude vybrán v soutěži dodavatel, nechci uvádět přesnější částku.
Josef LUKÁŠEK

))) Jednal KhKV KSČM
Intenzivní příprava krajské
konference
Lednový Kh krajský výbor KSČM projednával
především přípravu nadcházející krajské konference, jež se bude konat 30. ledna. Její průběh,
diskusi i konečnou podobu kandidátní listiny
není možné zařadit do tohoto čísla Krajánku,
aby jej čtenáři dostali včas. Objeví se proto
v čísle březnovém. Výbor byl seznámen se
situací kolem krajského tendru na dopravu.
Krajským výborem byly projednány a připraveny dokumenty ke konferenci, dále návrh stanoviska k materiálům pro IX. sjezd KSČM, podoba volební kampaně, hlavní akce a teze volebního programu. Jedním z důležitých úkolů
krajské konference, kromě volby předsedy či
předsedkyně a orgánů KhKV KSČM, bude
volba pořadí kandidátů do KZ a lídra kandidátky. Nejvíce nominací z okresů má Otakar Ruml,
jeho protikandidátkou je Táňa Šormová a protikandidátem Zdeněk Ondráček. V sestavení
návrhu kandidátky krajský výbor musel v první řadě respektovat postoj kandidáta k případnému výkonu uvolněné funkce v krajském
zastupitelstvu a možnost účastnit se jednání
KZ i práce ve výborech, potom odborné předpoklady, stranickou praxi, věk i pohlaví. Mezi
kandidáty jsou i nečlenové strany. Plénum se
seznámilo se zahraniční cestou Z. Ondráčka.
Krajský výbor dále zajistí pro okresy vydání
Haló novin s krajskou stránkou, k dispozici
budou: 17. 2., 16. 3., 11. 5., 8. 6., 13. 7.,
7. 9. – jsou to středy a poslední číslo ve
čtvrtek 6. října. .
(vha)
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BILANCOVÁNÍ POSLANKYNĚ MARKOVÉ A POSLANCE ONDRÁČKA
V POLOČASE VOLEBNÍHO OBDOBÍ
Poslankyně a poslanci za KSČM se v uplynulých dvou letech působení
v Poslanecké sněmovně opravdu nemají za co stydět. Platí to především
o našich dvou reprezentantech KSČM z Královéhradeckého kraje. Oba patří k nejaktivnějším zákonodárcům a není jejich vinou, že kvůli potřebě negativního obrazu sněmovny a poslanců jako celku jejich dobrou práci oficiální média ignorují.

mocničních lékařů a sester i na modernizaci zdravotnických zařízení a přístrojů.
Stát nese odpovědnost za kvalitu a dostupnost potřebné moderní zdravotní péče pro všechny občany České republiky,
ale ke svým pojištěncům se chová poněkud macešsky.

Vydupaná opoziční okénka

Rovné příležitosti a další
aktivity

Předložili jsme řadu vlastních zákonů
a pozměňovacích návrhů k vládním legislativním předlohám. I přes nechu vládní
koalice projednávat cokoliv z dílny KSČM,
se nám podařilo ve „vydupaných“ opozičních okénkách prosadit některé naše návrhy. Tím úplně nejlepším, co se nám podařilo, je zcela jistě schválení 1200 Kč jednorázového příspěvku pro důchodce proti
původně vládou prosazovaným 600 korunám! Podali jsme také tolik potřebné návrhy zákonů o českém jazyce, na řešení
problémů spojených s exekucemi, o obecném referendu, o majetkových přiznáních
a ze zřetele nepouštíme ani ostudné
a většinou občanů České republiky odmítané církevní restituce. To vše znamená,
že nejen plníme náš volební program, ale
také jako správná opozice nutíme vládu
naplňovat sliby dané občanům České republiky. Velmi často tak nekompromisně
odhalujeme před veřejností fakt, že mnohé předvolební sliby sloužily pouze k nalákání voličů a ve skutečnosti nebyly myšleny příliš vážně. To se často stává především zástupcům Hnutí ANO v čele s panem Babišem. Týká se to především oblasti zdravotnictví.

hy tak budou projednávány ve sněmovně
společně. Jsem přesvědčena o tom, že
jsme váhající koalici svým zákonem as-

Návrhy v oblasti
zdravotnictví

Zákon o zdravotních
službách

Poslanci z ANO si většinou v ničem nezadají s pravicí. Stále zpochybňují jak zrušení poplatků, tak navyšování plateb za
státní pojištěnce nebo obnovení prvních
tří dnů placení nemocenské. Právě tyto legislativní návrhy jsem v tomto volebním
období já osobně předložila ve sněmovně. „Můj“ zákon o zrušení tzv. regulačních
poplatků byl projednáván spolu s vládním
a nakonec byla aspoň většina poplatků
zrušena. Zůstal jen poplatek za pohotovost, a ten se zatím - i přes moji snahu nepodařilo zrušit. Prvním čtením mi také
prošlo zrušení karenční lhůty, tedy návrat
k placení prvních tří dnů nemocenské.
Opět se čekalo na návrh ČSSD, který po
více než roce prošel Senátem. Oba návr-

V současné době se také soustředíme
na problémy kolem výběrového řízení na
provozovatele letecké záchranné služby.
Se Z. Bebarovou Rujbrovou jsme zase
předložily novelu zákona o zdravotních
službách, která reaguje na tragédii ve Ž áru nad Sázavou. Chceme lépe ochránit
občany před pachateli, kteří trpí duševní
chorobou nebo jsou pod vlivem návykových látek. Ještě v lednu tohoto roku se
chystám předložit návrh na automatickou
valorizaci plateb za státní pojištěnce. Právě tento slib daný voličům koaliční vláda
nenaplňuje především kvůli odporu Babišovců a lidovců. Finanční prostředky totiž
musí přicházet do zdravotnictví plynule
tak, aby bylo dostatek peněz na platy ne-

poň „popohnali“. S kolegou S. Mackovíkem jsme předložili minulými vládami stále odkládaný zákon o horské službě, na
kterém jsme samozřejmě spolupracovali
se členy Horské služby. Věcně je předloha správně a máme domluvu s ministerstvem pro místní rozvoj, že dořešíme i některé dílčí legislativní nedostatky.

Kromě oblasti zdravotnictví se také dlouhodobě věnuji problematice rovných příležitostí žen a mužů. Naše země je na posledních místech v EU v zaměstnávání
matek s malými dětmi kvůli nedostatku
předškolních zařízení a malé vstřícnosti
zaměstnavatelů k flexibilním a částečným
úvazkům či práci z domova. Ženy také
mají o více než dvacet procent nižší platy
než muži ve srovnatelných profesích, a to
má vliv na pozdější nízké důchody seniorek. Můžeme tak dokonce hovořit o feminizaci chudoby. To vše jsou problémy, kterými se tato vláda i přes všechny proklamace nezabývá dostatečně účinně. Snažím se proto působit na rychlejší řešení
prostřednictvím poslanecké Stálé komise
pro rodinu a rovné příležitosti i vládní Komise pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice, kde zastupuji KSČM. Zde zase pracujeme na novele volebního zákona tak, aby v rozhodovacích procesech
bylo odpovídající zastoupení žen. Je totiž
– kromě jiného – prokázáno, že smíšené
kolektivy mají lepší a efektivnější pracovní
výsledky.
V rámci své poslanecké práce poměrně
často organizuji semináře na různá aktuální a někdy i kontroverzní témata, např.
k problematice povinného očkování dětí či
šíření HIV/AIDS, k epidemii eboly a problémům se vzděláváním zdravotních sester. V únoru tohoto roku budu pořádat velký seminář k rušení kojeneckých ústavů
v souvislosti s rozšiřováním náhradní rodičovské péče. Na přípravě těchto seminářů spolupracuji s europoslankyní K. Konečnou, s ředitelkami nemocnic Na Bulovce a VFN, pravidelně se jich účastní
i náměstci a náměstkyně ministra zdravotnictví a ministryně práce a sociálních věcí.

Pravidelná setkání s voliči
Práce poslankyně do sebe zahrnuje
i pravidelná setkání s voliči, představiteli
veřejné správy a různých institucí, škol,
sociálních zařízení, a to nejen v poslanecké kanceláři, ale i v celém, nejen krá-

ø
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Špatné vládní návrhy novel zákonů
Po zvolení do Poslanecké sněmovny
jsem začal pracovat v Ústavně právním
výboru (ÚPV), kterým prochází většina
klíčových zákonů, a již vládních či těch,
jejichž autory jsou samotní poslanci.
Vzhledem ke svým předchozím policejním vyšetřovacím zkušenostem se z pověření poslaneckého klubu KSČM věnuji
zákonům upravujícím trestní politiku státu. Jako příklad uvedu, že již několik měsíců se ve výboru zabýváme novým zákonem o státním zastupitelství, který předkládá ministerstvo spravedlnosti. První
podoba tohoto zákona byla tak špatná, že
byla pomyslným hřebíčkem do politické
rakve dnes již bývalé ministryně spravedlnosti Heleny Válkové. Po nástupu ministra Roberta Pelikána byl návrh přepracován a předložen, ale opět v takové podobě, že v podstatě není přijatelný pro žádného z 19 poslanců ÚPV. Paralelně k návrhu vládnímu je na stole i návrh poslanecký z dílny Úsvitu. Ministr Pelikán nechce slyšet naše připomínky, že přijetí nového zákona o státním zastupitelství by
mělo předcházet přijetí nového trestního
řádu, který určuje základní zásady trestního řízení. Na tom údajně ministerstvo také pracuje, ale tempo prací je jen velmi
vlažné.

ø ním zdravotních sester. V únoru tohoto roku budu pořádat velký seminář
k rušení kojeneckých ústavů v souvislosti
s rozšiřováním náhradní rodičovské péče.
Na přípravě těchto seminářů spolupracuji
s europoslankyní K. Konečnou, s ředitelkami nemocnic Na Bulovce a VFN, pravidelně se jich účastní i náměstci a náměstkyně ministra zdravotnictví a ministryně práce a sociálních věcí.

Pravidelná setkání s voliči
Práce poslankyně do sebe zahrnuje
i pravidelná setkání s voliči, představiteli
veřejné správy a různých institucí, škol,
sociálních zařízení, a to nejen v poslanecké kanceláři, ale i v celém, nejen královéhradeckém a širším regionu. Jsem ráda, že mohu pomáhat potřebným a těm,
kteří neměli v životě tolik štěstí prostřednictvím pravidelných charitativních společenských a kulturních akcí, nad kterými
přejímám jako místopředsedkyně zdravotního výboru PS záštitu a finančně je
podporuji. Jsou to např. Večer pro dobrou
věc v Jaroměři, Festival pro zdravotně postižené v Náchodě, Muž roku, Den dobrých skutků, Nej sestřička a předvánoční
koncerty. Výtěžky z těchto akcí jsou smě-

Občanský zákoník a další
novely
Ministerstvo spravedlnosti konečně také
předložilo novelu Nového občanského zákoníku, který je účinný už více než dva roky. Bohužel tato předkládaná novela nemá ambici napravit všechny nesmysly nového civilního kodexu, ale jen osm ministerstvem vybraných oblastí, přičemž akutně řešit by se mělo nejméně ještě dalších
pět oblastí. Určitě proto budu předkládat
a prosazovat pozměňovací návrh, který se
týká liniových staveb, tedy např. také výstavby lyžařských lanovek a vleků v našich horských střediscích. Z dílny Ministerstva vnitra ČR jsme například projednali
několik novel trestního zákoníku, zákona
o trestní odpovědnosti právnických osob,
nebo novely azylových zákonů, u kterých
se mi podařilo prosadit některé pozměňovací návrhy. Nyní máme na stole nové zákony přestupkového práva, kterými se budeme intenzivně zabývat, nebo by měly
plně nahradit současné pojetí přestupků
a řízení o nich. Takto bych mohl pokračovat na několik stránek textu.
Vedle ÚPV pracuji v Podvýboru pro Policii ČR, obecní policie a soukromé bezpečností služby, jehož jsem předsedou
a který je podvýborem Výboru pro bezpečnost. V tomto podvýboru mimo jiné už
několik měsíců vedeme odborné debaty
se zástupci bezpečnostních agentur
a předkladateli návrhu zákona o bezpečnostních činnostech, který by měl dát zákonné vymezení soukromým bezpečnostním službám, vykonávajícím strážní
činnost nebo služby soukromých detektivů a zaměstnávajících přibližně 70 tisíc
osob, včetně osob se zdravotním znevýhodněním. Zde musím konstatovat, že
být předsedou podvýboru a nebýt členem
výboru je určitá komplikace a mrzí mě, že
vedení klubu dosud nenašlo cestu, jak
dosáhnout mého členství i v tomto výboru. A to i přesto, že po rozpadu klubu Hnutí Úsvit bychom na jedno další místo měli
nárok.

Vyšetřovací komise
a další aktivity
Více než 9 měsíců jsem byl členem parlamentní vyšetřovací komise na kontrolu
projektu Opencard. Její činnost byla zakončena podáním trestního oznámení.
Nyní společně s poslankyní z Hnutí ANO
zpracovávám podklady pro zřízení jiné
parlamentní vyšetřovací komise. Jako
člen komise pro kontrolu Bezpečnostní in-

formační služby jsem za náš klub účasten
odborné diskuse s předsedou vlády ve
věci zřízení druhého stupně kontroly zpravodajských služeb.
V legislativní oblasti jsem zpracoval novelu exekučního řádu, která se týká možnosti zajiš ovat řidičský průkaz neplatičům výživného na děti, které se soustavným studiem připravují na svoje budoucí
povolání a nejsou starší 26 let věku. Podle současného stavu je to možné pouze
do 18 let, což je z mého pohledu nedostatečné. Tento sněmovní tisk, ačkoli je
v systému už více než 1,5 roku, dosud nebyl projednán ani v prvním čtení. Jsem
spoluautor několika návrhů zákonů nebo
novel, naposledy např. zákona o Českém
jazyce.
Nezávislá organizace HlídacíPes.org
mě po polovině volebního období vyhodnotila jako nejaktivnějšího poslance
klubu KSČM a šestnáctého nejaktivnějšího v celé Sněmovně. To určitě
potěší, ale zároveň zavazuje, abych pracoval stále stejně aktivně. V mé práci mi
jsou hodně nápomocni bývalí kolegové
z řad Policie ČR a dalších bezpečnostních sborů, ale také naši členové
a sympatizanti, kteří se na mě obracejí
se svými problémy, postřehy a náměty.
Všem za to upřímně děkuji.
PhDr. JUDr. Zdeněk ONDRÁČEK, Ph.D.
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Rok devátého sjezdu
KSČM
Vstupujeme do dalšího roku po tom,
který příliš nepřál většině našich občanů. Zvláště nás musí znepokojovat složitá mezinárodní situace – především
válečná střetnutí i následná hrozivá
migrace do Evropy. Pro nás bude velmi
důležitý blížící se IX. sjezd KSČM. Je
svolán na květen. Ve stejném měsíci
proběhl v roce 1949 rovněž IX. sjezd
KSČ. Ten schválil zahájení výstavby socialismu v ČSR. I když tento společenský řád odhlasovali jako zločinecký
současní konstruktéři kapitalismu, kteří
zamlčují to, co přinesl první pokus – by
s chybami – totiž řadu věcí prospěšných pro naprostou většinu našich lidí.
Výroční členské schůze, okresní
a krajská konference dostal mimo jiné
za úkol vyjádřit se k materiálu ÚV
KSČM ke třem okruhům problémů.
Chci se vyjádřit k druhému z nich
– „Hlavní úspěchy a nedostatky socialismu v Československu“.
ÚV KSČM otevřeně poukazuje na
chyby a nedostatky této etapy. Neomezuje se pouze na nepřijatelnost represí,
zvláště v padesátých létech. Kriticky také, že se přesvědčování lidí nahrazovalo donucováním, dále sílící odcizování
strany od občanů atd. Přes chyby však
dokument uvádí, že neselhala idea socialismu, ale nesprávně uskutečňovaný
model. Zcela odmítáme strašení našich
odpůrců, že jde o zločinný systém.
My, starší, bychom zvláště mladé generaci měli odvážněji ukazovat, že nebyly jenom nesprávné procesy padesátých let, ale také úspěchy ve prospěch
lidí. Dosáhli jsme plné zaměstnanosti,
stability životních nákladů, vybudování
kompletní struktury průmyslu. Moderní
zemědělská velkovýroba přispěla k dosažení základní potravinové soběstačnosti. Příkladné byly zdravotní a lázeňská péče, zpřístupnění kvalitního vzdělání, kultura, sport a rekreace pro
všechny. Jistě nemusím rozvádět, co je
dnes jen těžko dosažitelné i pro obyčejné lidi – počínaje právem na práci atd.
Měli bychom daleko odvážněji přesvědčovat své okolí, že ideál socialismu
je cesta k vybudování spravedlivější
společnost pro většinu našich občanů,
proti jednotlivcům, kteří si užívají miliardy získané ne vždy poctivou prací.
Jaroslav PRŮŠEK

Po třiceti letech
Od havárie 4. bloku ukrajinské Černobylské jaderné elektrárny V. I. Lenina 26.
dubna 1986 uplyne v letošním roce třicet
let. Jaroslav Štrait připravuje k vydání
knihu „ČERNOBYL +30“. Kritické dubnové dny roku 1986 prožil v nedalekém
Černigově. Elektrárnu navštívil v roce
1996, když ještě pracovaly tři bloky. Do
míst „zakázané zóny“ se vypravil ještě
v loňském roce. Prohlédl si „město duchů“ Pripja. V knize o tom podává čtenářům autentické, objektivní a poutavé svědectví. Autogramiáda
bude 1. máje 2016.
(jn)

VIDÍM DÁL

Jiří Knopp

Te stár,
vidím lépe než mladí,
dál a ostře,
vidím pod povrch věcí,
pod povrch tvého čela
a vidím i to, co marně jsi
přede mnou skryl.
Tak jako nelze vyvětrat cigaretový kouř
z blůzičky puberačky,
nelze mě obelstít,
ale mohu se jen tak usmívat
a dělat, že nic nevím a nevidím,
neslyším a necítím.
Protože vy si stejně nedáte říct...

Na levé straně starý sarkofág nad 4. blokem,
který dosluhuje. Vpravo
„nové zakrytí“, které se
nad celý nebezpečný objekt přesune. Velikostí
přesahuje Cheopsovu
pyramidu.
Foto – Jaroslav ŠTRAIT

Konference Českého svazu
bojovníků za svobodu
V pátek 15. ledna 2016 se konala
v Adalbertinu konference ČSBS na které
byl vytyčen program na rok 2016. Jsou to
akce, na kterých se podílí i KSČM. Připomínají si třeba výročí dopadení výsadku
Barium v Žamberku, vysazení paravýsadku Barium ve Vysoké n. L., výročí
osvobození a ukončení 2. světové války
dne 8. 5. a smuteční pochod na lesní hřbitov a vzdání holdu rudoarmějcům. Dále
účast na vzpomínkové akci pochodu smrti v Choustníkově Hradišti. Účast na pietním aktu k uctění památky výsadkářů,

kteří provedli atentát na Heydricha. Příslušníci ČSBS rovněž uctí výročí vypálení
obce Ležáky. Dále organizují akce k uctění památky mistra J. Husa, a také Jana
Žižky z Trocnova. Dne 8. 11. proběhne
pietní shromáždění k uctění památky rudoarmějců na lesním hřbitově a 11. 11. na
vojenském hřbitově v Pouchově bude
Den veteránů v rámci 95. výročí ukončení první světové války. Kromě těchto akcí
se organizace bude podílet na zabezpečení CIAF na letišti v Hradci Králové. Kdo
by měl zájem v této organizaci pracovat,
může se přihlásit na sekretariátu ČSBS
v Třebši – dříve Posádková správa a ubytovna – a to každý den.
Jiří KNOPP

OBNOVENÝ PAMÁTNÍK V HOSTINNÉM
Letošní 17. listopad v Hostinném odhalili nový památník padlým vojákům – 11 rudoarmějcům
zajatcům z 2. svět. války a dvou z plicního sanatoria, kterým bylo od 19 do 35 let. Pomník byl, po
listopadu 1989 odcizen a obnoven po 15 letech na popud
bývalé zastupitelky za KSČM
Ing. Milušky Kovářové, jejíž
tatínek v té době v „Eichmance“, dnešní Krkonošské
papírně, se zajatci pracoval.
Na pomníčku jsou nyní uvedena jména pohřbených. Náklady na obnovení pomníku
uhradila ruská ambasáda
(180 000 Kč) a našla jména
pohřbených vojáků.
Vlastimil PROUZA
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ČEŠTÍ POSLANCI POVAŽUJÍ AKCE ZA VÁLEČNÉ ZLOČINY

))) SPOLEČENSKÁ

KRONIKA

Proč jeli Ondráček s Mackovíkem do Doněcka?

NÁCHODSKO

„Poznat osobně oblasti, kde je bezpečnostní problém, by mělo především
KSČM zajímat,“ říká poslanec Zdeněk Ondráček, „neměli bychom v Poslanecké sněmovně jen sedět a spokojit se zprávami z hlavních médií.“ Důvody své
cesty s kolegou Mackovíkem sdělil otevřeně na jednání Kh KV KSČM, jehož je
členem. „Jeli jsme se přesvědčit, zda je Doněck a Doněcká oblast opravdu v zajetí teroristů, jak tvrdí z kyjevské vlády, a že je nutno tedy proti nim dále bojovat.
Jeli jsme získat informace o důsledcích nepřátelských akcí a o humanitární situaci, a také navázat kontakt s civilisty.“

František Jareš oslaví 75. narozeniny. ZO
KSČM Police nad Metují mu přeje mnoho pohody a dobrého zdraví.

Cestu oba poslanci uskutečnili, jak popisují média, přes Rusko. Ondráček se dostal na ukrajinský seznam nežádoucích
osob. Čím ohrozil poslanec bezpečnost
této velké země se neuvádí, snad tím, že
pracuje v komisi pro kontrolu činnosti
BIS? Oba poslanci cestovali jako osoby
soukromé. K cestě na Ukrajinu není po-

třebné mít vízum. Dne 28. 2. 2005 ukrajinská strana jednostranně zrušila vízovou
povinnost pro občany ČR – držitele diplomatických pasů – ke služebním cestám
na Ukrajinu v celkové délce pobytu do 90
dnů a prezidentským výnosem bylo
umožněno od května téhož roku občanům EU v cestovat na území Ukrajiny
a projíždět územím Ukrajiny při celkové
době pobytu do 90 dnů bez víz. Není tedy pravdou, že by dle našich médií oba
čeští občané byli na území nelegálně.
„Nemysleli jsme si, že by bylo možné vidět v Evropě takové následky války na
počátku 21. století. Až dosud jsem nikdy
nic podobného neviděl. To, co jsme zažili,
je důkazem, že lidská práva jdou tady
stranou,“ řekl Stanislav Mackovík pro
Doněcké mezinárodní tiskové centrum.
Poslanci se v Doněcku (700 000 obyvatel) ocitli v dobře fungujícím velkoměstě,
dle slov Z. Ondráčka: „V čistém, s fungující veřejnou dopravou, s žádnými vojáky
se samopaly... Dva měsíce se již občanům vyplácejí důchody, vše zde funguje.
Horníci pracují s rekordním nasazením.

Dodávky tepla, energie, vody, to je vše
zajištěné – až na rozstřílené periférie
města... Tam se o sebe musejí lidé
postarat, jak jen to jde.“
Poslance však zajímala také linie dotyku
bojů, které se vedou od počátku konfliktu
proti vyhlášené Doněcké a Luhanské lidové republice. Boje by podle dohody na
úrovni Evropské
unie měly skončit.
Kyjevská
vláda
však tvrdí, že je odtud ohrožována teroristy a musí se
bránit. Ondráček
s Mackovíkem se
dostali až k území,
o které se u Doněcku strhly největší boje, a to je letiště. Letiště je kompletně zničené. „Od
této linie je město
Doněck neustále
ostřelováno, civilní
cíle
nevyjímaje.
Místní lidé tu žijí ve zbořených domech,
pokud to jde. Jsou to většinou již staří lidé.
Oplakávají své děti či vnuky, kteří zde zahynuli. Odhaduje se, že bylo na dvě stovky dětí zabito. Hrůzné byly výpovědi lidí,
kteří se dostali do zajetí ukrajinské armády – bití, zlomeniny, válečná zranění, pouta na rukách až 12 dní, která se jedné starší ženě zaryla až do masa... U nás se smí
poutat maximálně na dvě hodiny,“ líčil situaci soudruh Ondráček. Mackovík
s Ondráčkem se zde setkali i s francouzskými zástupci mezinárodních organizací.
Jestliže mělo jít o provokaci, pak opravdu takovou, aby si naši občané i poslanci
ve sněmovně uvědomili, že je třeba proti
takové agresi protestovat a nenechat ji
aktérům zla projít.
(vha)

TRUTNOVSKO
Osmdesátiny oslaví Emilie Brožková
z Klášterské Lhoty a František Stejskal ze
Žacléře oslaví 75 let. Věra Maryšková z Trutnova a Václav Brdička ze Dvora Králové n. L.
oslaví sedmdesátiny.
Oslavencům mnoho zdraví, spokojenosti a prožití mnoha pěkných dní přeje OV KSČM Trutnov.

JIČÍNSKO
František Dědeček z Jičína oslaví zasloužených 95 let, 93 let bude mít Josef Gotvald
z Jičína, dlouholetý stranický funkcionář a devadesátiny čekají na Jaroslava Svobodu z Kopidlna a Jaromíra Lüftnera z Jičína. Josef Valášek a Věra Jiránková z Jičína budou mít 85
let. Jiří Chrtek z Jičína, dlouholetý stranický
funkcionář, bude mít sedmdesátiny.
Spolu se základními organizacemi přeji jmenovaným všechno nejlepší, hodně zdraví
a spokojenosti a děkuji za dosavadní práci pro
stranu a společnost – Petr Typlt, předseda OV
KSČM Jičín.

RYCHNOVSKO
Anna Šolínová z Albrechtic n. O. oslaví zasloužených 95 let, Josef Peřina z Vamberku
bude mít devadesátiny, Jaromír Bešák
z Rychnova n. Kn. 85 let a Jaruška Fišerová
ze Skuhrova nad Bělou bude mít osmdesátiny.
Jana Vrbová z Kostelce n. O. bude mít 75 let
a Jaroslava Holcová ze Skuhrova nad Bělou
oslaví 70 let. Pětašedesátiny čekají Hanu Hlušičkovou z Albrechtic n. O., Alenu Mlynářovou z Rychnova nad Kněžnou a Josefa Kašpara z Týniště nad Orlicí.
Všem přeje OV KSČM Rychnov n. Kn. udržení dobrého zdraví, zejména těm dříve narozeným a dlouholetým členům strany, dostatek
elánu do práce i do všedních dní.

KRÁLOVÉHRADECKO
Dne 22. února oslaví významné životní jubileum 95 let dlouholetá členka strany Josefa
Vobořilová. Stranická funkcionářka, dosud
aktivní, účastní se také programu LKŽ. Děkujeme jí za 36. ZO KSČM Malšovice a LKŽ HK.
* Miloslava Mezerová oslaví 19. 2. sedmdesátiny. Hodně zdraví a spokojenosti přeje
ZO KSČM č. 54. * Zdeněk Zikl ze Stěžer
oslavil v lednu 85 let. Blahopřeje ZO Stěžery.

PO PŘEČTENÍ PŘEDEJ DÁLE!
KRAJÁNEK – měsíčník z Královéhradeckého kraje. Toto číslo vyšlo v únoru 2016 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 10. 2. a 9. 3. od 9 h.

8 w únor

KRAJÁNEK m 2016

ČEŠTÍ ČLENOVÉ SFEL-R PODPOŘILI
BERLÍNSKOU MANIFESTACI
Ve dnech 9. a 10. ledna jsme se zúčastnili cesty do Německa na
manifestaci v Berlíně. Vyrazili jsme z Prahy 9. ledna. Až večer jsme
dojeli do ubytovny v Německu, kde na nás čekalo setkání s uprchlíky ze Sýrie a Somálska. Uprchlíci se nám představili, pak následovala diskuze. Naši čeští soudruzi začali dávat otázky, na které neměli uprchlíci odpově. Odpovídali však hlavně soudruzi z DieLinke,
kteří mají odlišné názory na imigraci než my. Na druhý den jsme
spolu se soudruhy z Die Linke jeli do Berlína. Zařadili jsme se do čela několikakilometrového průvodu, který byl zakončen u památníku
levicových revolucionářů R. Luxemburgové a K. Liebknechta. Zde
jsme položili rudé karafiáty. Průvod sice nebyl tak masivní jako v minulosti, přesto byl desetitisícový. V průvodu šli komunisté z KSČM,
z Die Linke, turečtí komunisté, mladí němečtí komunisté, Anti-Fa,
Anarchokomunisté a další. Po manifestaci jsme navštívili propagační stánky jednotlivých komunistických a dělnických stran a jejich

Mladí proti válce!

materiály využijeme pro naši propagandistickou činnost. Z našeho
kraje se zúčastnili této mohutné demonstrace soudruzi ze základních organizací Jičínska a členové strany z Trutnovska. Dodatečně
děkujeme touto cestou KV Středočeského kraje za ochotu zajistit
nám dopravou autobusem do Berlína a zpět.
DALIBOR

Miloslav Ransdorf náhle zemřel
Ústřední výbor Komunistické strany Čech a Moravy s hlubokým
zármutkem oznamuje, že v pátek 22. 1. 2016 náhle zemřel dlouholetý funkcionář KSČM, bývalý poslanec PS PČR a současný
poslanec Evropského parlamentu PhDr. Miloslav Ransdorf, CSc.
KSČM ztrácí v Miloslavu Ransdorfovi dlouholetého politického
intelektuála. Politický život s sebou přináší řadu diskusí, výměnu
názorů i případných nedorozumění. Miloslav Ransdorf si vždy za
svými názory stál, i když mnohokrát proti většině. Jeho přirozeností bylo pomáhat lidem bez ohledu na jejich postavení a společenské
zařazení. Výkonný výbor ÚV KSČM vyjadřuje hlubokou soustrast
rodině a všem pozůstalým.
*
Královéhradecký krajský výbor KSČM se připojuje ke kondolenci ÚV KSČM. Nečekané úmrtí nás
velmi zaskočilo a zarmoutilo. Poslanec Miloslav Ransdorf byl v našem kraji častým hostem na
různých akcích a přijížděl pravidelně pod Kunětickou horu. Ransdorfa oceňovali a vážili si jej
nejen komunisté, ale také nestraníci.
Za KhKV KSČM Věra ŽIŽKOVÁ

))) KRAJÁNKOVY

CIZOKRAJNÉ DOBROTY

Kotletka na cideru
Pro 2 osoby:
l

2 vykostěné kotletky l 1 dl cideru l
lžička kremžské hořčice l lžička oleje l
bílý pepř l sůl
Kotletky naklepejte, opepřete a prudce
z obou stran opečte na oleji.
Podlijte jablečným ciderem
a nechte prudce přejít varem.
Kotletky osolte a vyjměte. Do
výpeku rozmíchejte hořčici
a nechte krátce povařit. Podávejte s bramborem, nebo
bramborovými
kroketami,
kotletku
přelijte
šávou
a obložte čerstvou zeleninou.
Chutný rychlý oběd netradiční
chuti lze, pokud dodržíte gra-

máž a spokojíte se s brambory, považovat za dietní krmi.
Vařila Taána LANKAŠOVÁ
POZN. RED. Cider – zkvašený jablečný mošt s různými stupni alkoholu. Vzniká jednoduchou fermentací jablečné šávy, která se nechává zrát ve
starých dubových sudech ve vhodné teplotě, a pak se
stáčí, čistí, pasterizuje a ředí na požadovaný obsah
alkoholu. (www.ciderclub.com)
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POZVÁNKY

F OV KSČMOV KSČM Hradec Králové zve
všechny ženy na oslavu jejich mezinárodního
svátku. Rádi Vás přivítáme ve středu 2. března
v 9 hodin ve velkém sále U Švagerků na malé
posezení s hudbou.
F Levicový klub žen HK se sejde v Solné
jeskyni (proti Duranu) 11. 2. od 14 h. a ženy
využijí zdejších služeb a popovídají si.

Tanečním krokem do nového
roku
Do roku 2016 jsme vykročili my,
týnišští komunisté, opravdu svižným
tempem. Hned druhou sobotu v lednu
jsme zorganizovali už 24. ples pracujících. Poprvé s novou kapelou a ukázalo
se, že tato změna byla ku prospěchu celé akce.
Úspěch sklidilo i předtančení skupiny dětí
z Domu mládeže v duchu country hudby.
Letošní rok je rokem krajských voleb, pozvali jsme tedy současné, a věříme, že i budoucí krajské zastupitele. Mají za sebou pořádný kus dobré práce. Nabídli jsme jim tedy možnost se trochu odreagovat a pobavit
a svým partnerům věnovat jeden celý večer
svého tak vzácného času. Hned v úvodu
předseda MěV KSČM Týniště n. O. MUDr.
Jan Vaník přivítal všechny účastníky plesu,
jmenovitě pak právě krajské zastupitele Táňu Šormovou, Otakara Rumla s partnerkou,
manžele Lukáškovi, Štěpánovi a Žižkovi,
a také Leoše Voborníka. Velkou poklonu
složil manželům Bodlákovým, kteří se zúčastnili všech 24 ročníků. Věřte, že nic nepotěší organizátory víc, než když vás druhý
den na ulici potkávají lidé a říkají: „Tak jsme
slyšeli, že jste měli vydařený ples. Příště půjdeme také.“ Ano, přij te! Napište si do kalendáře – jubilejní 25. ročník Plesu pracujících je naplánovaný na 4. února 2017.

Marie ONDRÁČKOVÁ

