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Tříkrálová sbírka
Po novém roce v mnoha obcích a městech

Královéhradecké diecéze dobrovolníci, zej-
ména děti, vybírali prostředky do Tříkrálové
sbírky, a tedy i do pokladničky Církve římsko-
katolické. Letos, v roce 2017, bylo v republice
vybráno na Tříkrálovou sbírku zatím nejvíce
prostředků – 100,5 mil., Kč, z toho v našem
kraji přes 15 mil. Kč. Celkový výtěžek se dělí
takto: 65 % pomáhá přímo v regionu, kde se

sbírka konala, 10 % putuje na pomoc potřeb-
ným do zahraničí, 5 % jde na celostátní pro-
jekty, 15 % využívá na své projekty diecézní
Charita a 5 % pokrývá režii sbírky. Tedy 15
+ 5 je 20 procent („dvacátek“), které zůstáva-
jí Církvi římskokatolické k dispozici. (více na
http://hk.caritas.cz/trikralova-sbirka)

Ptáme se, proč celý příspěvek není dán
potřebným občanům, když je církevní čin-
nost placena státem, a proč 10 % odchá-
zejících do ciziny nikdo nekritizuje? To je
přece stejné, jako dřívější vybírání na Fond
solidarity, tolik v 90. letech kritizovaný!

Všechny registrované církve dostávají od
státu (od počátku roku 1949) na výplaty fará-
řů a hodnostářů, dále příspěvky od státu,
krajů a obcí na obnovu církevních památek. 

))) Slovo předsedkyně
KhKV KSČM

Před vánočními svátky na charitativní, zdravotní a jinak obecně prospěšné činnosti
vyberou různé neziskové organizace od občanů vždy třetinu financí z daného roku.
Režie z takové charitativní sbírky může činit nejvíce pět procent. Jak se využily
vybrané peníze a kam šly, není vždy snadné vypátrat, i když by měly všechny
neziskové společnosti (nadace i nadační fondy) zveřejňovat výroční zprávy.

Jak vítězí demokracie?
Máme za sebou první měsíc roku

2017. A zase začíná rozdmýchává-
ním vášní. Inaugurace nového pre-
sidenta USA vyvolala protesty nejen
v USA, ale i u nás. Proč je tolik lidí
nespokojeno s volbou Donalda
Trumpa? Vždy� volby proběhly regu-
lérně, nikdo je nezpochybnil, nemu-
sely se přepočítávat hlasy tak dlou-
ho, až by vyšel kýžený výsledek. Ne-
dali snad voliči dostatečně najevo
svou touhu po změně? Komu se to
nelíbí? Jaké jsou to síly, které ne-
ustále vše zpochybňují a všemi pro-
středky se snaží dosáhnout svého?
Známe to i u nás. Permanentní kam-
paň sdělovacích prostředků proti
Miloši Zemanovi, který byl zvolen
navzdory velkému úsilí skupiny ko-
lem Karla Schwarzenberga.

Před lety, po řádných volbách, byl
zvolený prezident Ukrajiny také se-
sazen. Máme plné noviny, televize
i rozhlas řečí o demokracii, svobodě
a právu na vlastní názor. Použije-li
občan zdravý rozum, prosadí svůj
názor ve volbách, je toto rozhodnutí
zpochybňováno. Lidé jsou označeni
za lůzu, které ničemu nerozumí
a bylo by nejlepší, kdyby se rozho-
dování nechalo na těch, kteří si sami
přisvojili aureolu jediných vyvole-
ných a seslaných k šíření a prosazo-
vání té správné myšlenky. Samozva-
ná elita nerada přijímá vítězství jiné-
ho názoru, své odpůrce zesměšňuje,
pomlouvá, užívá i nedovolených
podpásovek.

Nejde-li to po dobrém, je nutné při-
stoupit i k tvrdším řešením: atentá-
ty, střelba do demonstrantů, různé
převraty a puče. Cílem je vyvolat
strach, chaos – a potom se může
demokracie uskutečňovat podle
přání vládychtivých skupin bez ohle-
du na obyčejné lidi.

Žijeme v době, kdy se nůžky mezi
zájmy vládnoucích elit a občany
značně rozvírají. To vyvolává mezi
nejmocnějšími obavy. Není však
možné, aby několik jednotlivců ovlá-
dalo většinu bohatství Země a miliar-
dy lidí se spokojily s paběrky. Hro-
madění bohatství v jedněch rukách
není možné donekonečna. Tato fi-
nanční bublina jednou praskne
a uvede svět do vřavy nutných změn. 

Svět se může stát příjemným mís-
tem pro život, pokud ho zbavíme
okovů honby za mamonem.

Věra ŽIŽKOVÁ

CHARITA NEJEN TŘÍKRÁLOVÁ

Pokračování na str. 2 �

V Berlíně se i letos konala tradiční demonstrace u příležitosti, letos již 98. výročí, zavraždění německých
komunistů Karla Liebknechta a Rozy Luxemburkové (KPD). Akce je známa jako LL Demo.

FOTO – Jaroslav PETR



V polovině ledna
jsme měli první jed-
nání Výboru pro život-
ní prostředí a země-
dělství a k svému mi-
lému překvapení
jsem zjistil, že je
tam dost odborníků
ze zemědělství, les-

nictví i ekologie. Proto očekávám, že by
tento výbor mohl odvést opravdu kvalitní
práci.

Jako jeho předseda se budu snažit
o to, aby výbor především řešil problémy,
které budou následně projednávány na
krajském zastupitelstvu, a potom proble-
matiku, která bude projednávána krajsk-
ou radou, a ta bude mít zájem slyšet sta-
novisko odborníků. Plánuji také to, že

uděláme minimálně dvakrát za rok, mož-
ná i častěji, výjezdní zasedání kdy se se-
známíme s řešenou problematikou pří-
mo na místě. A� už se budou týkat eko-
logické výchovy v Horním Maršově, zoo-
logické zahrady, lesnictví nejen v Krko-
nošském národním parku. Mám pocho-
pitelně zájem udržet si vliv v zoologické
zahradě, ale současná koalice obsazuje
funkce v dozorčích radách, představen-
stvech či správních radách jen ze svých
členů. V zoo jde o správní radu a bude
záležet na radě kraje, jestli mne bude do
ní opět jmenovat. Věřím tomu, že ano,
protože jsem v uplynulém období odvedl
dobrou práci.

Pro zemědělství v kraji toho výbor pří-
mo příliš udělat nemůže, pomáhá přede-
vším při propagaci zemědělství a potra-

vinářství. Dnes je to především otázka
propagace odbytu zemědělských
a potravinářských produktů. Daleko více
než v uplynulých letech se budeme za-
bývat otázkou zemědělského středního
školství, které není v dobrém stavu. Bylo
podceněno a zemědělcům naléhavě
chybějí mladí vzdělaní odborníci.

Otakar RUML, 
předseda výboru
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))) Představujeme výbory krajského zastupitelstva

Nově se jim dostává finančního vyrovná-
ní za nevydaný majetek podle zákona pro-
sazeného na konci roku 2012 vládou
ODS, TOP 09 a VV. S  vyplácením 79 mi-
liard (po dobu 30 let) za nevydaný majetek
a dostanou zpět majetek za 59 miliard
Korun. Finanční příspěvek státu na platy
a sociální pojištění církevních hodnostářů
měl postupně klesat až od 4. roku po přijetí
zákona. Začal tedy klesat teprve od
loňského roku. Přes pětiprocentní pokles
činil tento státní příspěvek 1,424 miliardy!
Proč je tedy třeba vybírat v Tříkrálové
sbírce? Ale budiž, dítka se učí pomáhat.
Peníze by mohly však zůstat v regionu...

Jak je to s charitou pod křídly
katolíků?

Pěknou charitou počesku je to, že různé
azylové domy provozované katolíky pro lidi
bez přístřeší za to přístřeší vybírají poplatky.
Za bydlení v charitní ubytovně Matky Terezy
(jen pro muže) v Hradci Králové to je 95 Kč
na noc za pokoj, od 40 Kč za přenocování v
noclehárně i za přenocování dokonce jen na
židli, za vyprání prádla 30 Kč, sušička 10 Kč,
za pomoc s doklady 20 Kč, jen oblečení je
zdarma...

Organizace, které domovy provozují, jako
například Diecézní katolická charita Hradec
Králové, dostávají příspěvky na svoji čin-
nost od Královéhradeckého kraje a za tyto
peníze také dům vybudovaly.  Peníze přiš-
ly například i z Evropských fondů (ESF –
pro zaměstnanost) na pomoc znovu moti-
vovat člověka a připravit jej do pracovního

poměru. To samozřejmě chválíme. (Na dru-
hou stranu „podnikatelé s bídou“ pak v uby-
tovnách s bídnými podmínkami pro sociálně
slabé shrabují dávky od státu na doplatek
za bydlení, proto jsou tam nájmy nesmyslně
vysoké. To je však jiný problém.) 

Proč v zařízeních, jež Charita spravuje,
bezdomovci – často s minimálními inva-
lidními důchody, nebo jen s příjmem život-
ního minima 3410 Kč – mají ještě za vše
platit? Vždy� by tam jen za ubytování na
měsíc, tuto částku museli pomalu nechat
celou! Občas tam dostanou zdarma polév-
ku nebo čaj, mohou si jít pro oblečení zdar-
ma. Chápeme, že azylová ubytovna něco
vybírat musí, jinak by měla stále přeplně-
no. Základní podmínkou se tam dostat, je
v současnoti potvrzení z úřadu práce, že
se dotyčný o práci skutečně uchází. Mohla
by být i další opatření, třeba o délce poby-
tu zde... Církve však dostaly od nás poplat-
níků, prostřednictvím státu (platy) a dle
zákona nemalý, již zmíněný, dar. 

Nízkopříjmoví bezdomovci, kteří se do
azylového domu nedostanou, třeba tam
ani nechtějí jít z důvodu přísného režimu,
nebo mají pejska, jehož nechtějí opustit
(ten do „azyláku“ nemůže), mohou jen
žebrat a čekat na vánoční polévku zdar-
ma. Tu letos rozdávala Charita např. na
hlavním nádraží v Hradci Králové.

Nezaměstnaní se musí evidovat na úřa-
du práce a o práci se ucházet, jinak ani
žebračenku životního minima od státu ne-
dostanou, ani do azylového domu nemo-
hou být přijati. Pokud trochu šlápnou vedle
– nepřijdou včas na úřad, nebo odmítnou

pracovat na nelidský třísměnný i cyklický
provoz – jsou zbaveni i této žebračenky.
Zato finanční prostředky na pomoc mig-
rantům mnoho omezujících podmínek ne-
mají. Naštěstí je v našem kraji v součas-
nosti přetlak pracovních příležitostí, tak
mnozí práceschopní se mohli znovu do
„rachoty“ dostat.

Proč jsou pod mostem?
Nesu�me, že bezdomovci jsou jen lidé,

kteří pracovat nechtějí. Sociální dávky „ži-
ví“ povětšinou opravdu jen rodinu s dětmi.
Spadá sem velké množství starých lidí,
rozvedených a nerozvážných dlužníků,
kteří přišli o vše vlivem vysokých úroků za-
placených „šmejdům“ za půjčky. Při osob-
ním bankrotu pak platí v exekučním řízení
vysoké částky na odměny advokátům
a exekutorům, i za zařízení osobního ban-
krotu se vybírá 12 000 Kč. Než se lidé ze
situace dlužníků dostanou, jsou doslova
v pasti. Někteří nastoupit do práce nechtě-
jí, protože by výplatu exekutoři obstavili až
k onomu životnímu minimu. Když se však
jejich situace nevyřeší do roka, jsou tito li-
dé v pasti doživotní. Ztratí už schopnost re-
spektovat nadřízené, neumějí vydržet pra-
videlnost v dojíždění do zaměstnání a pra-
covní tempo.

Základní listinu lidských práv a svobod si
bezdomovci s právem na střechu nad hla-
vou, které jim dává, mohou vyvěsit leda na
kontejner. Listiny se dovolávala i Charta
77, při 40. výročí založení tolik oslavovaná. 

Co se od té doby změnilo? – Pamětnici to
hned připomenou: v roce 1977 jsme
v Československu bezdomovce v dnešní
podobě opravdu neměli!

Mirka VOHRALÍKOVÁ

CHARITA NEJEN TŘÍKRÁLOVÁ
� Dokončení ze str. 1

VÝBOR PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Krajské dožínky bývají nejlepším prostřed-
kem k propagaci zemědělské regionální pro-
dukce.                          FOTO – M. Vohralíková



Díky soudruhu Lochmanovi jsme zís-
kali i pro Krajánek odkaz na citaci
poslance Zdeňka Ondráčka v New
York Times ze dne 30. prosince 2016.
Článek má název How Russians Pay
to Play in Other Countries – Jak Ru-
sové platí za hry v jiných zemích, au-
tor NEIL MacFARQUHAR.

Překlad textu: (Odkaz na anglický orig-
inál na konci příspěvku.)

Je těžké prokázat, že Kreml si kupuje
vliv. Dokonce ani v ojedinělých přípa-
dech, když jsou platby evidentní, příčina
a následek nejsou ani černé ani bílé,
Mnozí čeští politici a analytici argumen-
tují, že prezident Zeman pouze vnímá
všeobecnou náladu doma. Zdeněk
Ondráček, poslanec Parlamentu za ko-
munistickou stranu řekl, že mnoho Če-
chů se ohlíží s nostalgií po dnech před
rokem 1989, kdy sovětský model nabízel
velkou stabilitu, rovnostářství v příjmech
a relativní bezstarostnost. „Socialistický
stát nabízel svým občanům mnoho jistot,
a nikdo nemusel řešit obtížnou životní si-
tuaci sám,“ řekl pan Ondráček, oblečený
v černém tričku s nápisem „Narodil jsem

se v ČSSR“, což jsou starší iniciály Čes-
koslovenské socialistické republiky.

V některých případech, staré svazky
mohou být účinnější než nějaké weby na-
lévané lživými zprávami, řekl pan
Randák, bývalý šéf zpravodajské služby.
Poznamenal, že mnoho osobních propo-
jení existuje z dob více než čtiřicetiletého
období, kdy Sovětský svaz ovládal Čes-
koslovensko. (Konec citace.)

(vha)
https://www.nytimes.com/2016/12/30/

world/europe/czech-republic-russia-
milos-zeman.html?_r=3)

Ponechávám zcela na svědomí ná-
chodského starosty a poslance PS PČR
Jana Birkeho (ČSSD), který fungoval
v roli porodní asistentky současného ve-
dení kraje, nakolik nakonec tato porodní
aktivita ve svých důsledcích poškodí tvář
jeho rodné strany, jež se na celostátní
úrovni snaží profilovat levicověji, zatímco
v kraji je tlačena stále rozhodněji dopra-
va. Za mnohem závažnější považuji sku-
tečnost, že strana hejtmana je v radě
v tristní dvoučlenné menšině a zbylá
sedma pravicových radních ji hravě
a kdykoli přehlasuje. Inu každý svého
štěstí strůjcem.

Po ustavení vládnoucí pětikoalice bylo
slyšet snad nejhlasitěji vyjádření, že její
členové nechtějí nikoho „válcovat“, ale
chtějí se vždy dohodnout. Už první dvě
zasedání zastupitelstva názorně ukáza-
la, že tento postoj se týká pouze členů
vládní pětikoalice, ale netýká se rozhod-
ně opozičních zastupitelů. Přestože by

mnozí z nich měli vedení kraje co nabíd-
nout, především znalosti a zkušenosti.
Dvoutřetinová většina koaličních zastupi-
telů v samosprávných orgánech kraje,
jakými jsou výbory zastupitelstva, však
ukazuje, že možná budou zkušeným
a znalým opozičním kolegům naslou-
chat, ale rozhodně se jimi nenechají pří-
liš ovlivnit. Přitom z hlediska poměrného
zastoupení jde jasně o daleko větší pře-
vahu, než k jaké koalici opravňují voleb-
ní výsledky (získala necelých 54 % hlasů
voličů). Nepřímo to také vypovídá o tom,
jak si váží voličů a jejich vůle.

Další kroky vládnoucí koalice už na-
prosto bez pochybností ukazují podobu
jejího stylu vedení kraje. Jako po kaž-
dých volbách se měnilo složení statu-
tárních orgánů akciovek v majetku kraje.
V uplynulých volebních obdobích v nich
vždy měli zastoupení všechny strany
krajského politického spektra. Tomu uči-
nila pětikoalice rázný konec a vytvořila

tyto orgány, počínaje dozorčí radou
Zdravotnického holdingu Královéhra-
deckého kraje a konče Správou a údrž-
bou silnic, výhradně ze svých členů. To
tak, aby jim opozice koukala pod prsty!

Shrneme-li výše napsané, je zřejmé, že
jsou dva způsoby, jak vládnout v kraji.
První se snažila naplňovat bývalá koali-
ce ČSSD s KSČM, i když i tady nebylo
vše ideální a jednoduché. Přesto jí šlo
hlavně o to kraj řídit a využít k tomu
všech názorů, námětů opozice, ale také
starostů a místních samospráv. Součas-
ná koalice zatím činí jasné kroky jen jed-
ním směrem – chce kraj ovládnout. Počí-
naje samosprávnými orgány, po statutár-
ní orgány společností. Kde tato snaha
skončí, se můžeme jen dohadovat. Uvi-
díme.

Jisté je jen to, že tím pětikoalice pone-
se plnou odpovědnost, za vše, co se jí
v kraji povede, ale především za to, co
pokazí. Úkolem opozice tak zůstává sna-
ha minimalizovat dopady špatných roz-
hodnutí vládnoucí koalice na občany.
Nebude to mít jednoduché.

Ta�ána LANKAŠOVÁ

BUDOU KRAJ ŘÍDIT, NEBO OVLÁDAT?
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První letošní jednání Kh KV KSČM se
zabývalo především přípravou krajské
konference; zvolené komise seznámily
s plněním svých úkolů. Byly projednány
úkoly okresů související s volební kam-
paní do PS a hodnocení poslankyně Soni
Markové a poslance Zdeňka Ondráčka,
připravené předsedou klubu poslanců
KSČM v PS PČR Pavlem Kováčikem. 

Členové orgánu se seznámili s činnos-
tí krajského zastupitelstva, které mělo
5. 2. ještě schválit zastoupení KSČM ve
zdravotním výboru a ve výboru kultur-
ním. Dále se seznámili s děním ve Vý-
konném výboru ÚV KSČM a v Poslanec-
ké sněmovně. KV se zabýval též názoro-
vou hladinou veřejnosti. Konstatoval, že
veřejnost ve valné většině k volbám přijít
nechce, zdá se jí, že to není nic platné.
Rozladilo ji, že vítěz krajských voleb
ANO 2011 se do vedení kraje nedostalo.
Členové orgánu s povděkem kvitovali
hodnocení Rady pro televizní a rozhlaso-
vé vysílání, že veřejnoprávní ČT posky-
tuje nevyrovnané zpravodajství, zejmé-
na před volbami v USA. KV připravuje
aktualizaci částí webů, souvisejících
s volební kampaní. Krajská nominační
konference se uskuteční 25. února
U Švagerků od 9 hodin za účasti delegá-
tů v poměru podle počtu členů okresní
organizace a za účasti navrhovaných
kandidátů do PS.                             (vha)

)))  Jednal KhKV KSČM

Už čtvrtý měsíc v našem Královéhradeckém kraji prosazuje svoji vůli nově
ustavená krajská pětikoalice, která zahnala do opozice skutečného vítěze vo-
leb – hnutí ANO. Inu stalo se. Osobně nepovažuji za tolik důležité to, jací lidé
a v jakém stranickém tričku náš kraj vedou. Za mnohem důležitější totiž pova-
žuji to, jakým způsobem to činí. A způsob, jaký zvolila pětikoalice, je přinej-
menším znepokojivý.

Ondráčka citoval web New York Times

„Politikům se nevěří,
politikové se kontrolují!

Věří se v Boha, 
věří se v přírodu,
věří se v krásu. 

Věří se v myšlenku,
ideu. 

V politika se nevěří,
a kdo v něho věří, 

je idiot!“

Karel Kryl (1992)
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Delegáti okresních nominačních konferencí KSČM
schválili kandidáty do podzimních parlamentních voleb
2017 již ve čtyřech okresech – Rychnov nad Kněžnou,
Trutnov, Hradec Králové a Náchod, Poslední okresní
konferenci bude pořádat ještě Jičín a na konci února
určí konečné pořadí kandidátů nominační konference
KSČM Královéhradeckého kraje. Z ÚV KSČM je dán
příslib, že schválenou kandidátku „shora“ měnit nebu-
de. Všech konferencí se účastní předsedkyně KhKV
KSČM Věra Žižková a poslankyně Soňa Marková i pos-
lanec Zdeněk Ondráček.

Na rychnovské nominační konferenci dostal první místo a důvěru
ucházet se o post v PS Josef Lukášek, který je v současnosti kraj-
ským zastupitelem. Rád by ve svém osobním volebním programu
měl témata: STOP nekontrolovanou migraci, pravidelnou valo-
rizaci důchodů, dokončení D11 a rychlostní komunikace R35
a dokončit protipovodňové stavby a opatření. Další kandidáti byli
mladší, jedna žena. V diskusi soudruzi ještě probírali výsledky
krajských voleb. Ve volbách celostátních by nemělo chybět téma
mírové politiky a odzbrojení ve světě. Předsedkyně OV KSČM
Marie Ondráčková měla ve své zprávě co chválit. V okrese umějí
komunisté uspořádat mnoho akcí s dobrou účastí veřejnosti.

Volba pořadí kandidátů do PS byla na náchodském jednání pro
Soňu Markovou v roli předsedkyně OV KSČM příznivá, bezproblé-
mově byla první. Na kandidátku náchodští komunisté získali tři
kandidáty mladší 50 let, bezpartijní. V diskusi zaznělo, že KSČM
by měla podpořit odborářské téma KONEC LEVNÉ PRÁCE. Objevil
se názor, aby náš volební program byl mezi stranami zveřejněn

jako první, aby bylo zřejmé, kdo „opisuje“. Samozřejmě došlo na
poděkování stávající poslankyni i poslanci a bylo vysloveno přání,
aby pro KSČM byla tato dvě poslanecká místa zachována. Pro
dobrý výsledek se musí zapojit do osobní volební agitace každý
komunista.

Na královéhradecké nominační konferenci se sešlo nejvíce dele-
gátů (dáno počtem členů v okresní organizaci), kteří zvolili na
první místo v kandidátce z okresu Táňu Šormovou, vloni ještě

radní kraje, nyní zas-
tupitelku na krajské
úrovni. Za ní skončili
mladí soudruzi a dvě
nebojácné soudružky.
Předsedkyně OV KSČM
Ta�ána Lankašová chce
změnit strategii před-
volebních akcí – stavět
v menších městech a ob-
cích okresu na osobní
agitaci. Mladí kandi-
dáti by si přáli oprav-
dovou změnu ve voleb-
ní strategii KSČM a poz-
vednout grafickou úro-
veň materiálů.

V okresní pětici zaujal první pořadí kandidátky na trutnovské nomi-
nační konferenci stávající poslanec Zdeněk Ondráček. Za ním se
řadí další čtyři kandidáti ve věku do 50 let a mezi nimi jedna žena,
jsou již svojí veřejnou činností známí. V hlavním projevu uvedl
předseda OV KSČM Jaroslav Ondráček, že přes nízkou nezaměst-
nanost jsou v ČR výplaty ve srovnání s průměrem EU nízké,
z průmyslu zbyly montovny a zisky odcházejí do zahraničí. Lidé
přesto mají strach o práci a nejsou spokojeni. Další diskutující na
něj navázali – proč dělníci, zemědělci a další zaměstnanci o pro-
gram KSČM nestojí? Musíme se zamyslet i nad vlastní sebereflexí
a kádrovou politikou. Soudruzi upozornili na plíživé antikomunis-
tické formování zejména dětí a mládeže již od školy. Z nich se
stanou voliči, kteří se budou bát někomu sdělit, že třeba jen
o komunistech uvažovali. Propadnout skepsi bychom neměli, na
to upozornila předsedkyně KhKV KSČM Věra Žižková.

TEXT a FOTO – Mirka VOHRALÍKOVÁ



JIŘÍ GANGUR – STAROSTA JÍVKY

��V uplynulém období naši občané do-
stali do užívání zrekonstruovaný objekt

bývalého kina, dnes
je z něj multifunkční
sál na kulturní
a sportovní akce
– chvála velká. Ná-
klady na rekonstrukci
kolem 7 mil. Kč. No-
vý asfalt na místní
komunikaci si obča-

né také hodně chválili.
��Nejbližší investiční akcí bude přístav-

ba požární zbrojnice, náklady budou asi
3 mil. Kč. Předpokládám, že to občané
také kladně přijmou. 

��Kalamitu jsme zvládali velmi dobře.
Chystám se, že na zastupitelstvu podě-
kuji pracovníkům, kteří se na jejím od-
straňování podíleli. 

RADIM FRYČKA, MÍSTOSTAROSTA

V ÚPICI

��V roce 2016 investovalo město Úpi-
ce do oprav budov a zařízení jeho
příspěvkových organizací více než 6,5
mil. korun. Největší investicí z této sumy
byla výměna střechy a rozšíření učeb-
ních prostor v podkroví ZUŠ A. M.
Buxton za 7,5 mil. Dalších asi 14 milionů
investovalo město do oprav místních ko-
munikací a chodníků, úprav hřbitova
a veřejného osvětlení, do opravy histo-
rické stavby Dřevěnka, do vybudování
dvou autobusových zastávek v místní
části Radeč, do údržby bytového fondu
a dalších potřeb. Značná část prostředků
z této sumy byla vynaložena na projekto-
vou dokumentaci k přípravě akcí zejmé-
na pro léta 2017 a 2018. Kolem 2,8 mil.
bylo prozatím z této částky čerpáno na
probíhající přestavbu sportovního areálu
u ZŠ Lány.

��Pokud vše půjde tak jak my si před-
stavujeme, a to je mnohdy velký pro-
blém, tak by se v Úpici v roce 2017 mělo
realizovat nové parkoviště za poliklinikou
včetně přilehlých komunikací. Je připra-
veno vše k započetí stavby, v minulém

roce tolik diskutovaného domu č. 31 na
náměstí TGM. Budeme sanovat skály
v Regnerově ulici a rádi bychom začali
se stavbou chodníku pod touto skálou
směrem ke sportovnímu stadionu Spar-
ta. Taktéž připravujeme rekonstrukci uli-
ce Prokopa Velikého. Náklady na někte-
ré tyto projekty budou vysoké, proto
zastupitelé uvažují o úvěru k jejich reali-
zaci. V dubnu bude dokončena rekon-
strukce sportovního areálu na Lánech,
jehož slavnostní otevření je plánováno
na 1. květen 2017. Zastupitelstvo má
rovněž v plánu z vlastního rozpočtu pro r.
2017 investovat do zateplení vlastních
objektů, nutných oprav včetně nových
projektových dokumentací za13 mil. Kč.

��Pokud jde o čistotu a pořádek v na-
šem městě je potřeba zejména chválit.
Pohled občanů na Technické služby
města Úpice je v naprosté většině klad-
ný. Letošní zima dokonale prověřila jejich
schopnost reagovat na nebývalé přívaly
sněhu a poměrně silný mráz. Technické
služby v tomto období úzce spolupracují
s pobočkou Úřadu práce v Trutnově na
vytváření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací. Tato spolu-
práce se městu velmi vyplácí. 

MUDR. JAN VANÍK, ZASTUPITEL

TÝNIŠTĚ N. O. 

��V Týništi jsme dokončili rekonstrukci
Kulturního centra, nechali jsme opravit
chodníky a povrchy ulic.

� Klíčové je po jed-
nání s Českými drá-
hami vybudování
podjezdu u vodáren-
ské věže. K tomu bu-
de potřeba vykoupit
pozemky a některé
domy. Město by vy-
budováním podjezdu

přestalo být rozdělené, zkrátí se i čas na
cestu na nádraží obyvatelům sídliště
U Dubu. Dalším úkolem bude výkup po-
zemků Na Podboří, jejich zasí�ování pro
možnost další výstavby. V plánu je i vy-
budování cyklostezky do Křivic. Úkolů
víc než dost. 

��Protože mám možnost vidět i další
města v okrese, tak si myslím, že zimní
kalamita byla zvládnuta dobře a Tý-
niště patří k nejlépe uklizeným městům
okresu.

LENKA FIALOVÁ, ZASTUPITELKA

HRADEC KRÁLOVÉ

� Jsou to zejména opravené chodníky
a silnice III. třídy.  

��Chystá se oprava
mostu přes Labe
a též z mého podnětu
výstavba zastávky
u Labského mostu.  

� V rámci možnosti
bylo uklizeno.

VLADISLAV MOTYČKA, ZASTUPITEL

NOVÉHO BYDžOVA

�� Město Nový Bydžov v roce 2016
hospodařilo v oblasti příjmu 147 milionů,
výdajů 158 milionu Kč a zůstatek investič-
ního úvěru činil zhruba 10 milionu Kč.
Vlastní zdroje města představovaly část-
ku 6 milionů Kč. Po rekonstrukci ulic
Klicperova a Žižkova se dostalo též na uli-
ci Karlovu za více než 8 mil. korun. Dále

byla vybudována no-
vá kanalizační sí�
a před Zimním stadio-
nem bylo nové parko-
viště, toto parkoviště
velmi oceňují přede-
vším fanoušci hokeje
a návštěvníci veřejné-
ho bruslení. Nové je

též hřiště u Domova mládeže – Street
workout – a nový sběrný dvůr, včetně me-
chanizace. Město zaplatilo kamerový sys-
tém a protizáplavové signalizační zaříze-
ní. Byla zahájena příprava výstavby proti-
povodňové ochranné hráze podél Cidliny.
Opraveny byly komunikace i chodníky,
přechod pro chodce na náměstí. Přípravili
jsme pozemky pro výstavbu rodinných
domů a nového domu DPS pro seniory
– Šarleje. Pro další zvýšení kapacity byd-
lení pro seniory byl zakoupen bývalý ob-
jekt učňovské školy z majetku Královéhra-
deckého kraje v Klášterní zahradě za 4
miliony. Stromové aleje v parku u hřbitova
a na Metličanech také prošly úpravou.
Město nezapomíná ani na mateřské škol-
ky a základní školy. Jako zřizovatel vložil
do oněch zařízení 1,5 milionu Kč. Ve měs-
tě i přes počáteční kritické pohledy, je nej-
více oceňované nové autobusové nádra-
ží (viz Krajánek 5/2014).
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1) Jaké byly investice ve městě, nebo v obci v uplynulém období, 
které si občané pochvalovali? 

2) Co chystáte v zastupitelstvu do budoucna?

3) Podařilo se v obci, ve městě zvládnout zimní kalamitu?

))) Otázky pro zastupitele obcí a měst  
za KSČM

Dokončení na str. 6 �



Občanům města však chybí krytý pla-
vecký stadion. 

��Pro rok 2017 počítá město s pokra-
čováním rekonstrukce ulice Havlíčkovy
(10 mil.), více prostředků, oproti minulým
létům, bude věnováno na výstavbu no-
vých chodníků, po kterých volají občané
a některých místních komunikací, celko-
vě zhruba za 5 milionů. V plánu je vybu-
dování nového propustku (poldru) pod
železniční tratí v Chudonicích, dále zre-
konstruujeme rybník Rohlík, budou vy-
budovány nové dílny a rekonstruována
střecha na ZŠ Karlova, v prostorách
Zimního stadionu vzniknou převlékací
kabiny pro hokejisty, opravíme bazén
pro malé děti. Na další projektové doku-
mentace a technickou vybavenost dáme
40 milionů korun. Připravujeme rekon-
strukci fotbalového stadionu. Pro Tech-
nické služby bude zakoupen automobil
pro svoz domovního odpadu (4 mil.). 

��Ke sněhové kalamitě v našem měs-
tě vlastně vůbec nedošlo, napadlo sice
o něco více sněhu než v minulých le-
tech, ale Technické služby města vše
zvládly na výbornou.

ZASTUPITELKY IVA ŘEZNÍČKOVÁ

A BLANKA BUBNOVÁ, ZASTUPITEL

ZDENĚK ONDRÁČEK, TRUTNOV

��V posledním období nebyly realizo-
vány žádné významné investice, které by
si občané pochvalovali. Velké projekty se
připravují až na příští roky. Momentálně
jsou investiční akce víceméně standard-
ního typu – silnice, chodníky atp. 

��Rádi bychom prosadili realizaci myš-
lenky startovacího bydlení, která byla
i součástí našeho volebního programu.
Dále intenzivně pracujeme na možnosti
získat dotací na výstavbu nové hasičské
zbrojnice pro dobrovolné hasiče. Aktuál-
ně finišuje realizace rozšíření sociálních
služeb – denního stacionáře i pro těžce
mentálně postižené. Město Trutnov
zpracovává projekt na rekonstrukci kry-
tého bazénu a jeho přeměnu na moder-
ní aquapark. 

��Město příliš nezvládlo zimní kalami-
tu. Starosta města vyhlásil kalamitní
stav a vyzval občany, aby se zapojili do
úklidu s tím, že technické služby sníh
kapacitně nezvládají. Prohlášení vedení
města i opakovaná stanoviska technic-
kých služeb, že vše v rámci možností

zvládá, vnímalo hodně občanů s neli-
bostí. Především občané z těch částí
města, kde úklid sněhu přišel na řadu
asi až po třech dnech. (Pozn. red.
nasněžilo 40 cm.)

JANA HROMKOVÁ, ZASTUPITELKA

V LÍPĚ N. O.

�� Většina občanů si pochvaluje pře-
chod přes silnici I/11, líbí se také odpo-
činkový altán a zejména pánové jsou rá-
di, že zastupitelstvo rozhodlo o investici
do závlahového zařízení na fotbalovém
hřišti.

��Máme v plánu vybudování chodníku
od školy ke školce, opravu komunikace
na Dlouhé Louce a opravu chodníku
u mateřské školy.

��Obec Lípa nad Orlicí má k dispozici
vlastní techniku, takže prozatím zvládá
letošní sněhovou nadílku poměrně včas
odklidit. O kalamitě se u nás snad ani
hovořit nedá, prostě je zima, tak sněží.

VĚRA ŽIžKOVÁ, ZASTUPITELKA

KOSTELCE N. O. 

�� V našem městě se neinvestuje.
Současné vedení dodělalo s obtížemi
akce z minulého období. Rok potřebo-
valo na rozmyšlení, co se bude dělat,

ale skončilo to opra-
vami, které byly již
naplánované z minu-
lých let. Město sice
skončilo po prvním
roce s přebytkem 22
mil. Kč, ale kde nic
tu nic. Situace se
bude asi opakovat,

nebo� nejsou připravené žádné význam-
nější akce. 

��Polovina volebního období je pryč,
a tak na nějaké velké akce již nezbývá
mnoho času. Zatím se v Kostelci nad
Orlicí nic velkého nepřipravuje. Budeme
rádi, opraví-li se v jedné ulici kanalizace.
Myslím si, že současné vedení pracuje
pod heslem: „Nějak musíme ty čtyři roky
překlepat.“

�� Se sněhem se technické služky
popraly, jak se dalo. Jako ve většině
měst jsou chodníky částečně uklizené,
posypané, ale přesto zledovatělé. To
však patří k zimě a po několikaletém ob-
dobí teplých zim si užíváme krásné bílé
a mrazivé období, a ty uklouzané chod-
níky k tomu patří. �
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Úsměvy z mého života
v letectvu

Od roku 1949 jsem prožil v česko-
slovenském vojenském letectvu až
do důchodu 36 let. V té době prochá-
zelo letectvo bouřlivým vývojem
přezbrojování. Ze starých letounů, ja-
ko například od Němcům ukořistě-
ných Messerschmittů (zvaných „me-
zek“) se přecházelo k novým, tehdy
modernímm, iljušinům a k súčkům,
pak k migům, od č. 15 po proudové
MIG-29. I v této náročné době se na-
šly úsměvné historky z vojenského ži-
vota. O nich jsem sepsal v roce 2016
tři povídky pod názvem „Úsměvy ze
života“.

*
Po letištích kolovaly hlášky o pra-

porčíku Lounovi, jako například tato:
„Nejsem pilot, ani navigátor, ale rád si
zalítám...“ Jednou prý jel na pohřeb.
Kvůli poruše autobusu přišel na hřbi-
tov až v průběhu obřadu. Hned se šel
omluvit farářovi. Postavil se do pozo-
ru, zasalutoval s řekl: „Jsem praporčík
Loun – bratr zesnulé. Prosím, pokra-
čujte, pane faráři!“

*
Když jsem pracoval na štábu bom-

bardovací letecké divize, zástupce ve-
litele mne vyzval, abych s ním letěl na
střelnici Bělečko, na kontrolu jednoho
našeho pluku při cvičném bombardo-
vání. U hangáru stál malý vrtulník MI-1.
Pilot zahlásil, že MI-1 je připraven po
revizi k záletu. „V pořádku,“ konstato-
val zástupce a rozhodl: „Zalétneme ho
po trati.“ Všichni tři jsme se nacpali
dovnitř. Vrtulník vystoupal asi do 30
metrů a začal rychle klesat. Tvrdě
jsme dosedli na beton. Zástupce:
„Hrome, tys s tím ale praštil!“ Pilot: „Já
ne, ono to spadlo samo.“ Když se to
dostalo k inženýrům, sepsali ironický
protokol o předpokladu letecké udá-
losti se závěrečným špílcem k mé
nadváze: „Jednou z hlavních příčin
bylo značné přetížení vrtulníku.“

Když dnes sleduji, kam se podělo
československé armádní letectvo, je-
hož profesionální úroveň obdivovali
i západní odborníci, nevidím žádný
důvod k úsměvu. Leda spíš škleb.
Třeba nad tím, jak jsme už jen české
nadzvukové MIG-29 vyměnili za pol-
ské vrtulníky!

plk. let. v. v. Jaroslav PRŮŠEK

))) Otázky pro zastupitele obcí a měst za KSČM
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Dne 15. ledna 2017 se v Berlíně konala tradiční
demonstrace u příležitosti letos již 98. výročí smr-
ti německých komunistů Karla Liebknechta a Ro-
zy Luxemburkové (zakladatelů KPD). U nás je ta-
to akce známa jako LL Demo. V rámci Stálého fó-
ra evropské levice – regionů odjel do Berlína auto-
bus s třicetičtyřmi účastníky, mezi nimi i osm zá-
stupců jičínské KSČM a KČP. Ještě v sobotu večer
se neformálně setkali účastníci z ČR s německými
soudruhy v sídle berlínské DIE LINKE u společné
večeře. Ráno pak uctili památku zavražděné komu-
nistky a komunisty položením rudých karafiátů
k jejich hrobu a připojili se k velkému průvodu. Po-
čet účastníků se těžko odhadoval, většinu však
tvořili mladí lidé, a to i různých národností. Ze stran
a frakcí to byly zejména DKP, DIE LINKE, MLKP,
Komunistická strana Turecka a další. Berlíňané při-
cházeli položit květy ke hrobu na ústředním berlín-
ském hřbitově Friedrichsfelde po celý den. Za pří-
pravu zájezdu patří poděkování zejména Marii
Krejčové (OV KSČM Benešov).                     (jp)
Videa na https://www.youtube.com/watch?
v=SsOjETSnEMI
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KRAJÁNEK – měsíčník z Královéhradeckého kraje. Toto číslo vyšlo 7. února 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 9. 2. od 14 h.

PŘEDEJ DÁLE!

RYCHNOVSKO

Stanislav Michera oslaví 75 let a Lubomír
Sejkora 65 let, oba z Častolovic, Ludmila To-
biášová z Letů slaví 75 let. Hana Kaplerová
oslaví 65 let, Miroslav Nováček 65 let, oba
z Rokytnice v O. h. Vít Kalous 75 let a Alenka
Kalousová budou mít sedmdesátiny, oba
z Rychnova n. Kn. Drahomíře Šabatové ze
Skuhrova bude 75 let. Milada Červinková
oslaví zasloužených 90 let a Jaroslav Hejlek
sedmdesátiny, oba z Týniště n. O. Josef Luká-
šek z Bystrého oslaví 65 let. Děkujeme mu
za práci radního a krajského zastupitele!
Jubilantům přejeme dobré zdraví do dalších

let, dostatek energie a děkujeme za jejich an-
gažovanost. OV KSČM Rychnov n. Kn. 

TRUTNOVSKO

Karel Rainet oslaví 85 let, Věra Kábrtová 75
let a Věra Maryšková 70 let, všichni z Trutno-
va. Pavel Miler z Úpice se dožívá 70 let, Vla-
dimíra Grundmannová ze Žacléře 50 let, Jiří
Černý ze Dvora Králové n. L. 65 let, Václav
Dufek z Horní Brusnice bude mít sedmdesáti-
ny, Miroslav Halama z Nemojova 65 let, Jiří
Pršvic z Hostinného 70 let a František Knížek
z Arnultovic má 65 let. 

Z OV KSČM Trutnov jim přejeme mnoho
zdraví, elán a pohodu do dalších let.

))) SPOLEČENSKÁ KRONIKAJičínští soudruzi v Berlíně
KRÁLOVÉHRADECKO

Vlastimil Vondrouš z 57. ZO se dožil 70 let,
Květa Koš	álová ze ZO 54 se dožívá 90 let.
* Aničce Vaňkové ze ZO č. 39 bude teprve 70
let a Míla Němečková ze ZO č. 25 Plácky osla-
ví 85 let, stejně jako Vlasta Kalousková z 36.
ZO Malšovice, blahopřeje jim též LKŽ! * Ru-
dolf Burian předseda ZO č. 167 oslaví 80 let
a Jaroslav Zeman předseda ZO č. 22 oslaví
95 let. * Pavla Hynková bude mít 50 let a Jo-
sef Čáp, obětavý desítkář, se dožívá zaslouže-
ných 90 let – ZO č. 48. 
Všem jubilantům přejí jejich ZO a OV KSČM

Hradec Králové všechno nejlepší, dobré zdra-
ví a pohodu a děkují za dosavadní práci.

JIČÍNSKO

Sedmdesátiny oslaví Jarmila Čermáková
z Vitíněvse, 75 let Josef Dědek z Valdic a Ja-
roslava Novotná z Kopidlna. Osmdesátku
oslaví Josef Novák z Mlázovic a Jarmila
Havlíčková z Jičína; 85 let bude Miluši
Špalkové z Valdic, 94 let Josefu Gotvaldovi
z Jičína a zasloužených 96 let se dožívá Fran-
tišek Dědeček z Jičína.
Jmenovaným přeje OV KSČM Jičín spolu se

základními organizacemi hodně zdraví a spo-
kojenosti a děkuje za dosavadní práci pro stra-
nu a společnost.

NÁCHODSKO

Zasloužených 95 let se dožívá Jaroslava Hla-
díková z Nového Města n. M. a 75 let bude Jo-
sefu Janušovi z Červeného Kostelce, sedmde-
sátku oslaví předseda ZO KSČM Jiří Seifert
z Police n. M. 
Okresní organizace KSČM v Náchodě všem

přeje mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti
v dalších letech.

BLAHOPŘEJEME

Plk. let. v.v. Jaroslav
Průšek oslaví 14. 2.
devadesátiny. Je nosi-
telem vyznamenání za
Za zásluhy o výstavbu.
Od roku 1945 aktivně
pracuje v komunistické
straně – 30 let sloužil
jako místopředseda ZO
č. 48 a č. 42. Od roku
1990 je členem redakční rady Nového zítřku
a poté Krajánka. Vydal několik drobných pub-
likací, věnovaných především historkám
z pracovního života ve vojenském letectvu. 

Děkujeme mu za jeho celoživnotní anga-
žovanost a propagaci komunistických myšlenek.

Rdakční rada Krajánku 
a OV KSČM Hradec Králové 

BLAHOPŘEJEME
V lednu oslavil v plné svěžesti sedmdesátiny

soudruh Jaroslav Vrba z Malých Svatoňovic.
V roce 1965 nastoupil na důl Zdeněk Nejedlý
a vypracoval se na předáka mládežnického ra-
zičského kolektivu. Byl zapojen v ČSM, po-
zději v SSM, od r. 1974 byl v KSČ. V roce
1981 se stal předsedou MNV v Malých Svato-
ňovicích, funkci po zvolení vykonával až do
roku 1990. Za dobu předsedování se v obci
podařila řada investic v akci „Z“. Po převratu
pak odešel pracovat zpět na DZN a kocem ro-
ku 1990 odchází do invalidního důchodu
z důvodu nemoci z povolání. Jeho celoživot-
ním koníčkem jsou hasiči. V obci se zapojil
v roce 1982 a od roku 1992 se věnuje preven-
ci ve sboru na všech stupních až po SH ČMS.
Za dobrou práci obdržel řadu ocenění jako
horník i funkcionář. V posledním období oce-
ňujeme jeho práci v KČP v Úpici. 
Chtěl bych mu touto cestou poděkovat za

dlouholetou spolupráci, kdy moderuje okres-
ní akce, především 1. máje a předvolební se-
tkání. Do dalších let přejeme hlavně hodně
zdraví, osobní a rodinné spokojenosti. S hor-
nickým Zdař bůh!            Jaroslav Ondráček

26. ročník EUROPACAMPU
Při jednání koordinační rady SFEL-R na Ku-

nětické hoře (2016) bylo doporučeno konat
26. ročník Europacampu na Slovensku. Se
slovenskými soudruhy byl dojednán termín
konání ve dnech 25. až 28. 5. 2017. 

Konečný souhlas vydala Rada Fóra v Ústí nad
Labem 3. 12. 2016. Již 26. ročník EUROPA-
CAMPU se uskuteční u Banské Štiavnice (cha-
ta LODIAR). Ubytování je zajištěno v chatkách
nebo na pokojích hotelu. V programu je na pá-
tek 26. 5. plánován autobusový zájezd po kul-
turních památkách v této oblasti a výstup na
vrch Sitno (1005 m n. m.). V sobotu budou po-
litické diskuse od 10 do 17 h. Témata určí KOR
na jednání 22. 4. v Budyšíně. Po dohodě bude
pro české účastníky společná cesta na Sloven-
sko zajištěna autobusem za výhodnou cenu.
Podpora akce a účast z jednotlivých okresů kra-
je byla projednána na Kh KV KSČM. Termín při-
hlášení účastníků do 26. března na adresu
hlavního koordinátora kraje Václava Orta na
OV KSČM Jičín (tel.: 493 533 741). Všechny OV
KSČM Kh kraje obdrží písemně program
setkání, včetně cenových relací.

Na setkání na Slovensku zvou
Václav ORT, koordinátor kraje, 

a J. KURFIŘTOVÁ, koordinátorka OV Jičín



Kdepak! Jinou radost ze sněhu má člo-
věk, který provozuje lyžařské vleky a úpl-
ně jinak vítá přívaly sněhu ten, který je
odpovědný za to, že ulice a chodníky bu-
dou uklizeny a lidé i auta se dostanou
tam, kam chtějí, a neskončí v nemocni-
cích a v opravnách.

Nezměrnou „radost“ působí závěje
sněhu našim starším občanům, zejména
těm, kteří k pohybu po chodnících a po
přechodech používají hole všech mož-
ných konstrukcí. Zdatný senior, vyzbroje-
ný francouzskými holemi, který se od-
hodlaně začne prodírat za nákupem ne-
bo k lékaři, každou chvíli zůstane bez-
radně stát před zmrazky, které nelze
obejít a neví, zda má riskovat pád a zlo-
meninu.

Jakoby neslyšel dobré rady: Dědo, dá-
vej pozor, necho� rychle, něčeho se po-
drž, nespěchej... Nebo: Ono by bylo nej-
lepší, kdybys nikam nechodil a zůstal
pěkně v teple doma. Já ti ten chleba ve-
čer přinesu...

Nejhorším místem pro přechod je přejít
z chodníku do místa u okraje ulice, kde
je navršen vyházený sníh. Tam balanco-
vat pomocí hole a nad hlavou mávat ná-
kupní taškou, to je jako jít po lávce nad
propastí. Přečetl jsem si na internetu, že
nejlépe je pohybovat se po takových zle-
dovatělých chodnících stejně, jako to dě-
lají tučňáci, pěkně přihrbeně a přidupá-
vat. Jo, a místa, která jsou pro provoz
uzavřena, je lépe obejít. Samozřejmě, je-
li kudy.                                 Jiří Knopp 

Krajská rada ČSŽ Královéhradeckého kraje 
při příležitosti 50. výročí založení a oslav MDŽ

SRDEČNĚ ZVE NA KONCERT

MARCELY HOLANOVÉ
ve čtvrtek 9. března od 15 hodin

ve velkém sále MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165
Akce se koná pod záštitou poslankyně Mgr. Soni Markové 

Vstupné zdarma!

Z Hradce Králové bude vypraven autobus, odjezd ve 13.30 od VČE,
předpokládaný návrat kolem 18. h. Jízdné 50 Kč. 

Přihlášky (i muži) na tel. č.: 725 646 053 nebo 728 189 484

Kuře na balkánské nádivce

Očistěte kuřecí řízky od tuku a zbývají-
cích chrupek, osolte,
opepřete a prudce z obou
stran opečte na oleji.
Toustový chléb nakrájejte
na kostičky, zeleninu také,
jen nechte čtyři plátky raj-
čete na ozdobu. V misce
lehce promíchejte osole-
nou a okořeněnou směs
zeleniny (mraženou směs
nerozmrazujte) a chleba
s jogurtem a urovnejte do
pekáčku, který jste vyma-
zali výpečkem z kuřete.

Na nádivku položte opečené kuře a dejte
péci zakryté do trouby. Po půl hodině
odkryjte, a když kuře zezlátne, ozdobte
každý díl plátkem rajčete a dejte krátce
zapéct.

Rozpis respektuje požadavky na stravu
diabetiků, ostatní mohou pokrm doplnit
větším množstvím chleba v nádivce. Do-
poručuji vám tento lehký a rychlý pokrm,
nenáročný na přípravu a překvapivě
chutný.

Vařila Ta�ána LANKAŠOVÁ

Pro 4 osoby: �� 400 g kuřecích stehenních
řízků �� 4 plátky tmavého toustového chleba
�� 300 g papriky �� 300 g rajčat �� lahůdko-
vá cibulka (nebo mražená směs na lečo
a menší rajče) �� 2 lžíce bílého jogurtu ��

lžička oleje �� lžička kořenící směsi čubrica
�� bílý pepř �� sůl.
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)))  KRAJÁNKOVY LEVNÉ DOBROTY

Levicový klub žen HK zve
�� Schůzky LKŽ Hradec Králové: 8. 3. pořádáme
MDŽ (viz výše) a 13. 4. návštěva Galerie moder-
ního umění, sraz před vchodem ve 13.50.

Veřejná beseda 

s poslankyní Soňou Markovou
KE ZDRAVOTNICTVÍ

Koná se dne 14. února od 14 h.
v sále restaurace U Švagerků v Hradci

Králové, zve LKŽ

AKCE K MEZINÁRODNÍMU
DNI ŽEN

NÁCHODSKO
4. 3. Jaroměř-Jezbiny, MDŽ oslavíme
tradičně taneční zábavou v sobotu v soko-
lovně Sokola Jezbiny od 18 h. K tanci
a poslechu hraje oblíbené duo OK STYL.
Čeká vás kulturní vložka a malý dárek
všem účastnicím. Vstupné 70 Kč. Srdečně
zve ZO KSČM Jaroměř

8. 3. – posezení s ženami na OV KSČM 
Náchod.

TRUTNOVSKO
4. 3. – 14 h. Hankův dům Dvůr Králové n. L. 

11. 3. – 15 h. Obecní hospoda 
v Chotěvicích

11. 3. – 14 h. U Tomana v Úpici

JIČÍNSKO
LKŽ Jičín zve nejen ženy a sympatizantky,
samozřejmě i muže, na „Společenské od-
poledne“ u příležitosti MDŽ na 11. března
od 14 hodin. Přij�te, přije�te do velkého sálu
„U Militkých“, KD Velvety v Nové Pace.
Hudba – kulturní program – občerstvení.

RYCHNOVSKO
Kostelec n. O. čtvrtek 2. 3. v 16 h. 
Rychnov n. Kn. pátek 3. 3. v 16 h. 

na OV Rychnov
Týniště n. O. sobota 4. 3. od 16 h. 

v Areálu chovatelů
Častolovice pondělí 6. 3. od 17 h.

v klubovně u hasičů
Dobruška úterý 7. 3. v 17 h. v sále 

Univerzity Karlovy
Bolehoš�-Ledce sobota 11. 3. ve 14 h. 

v klubu Sokol Lipiny

HRADEC KRÁLOVÉ
Okresní oslava MDŽ 8. března

od 16 h. U Švagerků
Hudební produkce OK STYL 

Zveme ženy i muže ze všech obcí a měst
okresu!

Pořádá LKŽ

)))  POZVÁNKYSNÍH A MRÁZ PŘINÁŠÍ TO PRAVÉ KOUZLO ZIMY
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