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Volba životního partnera již v značné
části světa nepodléhá vůli rodiny. Jen
otázka mateřství, a to hlavně interrupcí,
je ještě i v některých vyspělých zemích
předmětem boje žen za svá práva.

Ženy v ČR mírně převyšují muže ve
vzdělanosti. Již mnohem hůře vychází fi-
nanční ohodnocení práce žen. Průměrná
výše platu kulhá až o třetinu za muži. Ta-
ké žen ve vysokých funkcích, jak politic-

kých, tak i hospodářských s výší postu
ubývá. Ale i tam se bariéry začínají pro-
lamovat. Mnohé ženy, které jsou ochotné
postoupit nerovný boj za své postavení
a využití kvalifikace, za to musí mnohdy
zaplatit vysokou cenu. Je to často nepo-
chopení partnera, rozhodování mezi ka-
riérou a případným mateřstvím. Pro ženy
je to velice náročné a mnohdy dají před-
nost kariéře muže a péči o děti před

vlastní cestou za pracovním úspěchem
a vysokými řídícími pozicemi.

Podmínky, které mají ženy pro svůj
osobní rozvoj, jsou v mnohém horší než
podmínky mužů. Přesto se úsilím, dob-
rou organizací domácích prací a spolu-
prací s ženami napříč generacemi mno-
hým podařilo dovést své sny a touhy do
cíle a dosáhnout velkých úspěchů. Kde
bychom byly, kdybychom neměly podpo-
ru svých matek a babiček, které mnohdy
přišly v pravou chvílí na pomoc. Nyní jim
to oplácíme péčí v době, když ztrácejí sí-
lu. Ženy se vždy musely starat o přežití
lidského rodu, a tak tomu bude i nadále.

Přeji všem ženám od poupat až po zra-
lé seniorky, aby byly stále dobré mysli,
cítily se dobře a hleděly do budoucna
s optimismem.

Věra ŽIŽKOVÁ

Osmý den měsíce března je již více než sto let spojován s Mezinárodním
dnem žen. Některé cíle, které před sebe kladlo ženské hnutí, se podařilo čás-
tečně splnit. Byl to boj za volební právo, za právo na vzdělání, za svobodné
rozhodování o svém životě i za stejné mzdy jako mají muži. Volební právo se
již podařilo z velké části světa pro ženy zajistit, za své právo na vzdělání však
musí ženy, zvláště v chudých státech ještě bojovat. 

Jiří KNOPP

BŘEZEN

Sníh mizí z polí, 
ze smrčin a střech, 
potůčky slévají se 

v řeky, 
skáčeme přes kaluže, 
ach, to je spěch, 
bledule 

derou se na svět 
– dají si na čas růže...

DEMOKRACIE JE I PRO ŽENY

Kateřina Konečná
Nenapadá mě jediný důvod,

proč by ženy měly mít na stej-
né pracovní pozici méně
peněz, než mají muži. Ono to
žádný smysluplné vysvětlení
ani nemůže mít, je to však
realita. Na tento nesmysl upo-
zornil Evropský den rovného
odměňování žen a mužů,
který připadl na 3. listopad
2016. Od toho dne až do
konce roku pracovaly evrop-
ské ženy (ve srovnání s muži)
vlastně bez odměny za práci. 

V ČR je rozdíl mezi platy třetí
nejvyšší z celé EU. Zdarma
pracovaly české ženy dokon-
ce již od 11. října. Rozdíl mezi
průměrnou mzdou české ženy
muže je 6,5 tisíce korun
měsíčně. 

Vám to dává smysl?MMMMDDDDŽŽŽŽ 2222000011117777



Před tajnými volbami lídra se představi-
li hlavní kandidáti na 1. místo kandidátky.
Oba hovořili o své práci ve Sněmovně.
Zdeněk Ondráček byl v roce 2013 zvo-
len do svého prvního volebního období.
Zmiňoval své pracovní vytížení v posled-
ní době zejména ve dvou vyšetřovacích
komisích, zřízených PS. Jeho aktivity ve
Sněmovně i ve veřejnosti jsou dosti zná-
mé. Stihl mít nejvyšší účast
na jednáních PS ze všech
11 poslanců, zvolených za
náš kraj; podává nejvíce
interpelací za klub KSČM.
„Chci nadále zlepšovat „vi-
ditelnost“ KSČM v PS a vě-
novat se otázkám bezpeč-
nosti. Uvítal bych v popředí
kandidátky mladší členy
a sympatizanty KSČM,“
uvedl. 

Soňa Marková končí své
čtvrté volební období, je stí-
novou ministryní zdravotnictví
za KSČM, podporuje a spon-
zoruje mnoho aktivit spole-
čenského zaměření, pomáhá
občanům s jejich problémy, je
vytížena i v meziparlamentní
práci. „Mnoho neinterpeluji,
protože to nepřináší žádané výsledky,
jednám s úředníky ministerstev raději
osobně,“ sdělila. Byla předkladatelkou
několika zákonů a několik jich spolupo-
depsala. Stejně tak i Zdeněk Ondráček.

V diskusi se představili další navrhova-
ní kandidáti, kteří jsou také veřejnosti

známí. Za kandidáty na vyšších místech
vystoupil i sympatický Gabriel Olah (51
let) z Třebnouševse, je stavbyvedoucím
i fotbalovým rozhodčím. Vyjádřil se, proč
do strany vstoupil, ale také, že jej mrzí,
„že po roce 1989 se na kořeny komunis-
mu trochu pozapomíná.“

V diskusi vystoupilo 16 diskutujících,
někteří opakovaně. Ne všechny příspěv-

ky se nesly v duchu korekt-
nosti. Kritiku si vysloužil ta-
ké přístup navrhování kan-
didátů podle okresů. Někte-
ří delegáti a hosté se snaži-
li přijít na příčiny neúspě-
chu ve volbách krajských
a předseda klubu krajských
zastupitelů za KSČM Ota-
kar Ruml kritizoval postup
současného vedení Králo-
véhradeckého kraje.

Po volbě osobnosti na
první místo kandidátky se
konaly další tajné volby,
které rozhodly o pořadí na
druhém až pátém místě.
Na tato místa byli zařazeni
první kandidáti z okresů,
byli sem zařazeni komunis-
té i nestraníci, zvolení vždy

tajnou volbou na pěti okresních nomi-
načních konferencích. Těm předcházel
výběr osobností základními organizace-
mi KSČM. Okresní výbory se při návrhu
kandidátů ze svého regionu snažily zařa-
dit osobnosti s odborností a zkušenost-
mi, vybrat alespoň polovinu mladších

kandidátů a nezapomínat na ženy. Na
kandidátce Kh kraje za KSČM je ve
výsledku tedy sedm žen, 13 mužů, dva
kandidáti do 35 let, 11 kandidátů do 50
let a šest do 65 let – z celkového počtu
20 nominovaných.

Všichni zvolení kandidáti jsou lidmi,
kteří mají ve svém okolí vážnost a budou
schopni podpořit svou autoritou a před-
volební aktivitou kandidáty na čele.
Všichni jsou rozhodnuti stát za progra-
mem komunistů a podporovat vizi sociál-
ně spravedlivé společnosti. Kandidátka
sestavená 25 delegáty na sobotním jed-
nání podléhá ještě definitivnímu schvále-
ní ÚV KSČM. Příslib však byl, že nejvyš-
ší stranický orgán KSČM změny dělat
nebude. Pořadím však mohou ještě za-
míchat voliči KSČM v říjnových volbách
do PS PČR. 

Předsedkyně KhKV KSČM Věra Žiž-
ková v závěru rušné konference konsta-
tovala: „Věřím, že komunisty podpoří da-
leko více voličů než ve volbách kraj-
ských. Po skandálech a prokazatelné
neschopnosti vlády vedené ANO 2011,
ČSSD a KDU-ČSL i po přehlídce chao-
tického jednání Poslanecké sněmovny je
situace zralá na razantní výměnu části
poslanců. Rádi bychom z našeho kraje
přinesli pro KSČM do Sněmovny nejen
dva, ale tři mandáty.“

Miroslava VOHRALÍKOVÁ
FOTO – Petr HOJNIC
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KRAJSKÁ NOMINAČNÍ KONFERENCE URČILA POŘADÍ KANDIDÁTKY
Delegáti na krajské nominační konferenci KSČM, konané v Domě U Švagerků,

zvolili 25. února pořadí kandidátů na krajské kandidátní listině strany do podzim-
ních voleb. První dva kandidáti, poslankyně Soňa Marková a poslanec Zdeněk
Ondráček, byli na čelo kandidátky doporučeni Klubem poslanců za KSČM v Po-
slanecké sněmovně a Ústředním výborem KSČM. Z doporučení se při volbě vy-
cházelo. Dvacet pět delegátů na čelo kandidátní listiny zvolilo v tajném hlasová-
ní Zdeňka Ondráčka.

Táňa Šormová prosazuje větší soudržnost mezi kandidáty. Vždy prosazovala politiku KSČM
dlouhé roky jako sympatzantka, nyní už jako členka KSČM. Volby by měly být o programu,

V primárních krajských volbách se
na předních pozicích umístili:

1. Zdeněk Ondráček
(věk ke dni voleb) 48 let, pol. příslušnost
KSČM, poslanec PS PČR – v prvním ob-
dobí 2013 až 2017, zastupitel města Trut-
nov, krajský zastupitel, z Trutnova

2. Soňa Marková 
54 let, pol. příslušnost KSČM, býv. učitel-
ka, nyní poslankyně, stínová ministryně
zdravotnictví, zastupitelka města Náchod,
z Náchoda

3. Táňa Šormová
60 let, pol. příslušnost KSČM, býv. učitel-
ka, bývalá radní pro školství, nyní krajská
zastupitelka, z Hradce Králové

4. Václav Ort 
65 let, pol. příslušnost KSČM, hoteliér
v důchodu, ze Sobotky

5. Josef Lukášek
65 let, pol. příslušnost KSČM, sš. učitel,
bývalý radní pro soc. oblast, nyní krajský
zastupitel, z Bystrého



ZDENĚK

ONDRÁČEK

1. Abych pomohl
KSČM býti konečně
viditelnou politickou
stranou a abych mo-
hl pokračovat, popř.
dokončil v některé

konkrétní věci, které nejen dle mého ná-
zoru, napomohou k zvýšení bezpečnosti
v naši zemi.

2. Pokud bych byl zvolen určitě si pohlí-
dám, abych byl členem výboru pro bez-
pečnost a mohl tak daleko lépe než dopo-
sud řešit právě problematiku vnitřní bez-
pečnosti. Jsem přesvědčen, že bezpeč-
nost bude jedním z hlavních témat nad-
cházejících voleb i období po nich.

3. Pokud bych měl hovořit o Sněmovně
jako celku, tak rozhodně bych změnil způ-
sob projednávání jednotlivých sněmov-
ních tisků, aby byly projednány podle to-
ho, jak jsou předloženy, nikoli podle toho,

kdo je předkládá. Pokud by to mělo být
o klubu KSČM tak bych znovu a důrazně-
ji prosazoval, aby se klub jako celek stal
více viditelným. Vždy� ani naše členská
základna nezná nejméně polovinu našich
poslanců a neví tak nic o jejich práci.

JOSEF

LUKÁŠEK

1. Vystoupení ně-
kterých poslanců mě
přesvědčuje o tom,
že je omyl, že tam
vůbec jsou.

2) Moje původní
povolání mě přímo
předurčuje k tomu, abych se zaměřil na
školství a zkušenosti z práce v kraji pak
k sociální problematice.

3) Při přípravě materiálů daleko více
dbát na názory odborníků a nedělat
pozměňovacími návrhy ze slušně připra-
vených materiálů paskvily, které spíše si-
tuace v oboru zhoršují. 

S panem ředitelem jsme se seznámili
a stručně probrali problémy školy. Pak se
mne ujala vyučující občanské nauky a ve
druhém patře již čekalo více než 20 stu-
dentů nástavbového studia. 

Po krátkém úvodu v několika jazycích
EU jsem vyděšené studenty ujistil, že bu-
du pokračovat česky. Představil jsem se
a začal formou kladení záludných otázek

typu: Kolik je sídel Evropského parla-
mentu? Kde je hlavní sídlo? Kolik vlast-
ně do pokladny EU platíme...? Poté jsem
studentům postupně předával informa-
ce, ke kterým se jinak občané nedosta-
nou. Naznačil jsem, jak vznikají zákony
na různých stupních samosprávy (EU,
ČR, kraj, obec), naznačil kompetence
a formou dialogu „tahal“ ze studentů in-
formace. Došlo i na otázky, mj. kdy bude
po výstavbě plánované trasy z Liberce
pohodlněji průjezdná hlavní silnice z Jičí-
na až na Hradec Králové (domnívám se
optimisticky, že se toho dožijeme). Zdá
se, že studenty témata zaujala a považu-
ji za úspěch, že pouze dvě studentky při
besedě podlehly únavě... 

Po závěrečné debatě se ředitelem ško-
ly, po společném obědě uzavřeném šál-
kem čaje a moučníkem, jsme se rozlou-
čili. Rád školu opět navštívím.

Jaromír KOHLÍČEK, 
europoslanec

Studenti a politika s občerstvením
aneb Europoslanecký den
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Únorový Krajský výbor KSČM projednal
v Náchodě zejména přípravu krajské nomi-
nační konference (KNK), její komise, schválil
jednací a volební řád a sestavil návrh pořadí
kandidátů do voleb do PS PČR. 

Dalším tématem bylo projednání akcí
podporovaných krajem (Velká Deštná, Bohda-
šín, Pomezní Boudy a pracovní seminář ke
100. výročí VŘSR), akce pod Kunětickou ho-
rou není zatím zcela vyjasněna ve vztahu
k Pardubickému kraji; jsou dvě varianty.

Po informacích z jednání krajského zastupi-
telstva, Poslanecké sněmovny a Výkonného
výboru ÚV, se členové KV věnovali problema-
tice volební kampaně. Dne 19. března se sejde
v Praze programová konference KSČM. Čle-
nové pléna ÚV tam předloží požadavek na sta-
novení volebního manažera, který bude zod-
povídat za kampaň. Důležité bude obstarat
vhodnou profesionální agenturu, i když kam-
paň má zajiš	ovat Futura, a. s. Na úrovni kraje
bude navržena na KNK ke schválení mediální
a volební komise pro přípravu taktiky a strate-
gie krajské kampaně. Letošní změnou je hlav-
ně to, že se KSČM vrací k zajištění bilboardů
v okresních městech. Po KNK bude vydána
tisková zpráva o zvolené kandidátce.

(vha)

)))  Jednal KhKV KSČM

Na začátku února jsem byl pozván na besedu se studenty nástavbového stu-
dia. Téma Evropská unie. Na Střední škole gastronomie a služeb Nová Paka mne
– po krátkém bloudění městem – přivítal ředitel a pozval na krátký rozhovor. 

)))  Otázky pro „jedničky“ z okresů
1. Proč jste se rozhodl kandidovat do Poslanecké sněmovny? 

2. Co byste ve Sněmovně chtěl prosazovat? Jaké by bylo vaše zaměření?

3. Máte nějaké přání, co by se v PS mohlo či mělo změnit? 

Jaromír Kohlíček na jičínské nominační kon-
ferenci uprostřed mezi Františkem Klackem
a Lenkou Fialovou.

PŘIDĚLENÍ MANDÁTŮ 
DO SNĚMOVNY

JE KOMPLIKOVANÉ
Ve volbách do Poslanecké sněmovny

nerozhodují jen výsledky v jednotlivých
krajích, i když se volí ve 14 obvodech,
které kopírují krajské rozdělení České
republiky.

Počet mandátů v jednotlivých obvo-
dech není předem znám, určuje se až
po volbách za pomoci počtu odevzda-
ných hlasů v jednotlivých obvodech. (V
předchozích volbách připadlo na Kh
kraj opakovaně 11 míst v PS.) K urče-
ní počtu mandátů je třeba nejprve zjis-
tit celorepublikové mandátové číslo. To
se vypočte jako podíl celkového počtu
odevzdaných platných hlasů a celko-
vého počtu mandátů (200). Číslo se
zaokrouhluje na jednotky. Pro vstup
strany do Sněmovny je potřeba zisk
minimálně pěti procent celkových hla-
sů. Přesný termín voleb zatím prezi-
dent nevyhlásil. Nejpozději mohou být
20. října.

Statistiky za všechny volby v ČSFR
a v ČR jsou na www.volby.cz.



Jičínská nemocnice plánuje v nej-
bližším období další rozsáhlé inves-
tiční akce, které by
měly vést k zásad-
nímu zkvalitnění lé-
kařské péče a zvý-
šení komfortu pro
pacienty. To vše dí-
ky podpoře Králo-
véhradeckého kra-
je, který uvolnění fi-
nančních prostředků schválil na po-
sledním jednání zastupitelstva v rám-
ci rozpočtu na rok 2017. 

Počítá se současně s využitím dotací
z evropských fondů. Do konce letošního
tak bude dokončena projektová doku-
mentace na dvě investiční akce, na kte-
ré může bezprostředně navázat vlastní
realizace. Prvni akcí je výstavba objektu
centrálních laboratoři a onkologie, kde
budou umístěny provozy laboratoří bio-
chemie, mikrobiologie, hematologie
a transfuzní odběrové středisko. Dále
bude v objektu umístěno dialyzační stře-

disko a onkologický stacionář. Realizace
této investiční akce by měla trvat 2,5 ro-
ku a začátek výstavby se plánuje v polo-
vině roku 2017.

Druhou významnou investiční akcí je
výstavba nového vjezdu do nemocnice
v Bolzanově ulici a ústavní lékárny. Za-
čátek realizace této akce je naplánován
na rok 2017, její dokončení v polovině
roku 2018. Investorem obou investičních
akcí je Královéhradecký kraj, který vyčle-
nil pro rok 2017 na akci výstavby centrál-
ních laboratoří částku 150 mil. Kč a na
akci vybudování nového vjezdu a lékár-
ny částku 25 mil. Kč. Další významnou
investiční akcí je pořízení zdravotnické
techniky v rámci projektu IROP. Oblastní
nemocnice Jičín podala projekty v obje-
mu přes 100 mil. Kč. Po ukončení výbě-
rových řízení se plánuje pořízení nové
zdravotnické techniky v roce 2017
a 2018.

Petr KEBUS, 
člen krajského finančního výboru

Zdeněk Ondráček (KSČM) pozname-
nal, že bude zajímavé, jaký postoj zau-
jmou naší bývalí koaliční partneři

z ČSSD. Dva z nich
vyvěšení vlajky pod-
pořili. Zastupitelstvo
se však vedle až
trapných gest věno-
valo především vlast-
ní práci. Celkem 61
bodů jednání obsa-
hovalo pro život kraje
důležitá rozhodnutí.
Mezi nimi šlo přede-

vším o schválení rozsahu dopravní
obslužnosti kraje na rok 2017. 

Dobrou zprávou je, že rozsah ob-
služnosti se díky dosud platným smlou-
vám nemění. Vlaky a autobusy budou
tento rok jezdit stejně často, jako vloni.
Přebytek hospodaření v oblasti zdravot-
nictví, zhruba pět milionů, bude zapojen
do rozpočtu nemocnic v letošním roce.

Zastupitelé dále pověřili obecně pro-
spěšné společnosti „výkonem služeb
v rámci závazku veřejné služby“. Pod
tímto krkolomným označením se skrývá
finanční podpora Klicperovu divadlu (2,7
milionu), Filharmonii Hradec Králové
(obdobná částka) a divadlu Drak (1,35
milionu korun). Samozřejmě zazněl do-
taz, jak tyto instituce podporuje jejich zři-
zovatel, město Hradec Králové. Ve sku-
tečnosti vytváří podpora kraje těmto spo-
lečnostem zhruba 5 % jejich financování
a hlavní tíže leží na zřizovateli. Zastupi-
telé také schválili podporu regionálních
knihoven.

Zastupitelé dále schválili jednomyslně
úhradu vyrovnávacích plateb nejen ve
sféře sociálních služeb, ale třeba i v bu-
dování cyklostezek a provozu zoologic-
ké zahrady. K menšímu zádrhelu došlo
při schválení dotačního titulu Podpora
zemědělství a regionálních potravin.
Otakar Ruml (KSČM) jako předseda

příslušného výboru
upozornil, že nově
nastavená pravidla
dotačního titulu ne-
umožňují uskutečnit
letos krajské dožínky.
Jednak vymezené
rozmezí dotace od
20 do 500 tisíc korun
neumožňuje jejich
konání, protože náklady na uspořádání
se pohybují kolem 1,3 milionu korun.
Další překážkou je pak požadavek 20%
spoluúčasti žadatele o dotaci. Navrhl te-
dy doplnit usnesení k tomuto bodu o úkol
pro radního Karla Klímu (KDU-ČSL),
zajistit pořádání krajských dožínek. Ten-
to návrh získal podporu 39 zastupitelů,
nikdo nebyl proti, zdržel se jen Josef
Dvořák (ČSSD) a Dana Kracíková
(STaN). Takže dožínky, jako nejvýznam-
nější akce kraje, i letos budou. 

Na návrh klubu KSČM byla jednomysl-
ně zvolena členkou Zdravotního výboru
krajského zastupitelstva Lenka Fialová
(KSČM) a ve Výboru pro kulturu a pa-
mátkovou péči ji vystřídal Josef Luká-
šek (KSČM).

Zastupitelé přijali s rozpaky zřízení ko-
mise rady pro otevřenost a naopak pěta-
dvaceti hlasy podpořili rozšíření kontrol-
ního výboru zastupitelstva na 13 členů
tak, aby v něm měl každý politický sub-
jekt své zastoupení.

Ta�ána LANKAŠOVÁ
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Kdyby se měla důležitost projednávaného problému posuzovat podle dél-
ky diskuse a ohlasů v tisku, pak byla otázka „vyvěsit či nevyvěsit tibetskou
vlajku“ klíčovým bodem třetího jednání krajského zastupitelstva. Po čtrnác-
ti diskusních příspěvcích rozhodla většina 24 zastupitelů, že vlajka pro Ti-
bet zavlaje na oficiálním stožáru krajského úřadu. Asi není nutné dodávat,
že nejen komunisté byli proti.

Čtvrt miliardy do jičínské nemocnice

Zdeněk Ondráček

Otakar Ruml

Tentokrát spíše konstruktivně a rozumně

)))  Z jednání krajského zastupitelstva

Tradičního Plesu pracujících v Týništi nad Orli-
cí se účastnilo několik hostů z jiných okresů
kraje, mezi nimi byla i poslankyně Soňa Mar-
ková. Zatančila si s MUDr. Janem Vaníkem,
který je zde duší KSČM a zastupitelů.



Tolik obecná fakta vyplývající ze záko-
na. Jak je tomu však v běžné praxi? Pře-
devším je pro výbor důležitá kontrola sí-
tě poskytovatelů sociálních služeb pod-
porovaných prostřednictvím kraje. Od je-
jí aktualizace, tzn. bu	 o rozšíření o nově
poskytovanou službu, nebo naopak
o ukončení jejího provozování, až po její
řízení a financování. S tím pochopitelně
souvisí i spolurozhodování o výši vyrov-
návací platby rozdělované z prostředků
ministerstva práce a sociálních věcí
(MPSV) přidělených kraji, nebo z vlastní-
ho krajského rozpočtu.

Vědomě uvádím spolurozhodování,
protože na stanovení výše se podílí ně-
kolik orgánů. V první řadě jde o práci od-
boru, jehož pracovníci vyhodnocují vý-
sledky hospodaření jednotlivých zařízení
a organizací v předchozím roce. Násled-
ně je jejich návrh projednán v komisi ra-
dy pro plánování a financování sociál-
ních služeb, kde jsou zastoupeny všech-
ny obce s rozšířenou působností kraje.
Je pochopitelné, že z této komise větši-
nou zaznívá nejvíce konkrétních připo-
mínek, protože u změn v síti požaduje
výbor vyjádření příslušné obce.

Výsledný materiál dostávají členové vý-
boru v předstihu k projednání a většinou
materiál dozná ještě dílčích změn. Přes-

tože se na první pohled zdá projednává-
ní složité, domnívám se, že konečný
efekt je přínosný pro všechny organizace
a vzhledem k tomu, že se aktualizace
provádí dvakrát ročně, je kraj schopen

reagovat i na případné mimořádné potře-
by a změny.

Další důležitou součástí života kraje je
sociálně právní ochrana dětí. Zde je sa-
mozřejmě rozhodovací právo na straně
odboru. Výbor je však pravidelně infor-
mován o výsledcích práce, zvláště v ob-
lasti pěstounské péče, kde nás zajímá

především získávání dlouhodobých
pěstounů. S tím souvisí i úzká spoluprá-
ce se zařízením pro děti vyžadující oka-
mžitou pomoc. Osobně jsem velmi rád,
že se nám v minulém volebním období
podařilo podpořit výstavbu nového ob-
jektu právě pro tyto děti.

Budu rád, když nově ustavený výbor
naváže na velmi dobrou práci svého
předchůdce a bude důsledně kontrolovat
realizaci všech úkolů, které se podařilo
připravit v minulém volebním období,
zvláště v příspěvkových organizacích
kraje. Od rekonstrukce v Černožicích,

přes nový výtah a rekonstruk-
ci vnitřní komunikační sítě
v Domově u Biřičky v Hradci
Králové až po důležitou re-
konstrukci hlavního objektu
v Hajnici.

Velmi důležitá bude spolu-
práce kraje s městy, která ře-
ší problematiku péče o senio-
ry vlastními silami. A snad
ještě důležitější musí být tlak
nejen na vedení kraje, ale i na
MPSV, aby se podařilo zajistit
zvýšení platů pracovníků
v sociálních službách. Není
toho před námi málo. Možná,
že někteří noví členové soci-
álního výboru, až se „trochu

rozkoukají“, budou překvapeni rozsahem
problematiky práce výboru. K tomu jim
všem přeji hodně sil.

Josef LUKÁŠEK (KSČM), 
člen výboru a zastupitel 

Královéhradeckého kraje
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Co má na starosti sociální výbor
Každý, kdo má jen trochu představu o práci v obci nebo kraji, ví, že základ-

ním úkolem výboru je, ve spolupráci s příslušným odborem, projednat a při-
pravit stanoviska a návrhy pro jednání zastupitelstva kraje týkající se oblasti
sociálních věcí. Projednává a doporučuje radě návrhy na vyhlášení do-
tačních programů, a� již v oblasti sociální, či protidrogové politiky nebo v ob-
lasti prevence kriminality kraje. Následně se pak podílí na projednávání žá-
dosti o poskytování dotací z uvedených dotačních programů, ale jedná i o in-
dividuálních žádostech o dotace v těchto oblastech. Své návrhy předkládá
prostřednictvím rady zastupitelstvu.

))) Představujeme výbory krajského zastupitelstva

Josef Lukášek při vyhlášení výsledků sportovních her seniorů 2016 v Borohrádku.

Předávání čepiček pro nedonošená miminka
ve FakN HK, které upletla Anička Vaňková
z Hradce Králové. 

Josef Lukášek zasahuje jako člen Horské služby ...



V Jičíně se konala 8. 2. poslední
z okresních nominačních konferencí
v kraji a na ní 29 delegátů nominovalo
kandidáty za okres Jičín pro podzim-
ní parlamentní volby. Konference se
zúčastnil, kromě poslance Zdeňka
Ondráčka, předsedkyně KV KSČM
Věry Žižkové, asistentky poslankyně
Lenky Fialové, též europoslanec Jaro-
mír Kohlíček.

Předseda OV KSČM Josef Typlt si
v projevu postěžoval, že pro krajské vol-
by zbylo na kandidátce, kromě přední po-
zice O. Rumla, jen 12. místo pro dalšího
kandidáta z Jičínska. Zklamalo jej též
neorganizování větších akcí KSČM k vý-
ročí 17. listopadu 1938 a k 28. říjnu 1918.

Delegáti jičínské konference určili na
první místo v okresu Václava Orta (65
let, KSČM), na druhém místě skončila
Ivanu Elgnerovou (32 let, učitelka v sou-
časnosti na mateřské, bezpartijní), třetího
Františka Klacka (42 let, vedoucí výro-
by, KSČM) a na čtvrtém místě byl zvolen
Gabriel Olah (52 let, stavbyvedoucí,
KSČM). Na lídra krajské kandidátky
KSČM byl nominován současný posla-
nec PS PČR Zdeněk Ondráček. Všichni
kandidáti se krátce představili a prezen-
tovali svou vizi a témata, se kterými pů-
jdou do voleb. V diskuzi se probíraly

i okruhy otázek, ke kterým by měla
KSČM v rámci kampaně zaujmout jasné
stanovisko, jako je např. přijímání
migrantů, financování církevních škol,
inkluze ve školství, omezení nebo zákaz
činnosti tzv. nevládních neziskových or-
ganizací, jak navrhl Jaromír Kohlíček, ze-
jména těch financovaných ze zahraničí
a které se dále angažují v jiných zemích.

(tz)

JIČÍNSKÁ NOMINAČNÍ KONFERENCE
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Našim ženám
Za mužskou část našeho společenství

uznávám, že mnoho žen nás předstihu-
je ve své činnosti pro druhé. Mnoha ba-
bičkám nestačí jen odpočívat v důcho-
du, a tak s láskou pečují o svá vnouča-
ta, věnují se i svým koníčkům a práci ve
veřejnosti. Také matky se vesměs obě-
tavě starají o rodinu a zapojují se v růz-
ných organizacích.

Často vzpomínám na svou ženu, která
před dvaceti lety tragicky zemřela. Celý
život nás nejen rozmazlovala, ale byla
aktivní ve stranické práci a v zastupitel-
ských orgánech.

Naší úctu si zaslouží ty naše dcery
i dívky z ještě mladší generace, kterým
není lhostejné, co se kolem nás děje
a jsou ochotné přispět k řešení věcí ve-
řejných. To vše bychom si měli připomí-
nat po celý rok. Ale také úctu projevit,
vedle občas darovaných květin, ještě ví-
ce právě při Mezinárodním dni žen.

Kdysi jsem četl knihu „Dějiny ženy“ od
S. K. Neumanna, v ní mne inspirovala
mj. Stará indická legenda o stvoření
světa k pokusu ji zveršovat. Začínala
takto: „Když Brabrahma stvořitel světa,
chtěl stvořit ženu, zpozoroval, že při tvo-
ření muže spotřeboval všechen mate-
riál. A tak ženu stvořil (následuje můj po-
kus o pokračování):

– z milé měsíční oblasti, z hadího těla
vláčnosti, z ohebné vrby štíhlosti;

– z půvabných zákrut pnoucí se rostli-
ny, z lehkého chvění stébel traviny;

– z vířivé hry slunečních paprsků, ze
slz bouřného mraku. z nestálosti čerst-
vého větru, z mírného pohledu holubice,
z plachosti zajíce;

– ze sladkosti včelího medu, z vedra
ohně a zimy ledu, z měkkosti sametu,
tvrdosti démantu, z lehkosti ptačího pír-
ka, z pyšného páva;

– z papouščího povídání, z hrdliččina
cukrování, z něhy kočičího milování.

Takovou složitost ženy viděla ona sta-
roindická legenda. I proto vás, na milé
ženy, máme tak rádi,

Jaroslav PRŮŠEK

Učitelky – jedna mladá a druhá už zkušená –
se baví o inkluzi ve školství. Ta spočívá v tom,
že děti i mentálně hendikepované (fyzické
hendikepy již dávno učitelkám a učitelům ne-
vadí) nebo děti rodičů přicházejících z jiných
zemí se zařadí do základních škol. Na první
pohled jednoduché, ale důsledky pro učitele
i děti v takové třídě velice těžké. 

FOTO – M. VOHRALÍKOVÁ

Beseda s poslankyní 
Soňou Markovou

V den svátku Valentýna se na pozvá-
ní Levicovým klubem žen konala v do-
mě U Švagerků beseda s poslankyní
Soňou Markovou k její práci stínové
ministryně zdravotnictví.

Právě se vrátila ze služební cesty z Ku-
by, kde byla s ministrem zdravotnictví
a sněmovním výborem pro zdravotnictví.

O tom, že tato ostrovní země je
těžce zkoušená trvalou bloká-
dou ze strany USA, víme. Musí
uživit 11 milionů obyvatel,
a přesto má zdravotnictví zdar-
ma a je ochotna nechat zde vy-
studovat lékaře zejména z jiho-
amerických zemí zcela zdarma.
Hospodářská blokace však
s sebou přinesla něco pozitivní-
ho. Kuba byla nucena dělat
vlastní výzkum léků. V součas-
nosti má unikátní léky na léčbu
tzv. diabetické nohy, hemeroidů
a plic. Vláda ČR by mohla získat

povolení od EU na jejich dovoz, a tak
umořit část dluhu, který Kuba má u nás
ještě z dob socialismu.

Byla to beseda třicítky občanů, proto se
po úvodní informaci poslankyně také pta-
li, zejména na různou výši doplatků na lé-
ky. Odpově	 na to měla poslankyně jed-
noduchou: „Je tu kapitalismus, ceny jsou
smluvní a doplatky různé podle množ-
stevních slev, které si lékárna může do-
volit vyjednat.“ (vha)
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PŘEDEJ DÁLE!

Lex Kubera!
Před drahným časem přišel pan sená-

tor Kubera s nápadem, aby chodníky
v zimě čistil jejich majitel – město nebo
obec. Až letošní zima plně ukázala, že
měl nápad „z gruntu“ mizerný. Ponechme
stranou jeho fanatickou obhajobu kouře-
ní a fakt, že sedí na dvou židlích za dva
platy. Dokonce i to, že jeho zákon zničil
chodníky, po kterých jezdí tunové multi-
káry s pískem. Především negoval oby-
čejnou lidskou solidaritu, kdy majitel ne-
movitosti si uklidil sníh před svým pra-
hem. Město nestihá! Na chodník umístí
ceduli, že se neuklízí a komerčně se pro-
ti úrazům pojistí. Pro krátkozraký návrh
pana senátora tehdy hlasovali i naši po-
slanci! Bohužel.

Jaroslav ŠTRAIT

JIČÍNSKO
Z „nejmladších“ jubilantů jmenujme Danielu

Valentovou z Hořic v Podkrkonoší, Libuši
Šlechtovou z Jeřic a Petra Rejmonta (dlouho-
letý stranický funkcionář) z Butovse – všem
bude 65 let. Sedmdesátku dovrší Hubert Ha-
láček z Vrchoviny, aktivní člen Hospodářské
rady při ÚV KSČM a rovněž tak aktivní stranic-
ký funkcionář v okrese. Vilemína Šuraňová
z Hořic v P. oslaví 85 let a devadesátiny Jiří Ze-
linka z Jičína.

Jmenovaným přeje OV KSČM spolu se zá-
kladními organizacemi všechno nejlepší, hod-
ně zdraví a spokojenosti a děkuje za dosavad-
ní práci pro stranu a společnost.

TRUTNOVSKO
Jiřina Grudzienová se dožívá 90 let, Karel

Nehyba 65 let, Jiří Roudný 75 let a Jaroslava
Vičarová sedmdesátky. Všichni jsou z Trutnova.
* Anna Pospíšilová ze Žacléře oslaví 70 let.
* Josef Stolín oslaví ve Dvoře Králové nad La-
bem devadesátiny. * Jaroslav Ludvík má 70
let, Eva Šolcová a Marie Krieglerová oslaví
75 let, všichni jsou z Úpice. Josef Kubík ze
Rtyně v Podkrkonoší má 70 let.

OV KSČM všem přeje hodně životního opti-
mismu a především pevné zdraví.

KRÁLOVÉHRADECKO
Eliška Kunartová ze ZO č. 45 se 14. 3. doží-

vá 90 let * Na 17. března připadají 90. naroze-
niny dlouholetého opravdového komunisty Ji-
řího Hofmana, aktivního člena bývalé 37., ny-
ní sloučené s 42. ZO. Emma Filipiová ze ZO
č. 36 dne 19. 3. oslaví 80 let svého života, je
též členkou LKŽ, který jí děkuje za aktivitu.
Z 36. ZO je též František Lehký a Jaroslav
Fiedler, kteří oslaví 85. narozeniny. 

Všem jubilantům přejí jejich ZO a OV KSČM
Hradec Králové všechno nejlepší, dobré zdra-
ví, pohodu a děkují za dosavadní práci.

RYCHNOVSKO
Zdeněk Marek a Miloslav Špička, oba z Al-

brechtic n. O., oslaví 65 let. * Jiří Bouška z Li-
pin, Stanislava Kupková z Očelic a Jaroslav
Popelář z Dobrušky mají 85 let. * Jana Mais-
nerová z Bolehoště bude mít 75 let. * Jana
Judová z Kostelce n. O. má sedmdesátiny. De-
vadesátin se dožívá Josef Vašíček z Lípy n. O.
Jiří Zácný z Opočna a Alena Chlumecká ze
Slatiny n. Zd. oslaví 65 let. Osmdesátiny bu-
dou mít Marta Sedláčková a Božena Švábo-
vá, obě z Týniště n. O.

Oslavencům přeje lásku bližních a přátel,
další roky prožité ve zdraví přeje OV KSČM
Rychnov n. Kn.

Vzpomínka a vyznání
Když mě čestný předseda OV KSČM

v Trutnově Jaroslav Ondráček st. vy-
zval ke vzpomínce na Jarku Bryknara,
nemohu nevzpomenout na další dva
významné lidi našeho okresu, kteří nás
v této zimní době opustili. 

Jde o Hanku Ferklovou, učitelku
v důchodu a do poslední chvíle jejích
77 let cvičitelku žen a dětí v Trutnově,
a MUDr. Vojtěcha Kopeckého, býva-
lého ředitele nemocnice v Trutnově
a pozdějšího náměstka Okresního ús-
tavu národního zdraví pro léčebně-pre-
ventivní péči. Tito dva vzácní a praco-
vití lidé vždy ochotní pomoci druhým
byli blízkými Jarkovými spolupracovní-
ky-komunisty v pravém smyslu toho
slova, přáteli v práci pro lidi.

Jaroslav Bryknar sám, dříve učitel
a ředitel základní a střední školy a po-
zději místopředseda Okresního národ-
ního výboru pro kulturu, školství a zdra-
votnictví, do poslední chvíle života pra-
coval na vydávání informací a komen-
tářů k současné situaci a s historickou
přesností uváděl na pravou míru sou-
časně zkreslované zprávy o tom, co se
dělo dříve, uváděných v dnešních po-
dle něho lžimédiích. Toto vše pod hla-
vičkou Českého svazu bojovníků za
svobodu a Klubu českého pohraničí
s názvem „PRAVDA OPĚT ZVÍTĚZÍ“,
kterých zpracoval více než 220. 

Všem třem dík za jejich poctivou práci.
ČEST JEJICH PAMÁTCE! 

Ing. Vlastimil PROUZA

Napsali jste nám
� ))) SPOLEČENSKÁ KRONIKANové vzdělávací centrum 

a knihovna
U příležitosti ročního výročí úmrtí, a také

únorového data narození, PhDr. Milo-
slava Ransdorfa, CSc.,
(15. 2. 1953 – 22. 1.
2016), byla založena
jeho knihovna a stu-
dijní centrum v Praze
4, Nuslích. 

Právě vznikající kni-
hovna a vzdělávací
centrum, než nabere
čtenáře, žádá veřejnost o příspěvky na
vybavení zařízením a nákupy knih:

Číslo účtu knihovny je: 
278071348 / 0300

VEŘEJNÁ SBÍRKA
Od prvního března 2017 je povolena

pro knihovnu veřejná sbírka občanů,
kteří čtou, přemýšlejí a vědí, že právě
knihy jsou tím pravým bohatstvím
každého národa. 

Její zvláštní bankovní účet je:
277813450 / 0300

Účelem sbírky je financování repro-
grafických a knihařských prací, služeb
studijní a vědecké knihovny, uchování
knih, CD, DVD, korespondence a ruko-
pisů Miloslava Ransdorfa, archivně-
badatelské a dokumentační činnosti pro
vzdělávání, publikační činnost na zák-
ladě dokumentační práce. Z těchto
prostředků budou také hrazeny nezbyt-
né náklady na výplaty dobrovolníků
a pracovníků knihovny.

Doporučujeme jako stranické
školení 

Diskuse s Miloslavem Ransdorfem na Primě,
rok 1999, kdy byl místopředsedou KSČM

https://www.youtube.com/watch?v=o_KxPqAigyE

Naše weby a facebooky
KSČM – www.kscm.cz *  Oficiální

facebook KSČM: ww.facebook.com/
komunistickastranacechamoravy

KhKV KSČM – http://kscmkrhk.cz *
www.facebook.com/kvkscmkrhk



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

Parmské rizoto s chřestem

Z chřestu odstraňte dřevnaté konce
(stonek se pod mírným tlakem zlomí
v místě, kde končí zdřevnatělá část)
a pokrájejte na dvoucenti-
metrové kousky. Na hlu-
boké pánvi rozpalte olej,
přidejte rýži a míchejte,
aby se každé zrnko obali-
lo. Pak podlijte vínem
a nechte zprudka povařit.
Stáhněte var a za občas-
ného míchání postupně
podlévejte vývarem (i
z kostky). 

Po prvním podlití přidej-
te chřest a pokračujte
v podlévání a míchání.
Pokrm má být krémový,

lehce tekutý. Po zhruba deseti minutách
přidejte nasekanou šunku, opepřete
a osolte. Odstavte z ohně, vmíchejte
máslo a parmezán. Máslo posílí krémo-
vost a parmezán rizoto zahustí. Ihned
podávejte a zapíjejte vínem, kterým jste
zahájili vaření rizota.

Je to lehká, rychle hotová a příjemná
večeře ve dvou, ostatně chřestu se při-
pisují účinky afrodisiaka a určitě je velmi
zdravý.                                       Vařila 

Ta�ána LANKAŠOVÁ

Pro dvě osoby: �� 80 g kulatozrnné rýže
�� 300 g zeleného chřestu �� 100 g šunky ��
lžíce sušeného strouhaného parmezánu
�� 1 dl bílého vína �� zeleninový vývar
podle potřeby �� lžička oleje �� lžíce
másla �� bílý pepř �� sůl

8 � březen    KRAJÁNEK � 2017

)))  KRAJÁNKOVY NETRADIČNÍ DOBROTY

Levicový klub žen HK
�� 6. 3. – účast dvou členek na celorepub-
likové oslavě MDŽ v Praze, od 10 h. v Posla-
necké sněmovně.
�� 8. 3. pořádáme MDŽ (viz výše). Sejdeme
se už ve 14 h. a projednáme vnitřní záležitosti.
�� 13. 4. návštěva Galerie moderního umě-
ní, sraz před vchodem  na Velkém náměstí
starého města ve 13.50.
�� 18. 5. – návštěva botanické zahrady
Farmaceutické fakulty. sraz u zastávky MHD
Heyrovského od 13.45.

)))  POZVÁNKYBLUDIŠTĚ NA BENEŠOVĚ TŘÍDĚ
Několik let se o revitalizaci Benešovy

třídy hovořilo, několik let se revitalizace
plánovala. Nu, a pár let se tu a tam něja-
ký ten panelový dům „revitalizoval“ a upra-
vila se průjezdní komunikace tak, že po
krajích se povoluje parkovat a uprostřed
se dá jezdit. Na víc nejsou peníze
z Evropy, ani od Babiše, ani od Finka. 

Uprostřed celého rozsáhlého Bene-
šovského komplexu byla postavena ja-
kási lávka, která zastřešuje přechod li-
dem z jedné strany třídy na druhou. Au-
tobusy a auta překonávají kruhový
objezd (snad Šárky Strachové) upro-
střed, snad pro řidiče autobusů, aby si při
tom cvičili nervy. Podél té lávky tryskají
ze země gejzíry vody, jež v létě využíva-
jí někteří spoluobčané k tomu, aby si zde
umyli nohy. 

Velmi těžko se zde spoluobčan, nebo
snad klient, orientuje a mnohdy velmi
těžko nachází cestu, neví kudy kam. To
si takhle kráčíte k poliklinice a najednou
zjistíte, že se musíte vrátit, přejít na dru-
hou stranu a jen velmi slušný a spořáda-
ný občan to přejde bez neslušné poz-
námky. A najednou jsou před vámi tři
zborcené schody, vyrobené ještě před
sametovou revolucí, které po revitalizaci
přímo prahnou. Leč, bu� nejsou v plánu,
nebo je v plánu ty schody zrušit.

Čtyři domy byly krásně, barevně, jak se
říká, „vyštafírované“. Až budou takhle zá-
řit i ty ostatní, tak tyhle už zase budou
omšelé. Inu, nejde všechno ráz na ráz.
Vždy� ten kapitalismus budujeme teprve
třicet let. Nevěříte? Spočítejte si to! 

Jiří KNOPP

AKCE K MEZINÁRODNÍMU
DNI ŽEN

NÁCHODSKO
4. 3. Jaroměř-Jezbiny, MDŽ oslavíme
tradičně taneční zábavou v sobotu v so-
kolovně 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

KRÁLOVÉHRADECKO
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 a ČSŽ
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