
Mgr. Soňa Marková

54 let, Náchod, učitelka,
nyní poslankyně PS PČR

ROVNÉ ŠANCE
VE ZDRAVÍ I NEMOCI
V PS PČR jsem zapojena do

práce několika výborů. Jsem stí-
novou ministryní zdravotnictví
KSČM. Jsem zastupitelkou Ná-
chodu, kde bojuji za obchvat
města, zachování dostupného
obecního bydlení, rozvoj všech
druhů služeb a zdravého život-
ního prostředí pro všechny
občany města. Předložila a
spolupodepsala jsem několik
zákonů pro zlepšení a zlevnění
zdravotních služeb.

ZDENĚK ONDRÁČEK

SSSSPPPPEEEECCCCIIIIÁÁÁÁLLLL

KRAJÁNEK

Měsíčník z Královéhradeckého kraje  ročník 18  číslo 8   srpen 2017   cena 5 Kč

MÍR VE SVĚTĚ, SPRAVEDLNOST 
A BEZPEČÍ DOMA

SOŇA
MARKOVÁ

Jedna státní zdravotní pojiš�ovna.
Špičková lékařská péče všem, více
peněz na léčbu a platy zdravotníků.

JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D.,

48 let, Trutnov - Horní Staré Město, policista, nyní poslanec
Parlamentu ČR

BEZPEČNOST ZARUČÍME, LEVNOU PRÁCI
UKONČÍME

U Policie ČR jsem pracoval více jak 23 let, a to jako vyšetřovatel na
všech úrovních, od okresu až po útvar s celorepublikovou působností. Po
ukončení aktivní služby jsem začal podnikat v bezpečnostně právním
poradenství, byl jsem zástupcem ředitelky na střední škole, kde jsem učil
předmět Právo. Jako poslanec PČR v prvním volebním období pracuji v
Ústavně právním výboru a jsem předsedou Podvýboru pro Policii ČR,
obecní policie a soukromé bezpečnostní služby. Jsem krajským zas-
tupitelem a zastupitelem města Trutnov. Vnitřní bezpečnost státu a vše
s tím související je tak stále mým hlavním zájmem.

Zvu své spoluobčany k volbám, aby podpřili priority KSČM, zejména
v oblasti bezpečnosti ve světě i doma.

Bezpečí doma i na ulici. Funkční a akceschopné 
bezpečnostní sbory.

Jsme váš
hlas!



Mgr. Táňa ŠORMOVÁ
61 let, Hradec Králové, učitelka, 
krajská zastupitelka

CHCEME VZDĚLANÝ NÁROD, 
NE MONTOVNU S LACINOU 

PRACOVNÍ SILOU!

František VRABEC
64 let, Jaroměř, odborník
na krajskou dopravu

Jana PIŠINOVÁ
48 let, Hradec Králové, 
manažerka ve farmacii

Bc. Josef ZIMA
45 let, Police, komisař policie

MUSÍME SEBEVĚDOMĚ
HÁJIT SVÉ VLASTNÍ ZÁJMY
Ze zpráv se na nás valí varovné
informace o tom, že naše země
vysychá. Je třeba se však ptát, co
naše současná vláda, ale i ty min-
ulé, zásadního učinily pro zvrácení
tohoto trendu. Odpově	 je smutná –
nic! K zadržení deš�ové vody v kra-
jině je třeba učinit razantní kroky ve
vodním hospodářství, ale i ve způ-
sobu obhospodařování a využití
zemědělské půdy, jakož i podpory
živočišné výroby. S tím souvisí nut-
nost vrácení vodního hospodářství
zpět do rukou českého státu tak,
aby se zisky z prodeje vody  rein-
vestovaly do modernizace vodáren-
ství a nedocházelo k jejich vyvádění
do zahraničí.

JUDr. Václav ORT
64 let, Sobotka, hoteliér a OSVČ 
v oblasti stavebnictví

ZA SOBĚSTAČNOST VE
VÝROBĚ POTRAVIN

PaedDr. Josef LUKÁŠEK
65 let, Bystré, sš učitel, dříve radní 
Kh kraje, nyní krajský zastupitel

NEBUĎME POUHÝMI LIDSKÝMI
ZDROJI EU A USA

Bc. Iva ŘEZNÍČKOVÁ
43 let, Trutnov, pracuje ve zdravotnictví

KVALITNÍ A VŠEM OBČANŮM
DOSTUPNÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY

Bc. Petra ZAKOUŘILOVÁ
42 let, Kostelec n. O.,
ředitelka MŠ

SLUŠNOST V ŽIVOTĚ
I V POLITICE

Svobodná kultura i sport dostupné všem. Nesmí být
jen byznysem pro vyvolené.

Řešit příčiny migrační krize. Odmítnout vnucované
kvóty na přerozdělování běženců.

Pravidelná valorizace důchodů podle skutečných
základních potřeb seniorů.

Voda, nerostné zdroje i výnosy z nich musí patřit
všem. Páteřní sítě energetiky, dopravy a jiných
strategických odvětví do veřejného vlastnictví.

Kvalitní vzdělání dostupné podle schopností 
a potřeb pracovního trhu. Vyšší stipendia. 

Ne inkluzi za každou cenu.

Stejně kvalitní potraviny jako za hranicemi. Obnova
norem pro výrobu potravin a posílení naší 

soběstačnosti.

Za poctivou práci spravedlivá odměna. Minimální
mzda na 50 % průměrné mzdy a omezení odlivu

zisků do zahraničí.

Bydlení jako lidské právo. Podpora obecní a družs-
tevní výstavby a nízkonákladového bydlení.

Inventura prodeje státního majetku a neproml-
čitelnost privatizačních podvodů. U majetku nad

běžnou úroveň trvat na prokázání zdrojů.

NAŠE PRIORITY

Méně byrokracie, více demokracie a suverenity,
prostoru pro občanskou iniciativu a zákon o obec-

ném referendu. V Evropské unii spolupráce 
rovného s rovným.

Záruky míru ve světě. Konec zahraničním misím
v cizím zájmu, politice zbrojení, válek a provokací.

Ne nehoráznému daru církvím, lživě nazývanému
restituce, přinejmenším zdanit a urychlit odluku

církví od státu.

Daniel ČAPEK
41 let, Nové Město,
manažer telekomunikací

REFERENDUM 
O VYSTOUPENÍ Z NATO! Jsem vyučen jako strojní

zámečník, s maturitou. Rodina,
zdraví a poctivá práce je pro
mne hybnou silou do dalšího
života. Proto bych se chtěl zasa-
dit o lepší podmínky pro pracu-
jící, důstojný život pro seniory,
maminky s dětmi, pro všechny,
kteří nechtějí žít jen na úkor
druhých a zaslouží si lepší
budoucnost, než jakou nám
chce přisoudit pravicová šlechta
a „horních deset tisíc“.
Mezi mé koníčky patří motocyk-

ly, veteráni, silové sporty, histo-
rie i četba. V současné době
vychovávám s manželkou půl-
roční dcerku Isabellku.

Gabriel OLAH
51 let, Třebnouševes, OSVČ

ROVINA VE SPORTU 
A V POLITICE

Josef DUŠEK
46 let, Náchod, předseda
odborů KOVO Ammann CR

František KLACEK
42 let, Dětenice, technik 
v rodinné firmě

Jiří MARŠÍK
43 let, Radvanice, vedoucí
střediska údržby

Josef TYLŠ
32 let, Trutnov, elektro-
mechanik
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KANDIDÁTNÍ LISTINA
KSČM

VOLBY 2017 DO PS PČR
1. Zdeněk Ondráček, 48 let, 

poslanec, KSČM
2. Soňa Marková, 54 let, 

poslankyně, KSČM
3. Táňa Šormová, 61 let, 

učitelka, KSČM
4. Václav Ort, 65 let, 

hoteliér, KSČM
5. Josef Lukášek, 65 let, 

středoškolský učitel, KSČM
6. Iva Řezníčková, 43 let, 

předsedkyně odb. org.
7. Daniel Čapek, 40 let, 

manažer, KSČM
8. Petra Zakouřilová, 42 let, 

ředitelka MŠ
9. František Vrabec, 64 let, 

odb. dopravy, KSČM
10.Josef Zima, 45 let, 

komisař policie
11.Jana Pišinová, 48 let, 

manažerka ve farmacii, KSČM
12.Ladislav Winzberger, 58  

let, technik, KSČM
13.František Klacek, 42 let, 

technik, KSČM
14.Josef Tylš, 32 let, 

elektromechanik, KSČM
15.Gabriel Olah, 51 let, 

OSVČ, KSČM
16.Lenka Fialová, 50 let,  

asistentka, KSČM
17.Josef Dušek, 46 let, předse-

da odborů KOVO Ammann CR
18.Petr Forche, 39 let, dělník,

KSČM
19.Jiří Maršík, 43 let, vedoucí

stř. údržby, KSČM
20. Petr Typlt, 50 let, dělník, 

KSČM

KRAJÁNEK – měsíčník z Králové
hradeckého kraje. Toto číslo vyšlo
20. srpna 2017 v Hradci Králové.
Evidenční číslo: MK ČR E 10060,
vydává Královéhradecký krajský
výbor KSČM, Všehrdova 194, 500
02 Hradec Králové. 

Jednou z hlavních volebních
priorit je pro mne prosazování
vzniku páteřní sítě neziskových
nemocnic, ambulancí a lékáren.
Vznik jedné zdravotní pojiš�ovny,
důslednou kontrolu finančních
toků v systému zdravotnictví
a důraz na prevenci i zajištění
následné rehabilitační a lázeňské
péče. Dnešní uspěchanou do-
bou a způsobem každodenního
života si zakládáme na mnoho
civilizačních nemocí a lékařská
péče bude vyhledávaná čím dál
častěji. Zapomínáme nebo pod-
ceňujeme preventivní prohlídky,
často se léčíme sami. Léky
nakupujeme na základě reklamy
nebo informací z internetu v lé-
kárnách, kde z nás mají radost,
nebo� mají dobré zisky. Čím dál
častě se v lékárně smíříme s
náhražkou léku za náš, předep-
saný lékařem, třeba kvůli ceně
doplatku. Lékaři v nemocnicích
na nás nemají čas, sestry jsou
pracovně vytížené natolik, že se
z nich vytrácí empatie. Přitom
zdravotnictví potřebuje pacienty
a pacienti potřebují zdravot-
nictví. Domnívám se, že nas-
tavený systém, kdy praktičtí a
ambulantní lékaři pracují oproti
lékařům v nemocnicích podstat-
ně méně, je špatný. K tomu
praktici nechtějí sloužit na poho-
tovosti, a když, tak chtějí vysoké
odměny (přes 500 Kč/hod). Vznik
jedné pojiš�ovny by také mnohé
vyřešilo. Ze zdravotnictví se
vytratila podstata služby, vše se
točí jen kolem peněz. Ani soutěž
do zdravotnictví nepatří. Nebo
se mýlím?

Petr FORCHE
39 let, Vamberk, dělník

Lenka FIALOVÁ
50 let, Hradec Králové,
asistentka poslankyně

Pracoval jsem v několika pro-
fesích  a  nyní již osmnáct let
jako dělník automobilce. Jako
správný muž jsem postavil dům,
zasadil několik stromů, mám
dceru a syna a dvě vnučky, které
mi dělají radost. Bydlím v Jičíně
a po práci jsem ještě předsedou
OV KSČM. Mojí prioritou jsou
mzdy a bezpečný život našich
vnoučat. Vnímám jako největší
problém nezákonnou migraci
a tím ohrožení nejen ČR, Nechci
změnu kultury, nechci návrat do
středověku.

Pracoval jsem na technických
pozicích v textilním strojítenství.
Několik volebních období jsem
byl v zastupitelstvu města
Týniště n. O., nyní jsem předse-
dou osadního výboru Rašovice.
Podporovat budu prosazení
obnovy státního vlastnictví v
oblasti výroby a distribuce ener-
getiky a přírodního bohatství,
možnost centrálního ovlivňování
tvorby cen za jednotlivé druhy
energií, podporuji rozvoj družs-
tevních a komunálních podniků
ve vlastnictví krajů a obcí.

Ladislav WINZBERGER
58 let, Týniště n. O., dělník

Petr TYPLT
50 let, Jičín, dělník automobilka



PŘELOUČ

Choltice

SVOJŠICE

PARUBICE

CHRUDIM
HEŘMANŮV

MĚSTEC

SVOJŠICE


