
Pěkné, sice trochu větrné, počasí za bohaté účast veřejnosti ze zahraničí i významných hostů české
levice, kandidátů do krajského zastupitelstva i do Senátu provázelo dvoudenní mezinárodní setkání
levicových stran regionů v Nepřívěci u Sobotky. FOTO – Mirka VOHRALÍKOVÁ
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Politbazar, na němž politické strany z Německa
(DieLinke a DKP), Slovenska (KSS) a Česka
(KSČM) představily své propagační materiály,
začal den s besedami. Na akci do Nepřívěci
u Sobotky, kterou zorganizoval tentokráte OV
KSČM Jičín, se dostavili především přátelé
z Brandenburska, Alsaska i Lužice. Němečtí sou-
druzi mají samozřejmě více propagačních mate-
riálů, drobných upomínkových předmětů včetně
keramiky, a také si mohou dovolit uspořádat Den
levicového tisku. Do němčiny tlumočil europosla-
nec Jaromír Kohlíček a Dáša Pohorová. Euro-
poslanec vedl také besedu s diskusí k migrační
politice EU. Němečtí soudruzi jsou více nakloně-
ni větší pomoci pro příchozí migranty a domníva-
jí se, že naše republika by je neměla odmítat.
Z české strany zase zaznělo, že nikoho neodmí-
táme – krom teroristů a osob bez dokladů – ne-
můžeme ale také nikoho nutit v ČR zůstat. Do-
zvěděli se případy, kdy migranti odcházejí do Ně-
mecka, nebo se vracejí domů. První místopřed-
seda ÚV KSČM Petr Šimůnek, poslanci Zdeněk
Ondráček a Stanislav Grospič besedovali s ně-
meckými soudruhy z DieLinke a DKP na téma

NATO a bojů na Ukrajině, shodli se na neblahém
působení aliance. Posléze diskutovali i k otázkám
zákazu komunistické strany v Polsku a na Ukraji-
ně. K tématu, zda je vhodné stranu přejmenovat,
se vyjádřil jeden z účastníků: „Přejmenovat se
strana sice může, ale to slovo „komunistická“
v názvu zůstává pro pravici v Evropě stále strašá-
kem. To bychom si neměli nechat vzít.“ 

Akce se účastnila předsedkyně KhKV KSČM
Věra Žižková, kandidátka do Senátu Věra
Beranová a zástupci krajských samospráv
z Královéhradeckého – vicehejtman Otakar
Ruml – a z Ústeckého kraje Pavel Vodse�álek.
V sobotní podvečer odejela delegace jičínských
komunistů i s krajskou předsedkyní KSČM polo-
žit kytice u památníku na Čeřovce. V neděli
8. května se pak část hostů z Nepřívěci zúčastni-
la pietního aktu v Odolově. 

Návštěvníci akce, aktivní organizátoři a besedu-
jící včetně hostů z Německa a dalších okresů tvo-
řily dobrou stovku levicově orientovaných obča-
nů, která využila dvou jarních dnů i k regeneraci
sil. Večerní program s hudbou a ohněm je vždy
příjemným doplněním politické akce.         (vha)

))) Slovo předsedkyně
KhKV KSČM

EUROPACAMP – Mezinárodní dvoudenní akce Stálého fóra Evropské levice-regio-
nů (SFEL-R) zahrnovala – po pátečním poznávání Českého ráje – v sobotu několik
besed, které se zaměřily na problémy migračních vln nejen v Evropě, protesty proti
NATO a upozornění na zákazy činnosti komunistických stran v Polsku a na Ukrajině.
Setkali se zde zakládající členové SFEL-R.

Chceme 
a potřebujeme 

se setkávat
Současný svět se globalizuje.

Kapitalistický tok peněz nezná
hranic, nezná národy, nezná
státy. Hlavně je zaměřen na vý-
ši zisku. Tam, kde je zisk vyso-
ký a neustálý, tam upínají oli-
garchové svá chapadla – a to
je především ve zbrojním prů-
myslu. Proto je třeba neustále
rozpoutávat konflikty a zhoršo-
vat bezpečnostní situaci i tam,
kde právě válka není. Vše bez
ohledu na to, zda to prospívá
lidem. Míru pro oligarchy-glo-
balisty není zapotřebí.

Výhodou dravých kapitalis-
tických predátorů je jejich ma-
lé množství a možnost v zájmu
zisku se domluvit. Výhodou
chudých je jejich velké množ-
ství. Aby se však tyto masy se
společným zájmem domluvily
a vystupovaly společně, toho
není snadné dosáhnout. KSČM
jako jedna z nejvýraznějších le-
vicových stran v Evropě o to
usiluje. Patrné to bylo i na IX.
sjezdu, kterého se zúčastnilo
široké spektrum zástupců růz-
ných politických subjektů.

Významné nejsou jen vzájem-
né návštěvy na sjezdech a dis-
kuse mezi vrcholnými předsta-
viteli stran, ale také setkávání
prostých komunistů a levico-
vých občanů. Takové setkání
se uskutečnilo týden před IX.
sjezdem v Nepřívěci u So-
botky. Soudruzi ze tří zemí dis-
kutovali o ožehavých problé-
mech, jako je migrace a bez-
pečnost v Evropě.

V kraji se setkáváme pravi-
delně s antifašisty a komunisty
z mnoha zemí na Pomezních
Boudách, pod Kunětickou ho-
rou a podporujeme akci na Ža-
lém. Tříbíme si na nich názory
a metody působení na veřej-
nost. Jedině nejširší styky se
všemi, kteří usilují o změnu
současného systému a o vy-
tvoření sociálně spravedlivější
společnosti, mohou přinést
sjednocení.

Věra ŽIŽKOVÁ

Levice společně proti NATO



Čtenáři Krajánku se mohli se zpravo-
dajstvím ze sjezdového dění i s vystoupe-
ními stranických představitelů seznámit
v Haló novinách a sjezdem přijaté doku-
menty budou mít ještě možnost studovat.
Chci upozornit jen na nejstručnější z přija-
tých dokumentů, kterým je Devět priorit
IX. sjezdu KSČM, předkládající ve zhuš-
těné formě základní orientaci strany celé
veřejnosti, aby nikdo nemohl zpochybňo-
vat komunistickou podstatu strany.

Čtenářům Krajánku nyní nabízíme
stručné přiblížení diskusních vystoupení
členů naší Královéhradecké krajské or-
ganizace. Jako první byl pověřen vystou-
pit Otakar Ruml, který se podělil o zku-
šenosti z fungování strany jako součásti
vedení kraje: „KSČM se v krajských vol-
bách umístila na druhém místě s rozdí-
lem jediného mandátu. Získala tak aktiv-
ní podíl na řízení kraje, což nutně zna-
menalo změnu stylu práce hned ve třech
rovinách. Jednak vůči opozici, která hla-
sitě protestovala proti rudooranžové koa-
lici, aniž měla věcné argumenty. Dále ve
vztahu k občanům kraje, kde byl nutný
mnohem vstřícnější přístup a především
přestat s politikou od zeleného stolu,
k níž se někdy uchylovalo staré vedení
kraje. A nakonec i změna stylu práce
krajského výboru a okresních výborů
strany, které klub KZ vedou. Tuto šanci
chápeme jako historickou příležitost po
roce 1990, jako možnost dokázat, že
umíme vést kraj ve prospěch jeho obča-
nů. Krajská politika je práce mezi občany,
s občany a pro občany.“

Soňa Marková oslovila sjezd jako
předsedkyně Komise žen při ÚV KSČM
a kritizovala skutečnost, že jen pětina
z delegátů sjezdu byly ženy a to je ještě
visačky označovaly nikoli jako delegátky,
ale jako delegáty. Přestože bývá KSČM
ve srovnání s ostatními politickými strana

i genderově hodnocena dob-
ře, máme co napravovat. Na-
příklad při další úpravě Stanov
bude nutné zavést genderový
princip i do jejich textu, „KSČM
netvoří jen soudruzi, ale mno-
ho soudružek.“

Pověřen vystoupit s návr-
hem, přijatým Královéhra-
deckou krajskou konferencí,
byl Jiří Žoček. „Vzhledem
k vývoji členské základy navr-

hujeme do sjezdových usnesení zařadit
následující návrhy, shrnuté do čtyř bodů.

1. Posílit úlohu centrálního řízení, včet-
ně ekonomiky, zjednodušit a zlevnit celý
systém a posílit solidaritu mezi jednotli-
vými složkami s cílem zachování a posí-
lení jednotné stranické linie při plnění po-
litických cílů strany jako celku. To před-
pokládá, aby příslušný stranický orgán
po posouzení situace mohl přeskupovat
síly a finance tak, aby byl za-
chován v daném území vliv
strany na dění ve společnosti.

2. Výrazně posilovat interne-
tovou gramotnost funkcionářů
k pokrytí celého území kvalit-
ními informacemi i tam, kde
slábnou či zanikají ZO a zů-
stávají jednotlivci či důvěrníci
ze sympatizantů. Protože to je
do budoucna – a� se nám to lí-
bí či nelíbí – základní komuni-
kační prostředek k předávání
informací, agitačních materiálů až domů
a vnitřního styku mezi složkami strany.

3. Změnit přístup k přijímání nových
členů. Vedle nezpochybnitelné úlohy
osobní agitace zavedením kandidátské
lhůty posoudit aktivitu kandidáta zejména
při přijímání elektronickou přihláškou.

4. Posílit centrálně agitační činnost
elektronickou cestou a prostřednictvím
Haló novin vydávat aktuální stanoviska
strany k závažným událostem a politic-
kým otázkám až ke členům.“

S důležitým návrhem, který rovněž pod-
pořila krajská konference, seznámil dele-
gáty Luboš Bodlák: „Reorganizace, kte-
rá byla provedena v devadesátých le-
tech, zrušila fungující okresní uspořádá-
ní, nově vytvořila kraje a města různých
kategorií, včetně oněch pověřených
měst, nebo-li malých okresů. Přitom ale
řada okresních institucí pracuje dál, to

však vše bez
řádné lidosprávy
volených orgánů. Uvedu příklad: v okre-
se Rychnov n. Kn. jsou tři pověřená měs-
ta, Rychnov n. Kn. – původně sídlo okre-
su – má nyní 21 zastupitelů a kolem 100
úředníků, Dobruška 15 zastupitelů a přes
70 úředníků, obdobná situace jako
v Dobrušce je i v Kostelci n. O. Přitom
před převratem bylo v Dobrušce přes 40
zastupitelů a 15 úředníků MěstNV.

Kromě toho však ještě existují kraje se
silným úřednickým aparátem. Myslíte si,
že takové uspořádání je funkční? Podle
toho, jak to vypadá v jednotlivých resor-
tech, asi není. Máme se přizpůsobit to-
muto režimu a do určité míry v něm pře-
žívat, nebo se připravit na změny, které
nutně musí přijít? Myslím, že varovné
zkušenosti mají francouzští komunisté
z poválečného období, kdy se dostali do
vlády a přílišným souzněním s tehdejší
vládou ztratili důvěru veřejnosti. Rozhod-
ně nemám na mysli jakési pseudolevi-
čácké harašení, ale systémovou přípra-
vu koncepce kvalitního řízení státu v 21.
století, který by pracoval ve prospěch
služby lidem práce. Navrhujeme vytvořit

(při ÚV KSČM) skupinu odborníků, která
by byla schopná, a také ochotná, připra-
vit model efektivního řízení státu. Prostě
tak, abychom vedle nezbytné kritiky sou-
časné vlády, byli připraveni navrhnout
systémové řešení, pro které bychom zís-
kali širokou veřejnost tak, jak to dokázali
naši předchůdci po roce 1945.“

Byla jsem připravena vystoupit se sta-
noviskem krajské konference ke sjezdo-
vým dokumentům, ale protože na mne
přišla řada až po 22. hodině večer a de-
legáti už netrpělivě čekali na výsledky
volby místopředsedů ÚV, diskusní pří-
spěvek jsem stáhla. Důvodem bylo pře-
devším i to, že se mi jako člence návrho-
vé komise podařilo většinu návrhů na
úpravu dokumentů do přijímaných mate-
riálů zakotvit.

Ta	ána LANKAŠOVÁ
FOTO – Petr HOJNIC
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IX. sjezd potvrdil strategickou orientaci KSČM
Ve dnech 14. a 15. května jednal v Praze IX. sjezd KSČM, který nejen zvolil

nové ústřední orgány a čelné představitele, ale potvrdil marxistickou podsta-
tu strategického cíle strany – vytvoření sociálně spravedlivé společnosti rov-
noprávných, svobodných lidí. Sjezd potvrdil nejen tento cíl, ale vytýčil také
hlavní úkoly strany na příští roky.



Právě tito tři zmiňovaní politici začali v minu-
lých týdnech vést jakýsi boj „kdo s koho“. Nej-
spíš jim kdosi poradil, že zdravotnictví před
kolapsem bude důležitým tématem nadchá-
zejících krajských voleb. Dnes tedy objíždí
zdravotnická zařízení ve všech krajích, více či
méně předstírají pochopení problémů a pře-
svědčují zaměstnance, že to v čem oni sami
denně žijí není tak hrozné, jak si myslí.

V případě ministra financí Andreje Babiše je
pak každé jeho vystoupení doplněno ještě zná-
mými hesly „my makáme, ostatní nedělají nic“
a někdy až nechutnými útoky na oponenty.

Tento týden se v královéhradeckém kraji
mohli zdravotníci setkat s oběma tábory. Mi-
nistr financí navštívil Oblastní nemocnici
Rychnov a Oblastní nemocnici Trutnov. Údaj-
ně si chce vyslechnout názory z praxe, jak se
v nemocnicích žije. Realita byla taková, že šlo
především o exhibici „já, já a zase já“, znalos-
ti o systému naprosto minimální, ale přesvěd-
čení, že rozumí všemu. Ani chvíli se nezajímal
o zajištění a kvalitu péče, jaký konkrétní nedo-
statek personálu v nemocnicích je, jak to za-
městnanci zvládají. O hledání možností řeše-
ní ani nehovořím. Na nesouhlasné diskusní
příspěvky reagoval útočně a trvale napadal
názory odborníků ve zdravotnictví, jakými jsou
Česká lékařská komora, členové přístrojové
komise nebo představitelé obou profesních
odborových organizací. Jeho přístup, že zdra-
votníky sice chápe a rád by jim přidal, ale
zdroje se musí najít jinde a on – odborník – ví,
že v systému jsou a proto tam žádné další fi-
nance přidávat nehodlá, byl plný demagogie,

polopravd a paušalizování. Krade jeden, kra-
dou všichni, přestaňte krást a bude na vše.

Bohužel, této manipulativní, populistické
a někdy velmi mělké rétorice o korupci a plýt-
vání mnozí často věří. A tak si pan ministr
přednesl svůj monolog, odjel a nenabídl žád-
né řešení. Pouze závěrečný alibismus, že on
stejně není ministr zdravotnictví, a tak vlastně
za nic nemůže, nic nezmůže a nic mu neřek-
nou. Můžete se tedy ptát, proč vlastně přijel?

V dalších dnech zavítal do Oblastní nemoc-
nice Jičín premiér Sobotka společně s minis-
trem zdravotnictví Němečkem. Je nutné kon-
statovat, že diskuse byla mnohem věcnější se
zájmem o konkrétní problémy konkrétních za-
řízení v regionu, názory ředitelů, odborů, pri-
mářů, zřizovatelů a dalších zúčastněných.
Hlavním tématem bylo nalezení zdrojů na slí-
bené 10% navýšení platů a mezd zaměstnan-
ců ve zdravotnictví od ledna 2017, konkrétní
úpravy systému vzdělávání lékařů i sester,
které aktuálně přichází do sněmovny, práce

na novém systému úhrad zdravotní péče, kte-
rý by konečně sjednotil platby pro nemocnice
ve smyslu „za stejný zákrok, stejná úhrada“.

Pozitivně jsem vnímala zájem o pracovní
podmínky zaměstnanců, jejich přetíženost,
neustálé porušování zákoníku práce v oblasti
přesčasové práce i konkrétní počty chybějící-
ho personálu a diskusi o konkrétních možnos-
tech změn v systému školství tak, aby se na-
výšil dlouhodobě počet studujících ve zdravot-
nických oborech už proto, že s částečným
odlivem absolventů do zahraničí musíme po-
čítat. „Na stole“ byla konkrétní čísla, propočty
nutných finančních prostředků do systému na
zajištění alespoň zatím nejnutnějších potřeb
nemocnic.

Na druhou stranu je třeba kriticky konstato-
vat, že mnoho těchto kroků mělo být učiněno
již dávno, že věčné ustupování ministra zdra-
votnictví (resp. celé ČSSD) koaličnímu part-
nerovi ve vládě přineslo v loňském a letošním
roce krajskému zdravotnictví výrazné zhorše-
ní podmínek a je smutné, že až teprve blížící
se volby přinutí některé odpovědné osoby za-
jímat se, jak vážná situace ve zdravotnictví je.
Schválně píši „některé“, největším paradoxem
totiž zůstává, že na krajské úrovni se jakouko-
liv diskusí s nespokojeným a odcházejícím
personálem nebo kvalitou péče neobtěžuje
zabývat nikdo z˚odpovědných (v gesci
ČSSD). A to přesto, že na vážnost situace
a nutnost participovat na hledání možností
pomoci a zlepšení (tak jak to činí mnohé jiné
kraje) upozorňují trvale ve zdravotním výboru
především zástupci KSČM společně se zá-
stupci odborů.

Iva ŘEZNÍČKOVÁ, 
kandidátka do Zastupitelstva KhK 

a předsedkyně odb. organizace 
nemocnice Trutnov

KRAJÁNEK � 2016 červen ��3

Ačkoliv nemocnice i jejich zaměstnanci na problémy zdravotnictví upozorňují
dlouhodobě, snaha o jejich řešení je až na výjimky zanedbatelná. Ministr zdravot-
nictví sice vše chápe a souhlasí, ministr financí se však v žádném případě s poža-
dovaným potřebným nárůstem financí do systému neztotožňuje. A to přes všech-
na jasná fakta a čísla, která dokazují, že Česká republika dává na zdravotnictví pou-
ze 7 % HDP, ačkoliv evropský standard je 9 %. Mezi nimi někde uprostřed stojí pre-
miér Sobotka, který se snaží najít vzájemně akceptovatelný kompromis.

Královéhradecký KV KSČM měl v květnu nároč-
ný program, její členové se účastnili prvomájo-
vých oslav a pietních aktů. Oslava prvního máje
i pietní akty se uskutečnily v každém okrese kra-
je. Akce okresních výborů KSČM s podporou KV
budou pokračovat výstupem na Velkou Deštnou,
pietním aktem v Bohdašíně a na konci srpna me-
zinárodním setkáním antifašistů na Pomezních
Boudách. Na ně navazuje akce pod Kunětickou
horou (více k akcím na str. 8). 

Členové KV se zamýšlejí nad formou a načaso-
váním některých akcí, které jsou uspořádány pro
KV s velkými náklady a nepřinesou očekávaný
efekt. KSČM chce podnítit zájem novinářů o akti-
vity krajských zastupitelů za KSČM a členů kraj-
ské rady uspořádáním další Snidaně pro noviná-
ře s vicehejtmanem, aby práce radních byla re-
prezentována jejich vyjádřeními a nejen dalšími
představiteli kraje. Mimořádné Zastupitelstvo Kh
kraje přineslo posun v odstartování modernizace
náchodské oblastní nemocnice za 1,567 mld Kč.
Zastupitelé souhlasili s novým výběrovým říze-
ním a otevírání obálek s nabídkami bude uskuteč-
něno na přelomu srpna a září.                   (vha)

)))  Jednal KhKV KSČM

Zdravotnictví se stává klíčovým tématem předvolebního boje

Nejprve krajští zastupitelé vyslechli infor-
maci o budování cyklostezek, zvláště pak
čtyř dálkových cyklotras, které krajem ve-
dou. Například stezka na Kuks prokázala,
že pomáhá rozvoji podnikání v jejím okolí.
Ke zprávě o činnosti rady kraje se rozpou-
tala diskuse, v níž např. Miloslav Plass
(ODS) a Rudolf Cogan (TOP 09) požado-
vali informaci o tom, jak bude kraj řešit situ-
aci s tendrem na autobusovou dopravu,
zastaveným ÚOHS. Úřad konstatoval dis-
kriminaci a netransparentnost v poplatcích
za vjezd na autobusová nádraží a další tři
vady, ovšem některé z nich i u jiných krajů

na závadu nebyly. Už nyní je zřejmé, že
kraj nový tendr na dopravu vypsat tak, aby
podle něho mohly dopravci začít jezdit od
1. 1. 2017 nestihne a nabízejí se jiná řeše-
ní, podle zákona. Další chod jednání už byl
bezproblémový, což se projevilo jednomy-
slným hlasováním. Zastupitelé tak bez pro-
blémů schválili např. poskytnutí nein-
vestičních dotací na kulturní akce pod zá-
štitou kraje, mimořádnou aktualizaci sítě
sociálních služeb, dotace na volnočasové
aktivity, změnu plánu rozvoje vodovodů
a kanalizací a další body.

(tl)

Předvolební opoziční rétorika v diskuzi převládala
Květnové jednání krajských zastupitelů probralo přes šedesát bodů programu, ale

očekávaný problém dostavby náchodské nemocnice na něm tentokrát chyběl. Byl
z programu stažen, protože informace o vývoji problému dostali zastupitelé pár dní
před jednáním na semináři a čas vypsat novou veřejnou soutěž pro stavebníky ješ-
tě nenastal. Proto se zastupitelé znovu sešli 23. května na mimořádném jednání,
které návrh na vypsání nové veřejné soutěže schválilo. 



Neblahý vývoj v holdingu
Vývoj Zdravotnického holdingu Králo-

véhradeckého kraje považuji v posledních
dvou letech po odchodu Ing. Vávry z jeho
vedení za velmi nezdravý. Myslím si, že

s příchodem ředitele
holdingu doktora
Skřivánka, s jehož
angažováním jsme
dvě zástupkyně za
KSČM nesouhlasily,
ale byly jsme přehla-
sovány, nastalo ve
vývoji holdingu ne-
dobré období. Spor-

né manažerské kvality nového ředitele
a nejasné směřování holdingu pod jeho
vedením zavinily to, že se nepodařilo
prosadit převedení všech oblastních ne-
mocnic pod jedno IČO. 

Nikdy jsem nepochopila, proč musel
z holdingu Ing. Vávra odejít, pod jehož ve-
dením byla provedena příprava na slou-
čení oblastních nemocnic a stačilo už jen
tento proces dotáhnout legislativně do
konce. Stačilo jen provést nezbytné práv-
ní úkony a nemocnice byly centrálně říze-
né s minimálními náklady. Vývoj nám uká-
zal, že jsme měly společně s Táňou Šor-
movou z doktora Skřivánka jako manaže-
ra nedobrý pocit. Člověk už přece jen ně-
jaké životní zkušenosti má a ví, jak má vy-
padat správný zdravotnický manažer. Ne-
může to být např. člověk nekompetentní,
velikášský, marnotratný, prostě rádoby
„velký šéf“ bez patřičného pocitu odpo-
vědnosti. Ztratili jsme nejméně rok.

Nedostatek lékařů 
a personálu

Klíčovým problémem krajského zdravot-
nictví však není jen nefunkčnost holdingu,
ale i to, co trápí bez rozdílu všechny kraje
a všechna zařízení, počínaje ambulance-
mi až po špičkové kliniky. Kvůli různým
změnám v řízení zdravotnictví od roku
1989 a kvůli rozbití systému výchovy
a vzdělávání lékařů i středního zdravotnic-

kého personálu, jsme se dostali do situa-
ce, kdy lékaři odcházejí do zahraničí,
vystudovaní lékaři ani nenastupují do ne-
mocnic a nevyužívají své kvalifikace.
Prostě – nedostatek personálu je dnes al-
fou i omegou dalšího vývoje a dnes i pro-
blémem, jak zachovat kvalitní a dostup-
nou zdravotní péči. Uvědomme si, že ne-
mocniční personál nejsou jen lékaři
a sestry, ale také zřízenci, kteří berou pou-
hých třináct tisíc měsíčně. Jako pomocní
dělníci si třeba v automobilce vydělají
mnohem více. Nedivím se, že i lidé s aka-
demickým titulem jdou raději do Škodovky
pracovat na pásu, jako některé kvalifiko-
vané zdravotní sestry – bakalářky.

Špatný postup zdravotních
pojiš	oven

Neméně ožehavým problémem je sys-
tém financování zdravotnictví. Naše
oblastní nemocnice jsou historicky špatně
financovány zdravotními pojiš�ovnami,
mají jednu z nejnižších sazeb za zdravot-
nické výkony v republice. Jak objevil ne-
dávno správce státní kasy Andrej Babiš,
odstranit slepé střevo by mělo stát všude
stejně. My to tvrdíme od začátku. Vzhle-
dem k tomu, že na ministerstvu se střída-
jí ministři jak svatí na orloji, nikdo s tím ne-
chtěl nikdy nic dělat a všichni se vymlou-
vali na to, že si nemocnice nějak musí po-
radit a když to kraj chce, tak a� platí. Je

nutné zdůraznit, že za zdraví občanů čes-
ké republiky zodpovídají zdravotní pojiš-
�ovny, ony jsou tím, kdo by měl vyvíjet tlak
na to, aby ve všech nemocnicích byly úko-
ny placeny stejně. Ony ale naopak mají
nasmlouvány úkony individuálně, což je
také podle mě špatně. Špatné je už jen to,
že máme sedm pojiš�oven. Kdyby byla
jedna, bylo by vše jednodušší.

Další záležitostí, která nás trápí, je za-
staralý informační systém, který pracuje
bez jakékoli rezervy. Investice sice do ne-
mocnic jdou a jsou nemalé, ale jdou tam,
kde hoří. Pokud nemluvíme o výstavbách,
pak se investice musí směrovat jen tam,
kde stav ohrožuje poskytování péče. Byla
by přitom potřeba obnovit jak informační
hardware, tak software a ještě jsou tu ne-
zbytné obnovy laboratorní techniky. Vývoj
jde dopředu a my stále flikujeme zastara-
lé přístroje a programy.

Pacient není klient
Třetí okruh problémů vidím v tom, že se

nám z pacientů stali klienti a už se zdravot-
nictví nesleduje jako péče o nemocné, ale
jako placená služba klientům. Tohle jsme
nikdy neměli dopustit. Je to zásadní chy-
ba, na kterou doplácejí nejen pacienti, ale
i personál, protože kdekdo si myslí, že si
může určovat, jak ho mají léčit. Pak není
divu, že lidé pracující ve zdravotnictví brzy
vyhoří. Jsou to provázané problémy – ne-
dostatek personálu, zvyšování nákladů na
pacienta, zastaralá technika, ne vždy kvali-
fikované řízení manažery, počínaje minis-
terskými, a špatně fungující kontrola. Výsle-
dek je ten, že finanční nároky zdravotnictví
stoupají, ale péče je poskytována stále
komplikovaněji a je místně méně dostupná.
A doplácíme na to my všichni.

Lenka FIALOVÁ, 
členka Zdravotního výboru, 

a kandidátka do KhK zastupitelstva 
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Zdravotnictví patřilo k nejproblémovějším oblastem činnosti kraje Požáda-
li jsme dva současné krajské zastupitele za KSČM, kteří se specializují na
oblast zdravotnictví a jejich kolegyni ze Zdravotního výboru Zastupitelstva
Královéhradeckého kraje, která se v barvách KSČM hodlá ucházet o přízeň
voličů v podzimních krajských volbách, aby se s čtenáři Krajánku podělili
o své hodnocení vývoje tak citlivé oblasti, jakou pro občany fungující zdra-
votnictví je a načrtli své představy řešení jeho problémů. Protože všichni tři
pracují také ve statutárních orgánech zdravotnického holdingu a krajských
nemocnic, bude to pohled více než zasvěcený.

Problémy s rušením oddělení a transformací jiných si prošla nemocnice v Novém Bydžově.
FOTO – Václav VANŽURA

HLAVNÍ PROBLÉMY NAŠEHO KRAJSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ
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Lenka Fialová, DiS.



Pokud jde o můj názor, byla bych pro
jeho zrušení. Činnosti, které holding za-
jiš�uje a jsou z pohledu nemocnic užiteč-
né a potřebné, jako třeba společný ná-
kup léků a zdravotnického materiálu, by
mohl stejně tak vykonávat i odbor zdra-
votnictví krajského úřadu. Myslím si, že
jeho pracovníci by dokázali tyto úkoly
realizovat mnohem rychleji, lépe a laci-
něji. V případě jiných krajů to funguje,
tak proč by to nemělo fungovat i v na-
šem. V holdingu si zbytečně platíme ma-
nažery a další zaměstnance, jejichž pří-
nos je přinejmenším sporný. Peníze, kte-
ré holding odčerpává, by se daly určitě
využít mnohem efektivněji. Například pro

provoz nemocnic, na zaplacení
chybějících zaměstnanců, ne-
bo na kvalitnější zdravotní péči.

Jednou z oblastí činnosti
holdingu, která naprosto nefun-
guje, přestože oblastní nemoc-
nice ji velmi potřebují, je vypi-
sování výběrových řízení, na
jejichž základě by se snížila ce-
na nákupů a nemocnice by
ušetřily. Už několik let se avizu-
je potřebnost vypsat některá výběrová ří-
zení na dodávky zdravotnického materi-
álu, ale zatím k nim nedošlo a jsou údaj-
ně stále v přípravě, ale výsledek žádný.
Přitom tyto činnosti byly vždy avizovány
jako hlavní náplň servisu holdingu vůči
nemocnicím.

Právě část úspor z centrálních dodá-
vek zdravotnického materiálu měla po-

krýt nemalé ná-
klady na provoz
holdingu, jelikož
nemocnice si ty-
to „servisní“ služ-
by samozřejmě
platí. Dále platí
i měsíční paušál
za zástupce
holdingu v představenstvech nemocnic.
Slibované úspory nenastávají, ale platby
ze strany nemocnic na činnost holdingu
zůstávají. V loňském roce byly ještě na-
výšeny o již zmiňovanou platbu za člena
představenstva zastupujícího holding.
V součtu všech holdingových nemocnic

to činí kolem milionu ko-
run ročně, což není za-
nedbatelná částka.

Obdobný případ špatné
práce holdingu vnímám
v zajištění pořízení nové-
ho nemocničního infor-
mačního systému. Vari-
anty a záměry se neustá-
le mění, již propracované
návrhy jsou schazovány
ze stolu a výsledek žád-
ný. Informační systém je

životní nutností pro vykazování zdravotní
péče pojiš�ovnám. Například trutnovská
nemocnice má nejstarší informační sys-
tém, který je téměř před kolapsem, a po
třech letech „hledání“ řešení jsme stále
v bodě nula.

Iva ŘEZNÍČKOVÁ, 
členka Zdravotního výboru 

a kandidátka KSČM 
do Zastupitelstva Kh kraje

FOTO –  M. ONDRÁČKOVÁ

Hlavní otázkou zůstává personál v našich
nemocnicích. My pouze řešíme důsledky
chybné vzdělávací politiky státu ve zdravotnic-
tví, a bez peněz to, bohužel, nejde. Květnové
zastupitelstvo konečně uvolnilo na pomoc ře-
šení personální situace v krajských nemocni-
cích 30 milionů korun, což jsme společně
s Lenkou Fialovou navrhovali už při tvorbě
rozpočtu na letošní rok.

Ale co když ani tyto peníze nepomohou?
Podlehneme pak všemocné ruce „trhu“ a bu-
deme donuceni uzavírat některá oddělení
v oblastních nemocnicích? Musíme v našich
nemocnicích zachovat alespoň čtyři základní
oddělení – gynekologii a porodnictví, dětské,
interní a chirurgické oddělení. Bohužel vše
ostatní bude „někdy“ v budoucnu asi v někte-
ré z nemocnic zbytné. Bude nutné rozhodnout
o struktuře jednotli-
vých nadstavbových
oddělení v oblastních
nemocnicích jako
o krajském celku, tj.
kolik ortopedií, kolik
neurologií, ORL od-
dělení atd. budeme
mít a kolik hlavně
zvládneme zaplatit.
Omezí to sice velmi
pohodlí pacientů,
sníží místní dostupnost specializovaných
oborů nemocniční péče, ale nemělo by to
v žádném případě omezit kvalitu péče, spíše
naopak. Specializované oddělení, jedno, dvě
či tři v kraji, mohou být technicky i personál-
ně na mnohem vyšší úrovni a poskytovat
i lepší péči pacientům. My určitě tyto kroky
nebudeme činit rádi, půjdeme vlastně proti
svým volebním plánům na místní dostupnost
péče a opozice nás označí za neschopné
a skoro za kacíře, ale základní péče zůstane
zachována. Bude to asi jedno z nejbolestněj-
ších rozhodnutí za poslední období.

K dořešení jistě bude i forma řízení a struk-
tury, které bude krajské zdravotnictví mít. Do-
savadní systém, kdy vedle sebe funguje Zdra-
votnický holding Královéhradeckého kraje
a vedení jednotlivých oblastních nemocnic ja-
ko akciové společnosti, je systémem zkostna-
tělým, pomalým a hlavně drahým. Bude zjev-
ně nutno přistoupit ke sloučení nemocnic pod
jedno IČO (letos budou první zkušenosti a ne-
gativa známa v Pardubickém kraji), nebo mu-
síme ponechat nemocnice schopnému vede-
ní a omezit či úplně zrušit holding. To zname-
ná i zvýšení odpovědnosti kraje, krajského
radního za zdravotnictví a odboru zdravotnic-
tví krajského úřadu. Bude to boj, a postup
musí být „velmi“ opatrný, aby se nenapácha-
lo více škod než užitku.

Leoš VOBORNÍK, 
zastupitel Královéhradeckého kraje

KRAJÁNEK � 2016 červen � 5

Nová porodnice v rychnovské
nemocnici.

ZMĚNY BUDOU NUTNÉ

Dvoustranu připravila
Ta�ána LANKAŠOVÁ
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MUDr. Leoš Voborník

Zdravotnický holding považuji za zbytečný
Z pohledu praxe je Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje nefunkční,

zbytečná a drahá organizace, která se navíc z původně zamýšlené servisní orga-
nizace stala jakýmsi „generálním ředitelstvím“ krajských nemocnic a její priori-
ty jsou naprosto jiné. Dalším trvalým argumentem pro obhájení existence holdin-
gu byla údajná společná vyjednávání se zdravotními pojiš�ovnami a získání lep-
ších úhrad za péči. Za celé roky jeho existence toho nebylo dosaženo.



Na veřejném plenárním zasedání MZ
v Dobrušce byl odvolán úspěšný staros-
ta Dobrušky. Zástupci pěti stran (SNK-
Veřejnost za všestranný rozvoj
Dobrušky, TOP 09, KDU-ČSL, Východo-
češi a ANO) na návrh bývalého
místostarosty odvolali (poměrem hlasů 8
ku 7) z funkce starosty Ing. Mgr. Petra

Tojnara, který vedl radnici po dobu 2,5
volebního období. Za minulé volební ob-
dobí byl vyhlášen nejlepším starostou
Královéhradeckého kraje a za rok 2015
byla Dobruška vyhlášena nejlepším mís-
tem pro podnikání v kraji. Takové výsled-
ky se asi mají po zásluze potrestat. Dnes
již bývalý starosta, by� člen ODS, dbal
na spolupráci všech stran ku prospěchu
Dobrušky. V uzavřené dohodě vítězných
stran, bod 7, je uvedeno, že budou jed-
nat čestně a spravedlivě. 

„Čestné a spravedlivé“ jednání v plné
parádě předvedli zastupitelé koaliční do-
hody na jednání zastupitelstva 7. března
2016. Na uvedeném zasedání byl ihned
novým starostou zvolen (8 ku 7) bývalý
místostarosta Ing. Petr Lžíčař. 

Luboš BODLÁK
FOTO – VÁCALAV VANŽURA
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Kdo porušuje lidská
práva?

Pražská kavárna havlovských prav-
doláskařů, zvláště ti, kteří si chodí
pro rozumy na americké velvysla-
nectví, využívají každé příležitosti
k boji proti porušování lidských práv.
Pozoruhodné na tom je, že z toho ob-
viňují jen vybrané země, jako Čínu,
Rusko, Bělorusko, Kubu aj.

Zvláš� silné aktivity projevili při tří-
denní návštěvě prezidenta ČLR
u nás. Do boje vytáhli tibetské vlajky.
Neštítili se poškozování čínských
státních vlajek ani útoků na preziden-
ta ČR M. Zemana. Hrubě mi vadí, jako
mnoha jiným spoluobčanům, že se
k provokacím s tibetskými vlajkami
přidává pravicové vedení královéhra-
decké radnice a dalších měst.

Pravdoláskařskaři nechtějí nic sly-
šet o významu růstu naší ekonomic-
ké spolupráce s čínskou velmocí. Vě-
dí vůbec, co vše udělalo čínské vede-
ní pro Tibe�any při likvidaci otrokář-
ské minulosti?

Naproti tomu dávají za vzor svobo-
dy a demokracie USA. Zřejmě k nim
neproniklo, že i v USA jsou lidé, kteří
mají vážné pochybnosti o těchto
hodnotách ve své zemi. Jedním
z nich je třeba P. C. Roberts. Překlad
jeho názorů zveřejnily Haló noviny
4. 4. 2016 pod názvem „Zahraniční
politika Washingtonu je – vražda“.
Autor nám připomíná washingtonské
tradiční masakrování lidí: vybíjení in-
diánů, svržení atomových pum na Ja-
ponsko, zničení Jugoslávie a Srbska,
Afghánistánu, Iráku, Libye, Somálska
a části Sýrie, umožnění saudskoa-
rabského útoku na Jemen a ukrajin-
ského útoku na dříve ruské oblasti
a izraelské zničení Palestiny.

V závěru píše Roberts: „Dosavadní
washingtonský způsob invazí, při
nichž se jako zbraň proti teroristům
používají bomby, je naprosto nemys-
litelný.“ A zcela na konec: „za Clinto-
na, G. W. Bushe a Obamy se americ-
ká vláda stala nezodpovědnou,
bezzákonnou a kriminální organizací,
představující nebezpečí nejen pro
svět, ale i pro vlastní občany.“

Děkuji – nechci žít v takové svobo-
dě a demokracii a vzoru obrany lid-
ských práv!

Jaroslav PRŮŠEK

Vzpomínka
Je májové ráno 9. května 2016. Všed-

ní den. Slunečný den, kvetou šeříky.
Zamračení lidé pospíchají do práce.
Oslava dne osvobození 9. května 1945
Rudou armádou kamsi zmizela. ... Pa-
mětníků ubývá, Několik desítek se nás
každoročně sejde na lesním hřbitově
k uctění památky padlých rudoarmějců.

Vracím se ve vzpomínce do dětství,
kdy maminka a její rodiče, moje babička
děda mně vyprávěli o událostech š�ast-
ného májového dne roku 1945. Ulice
města byly lemovány stovkami Hradeča-
nů. Nikdo se nestyděl za slzy štěstí, ra-
dosti a vděčnosti k těm, kteří k nám při-
jížděli k smrti unaveni, zaprášeni, mnozí
na tancích vyčerpáním spali. Maminčina
kamarádka Jarmila Francová běžela
s rozpřaženou náručí naproti tanku. Ru-
doarmějci ji za ruce vytáhli na tank
a š�astná Jarmila projížděla ulicemi
Hradce s nimi. Lidé je zasypávali šeříko-
vými kyticemi.

Je všední den 9. května 2016. Pro mne
den osvobození naší vlasti Rudou armá-
dou všedním dnem nikdy nebude. Bás-
ník se vyjádřil výstižně:

VÁM PODĚKOVÁNÍ A LÁSKU VÁM...
Araňka MAREŠOVÁ

Den vítězství
Ve dnech 8. a 9. května si většina na-

šich občanů připomněla výročí vítězství
nad fašismem a osvobození naší repub-
liky. Vzpomínali na všechny oběti této
války, a� již padli na frontách, nebo byli

umučeni v koncentračních táborech, ne-
bo zastřeleni. Někde se vzpomínalo při
přehlídkách vojenské techniky, jinde po-
ložením věnců u památníků, někde jen
tichou vzpomínkou a zastavením u pa-
mátníků. V našem městě, Týništi nad
Orlicí, byla tato vzpomínka tak tichá, že
poprvé od roku 1989 se „zapomnělo“ na
kytičku jak k památníku u školy, tak na
hrob seržanta Žukova na místním hřbito-
vě. Nejen my, členové KSČM, kteří jsme
přišli vzdát úctu obětem války, to pova-
žujeme za ostudu vedení města. 

MUDr. Jan VANÍK,
zastupitel Týniště n. O.

VÝROČÍ OSVOBOZENÍ V NOVÉM
BYDŽOVĚ

Základní organizace Komunistické strany
Čech a Moravy v Novém Bydžově si každým
rokem připomíná výročí osvobození Česko-
slovenska Rudou armádou. Letošního 71.
výročí se pietního aktu, tak jako tradičně, zú-
častnil předseda ZO KSČM Miroslav Machá-
ček a člen zastupitelstva za KSČM Vladimír
Motyčka i se svým vnoučetem. Zúčastněni si
připomněli hrdinství nejen lidí tehdejšího
SSSR a jeho Rudé armády, ale i všech těch,
kteří padli v boji za naši svobodu. Vzpome-
nuli na miliony mrtvých, které si vyžádala ne-
jen válka, ale i utrpení s ní spojené, a také co
by nám hrozilo a k čemu bychom byli odsou-
zeni, pokud by Rudá armáda nezvítězila.
Vzpomínejme, ale nezapomeňme. Historie se
opakuje. Současné dění ve světě a Evropě
zvláště nám potvrzuje, že historická pravda
a pamě�, včetně poučení, je to, co nám chybí.

Jiří ČESÁK

))))))      MMáájjoovváá  zzaammyyššlleenníí

ZEMĚTŘESENÍ NA RADNICI V DOBRUŠCE
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KRÁLOVÉHRADECKO
V dubnu oslavil 65 let Milan Špás z Káranic,

expředseda OV KSČM Hradec Králové. Stále
dobré zdraví, pohodu a neutuchající elán přejí
členové z okresu a děkují za dlouholetou akti-
vitu v OV i v obci. * ZO KSČM č. 48 přeje udr-
žení dobrého zdraví a dost elánu Ivanu Ada-
movi k jeho devadesátinám a Karlu Havelkovi
k 85. narozeninám. * Blahopřejeme naší člen-
ce Jiřině Hamáčkové (75) a děkujeme za její
angažovanost – ZO KSČM č. 36. * Božena No-
votná oslavila v květnu 85. narozeniny a Dra-
huše Nedvídková bude osmdesátnicí. Oběma
přeje LKŽ H. Králové udržení zdraví a pohodo-
vé žití. * Dne 16. 5. životní jubileum oslavila
Květa Drábková ze Zábědova a v plné svěžes-
ti oslaví 18. 6.  jubileum Anastázie Vokálová
z Nového Bydžova. Hodně zdraví, štěstí, spo-
kojenosti a pohody oběma přeje ZO KSČM No-
vý Bydžov.

JIČÍNSKO
V červnu má 60. narozeniny Karel Ulrych

z Úhlejova a 75 let oslaví Václav Jánský z Hu-
bálova, dlouholetý stranický a veřejný funkcio-
nář. Jmenovaným přeje OV KSČM Jičín a je-
jich ZO všechno nejlepší, hodně zdraví a spo-
kojenosti, děkují za dosavadní práci pro stranu
a společnost.

RYCHNOVSKO
Ladislav Bureš z Albrechtic n. O. a Václav

Vídeňský z Potštejna oslaví zasloužené deva-
desátiny. Jaroslav Šnajdr z Opočna dosáhl 75
let a Miroslav Novotný z Voděrad 65 let. Dlou-
holetý předseda OV Bedřich Chasák a aktivní
funkcionář KSČM oslaví sedmdesátiny, Jarmi-
la Čermáková 93 let a František Vlasák 70
let, všichni z Rychnova n. Kn. V Týništi n. O.
oslaví Hana Bajerová a Václav Lochman
sedmdesátiny, Anna Kacálková 85 let.

OV KSČM Rychnov nad Kněžnou všem pře-
je krásnou oslavu jubileí, pevné zdraví a jas-
nou mysl do dalších let.

TRUTNOVSKO
Jan Řehák dosáhne 85 let a Pavel Lipták má

60 let, oba z Trutnova. Pavlína Ernstová osla-
ví 65 let a Jiří Jirásek 75 let, oba ze Žacléře.
Helena Veverková z Chotěvic se stane svěží
šedesátnicí a Miroslavě Valentové z Úpice
bude 65 let. Jubilantům přeje OV KSČM Trut-
nov mnoho spokojenosti a zdraví do dalších
dnů a let.

NÁCHODSKO
Dlouholetá členka strany Jiřina Kroupová

oslaví 85 let. Děkujeme jí za práci, kterou vy-
konává. Ivana Prodanová oslaví 65 let. ZO
KSČM Nové Město n. M. oběma přeje hodně
zdraví, štěstí a pohodu do dalších let. *
Krapková Anna z Náchoda oslaví osmdesátku,
též Karel Hanuš z České Skalice a Zdena Va-
něčková z Jaroměře. Jejich ZO KSČM jim pře-
je hodně zdraví, štěstí a spokojenost v dalších
letech. Sedmdesátiny oslaví Vlastimil Voříšek
z Jaroměře-Jezbin. Obětavý funkcionář, dlou-
holetý zastupitel a motor místních hasičů. ZO
KSČM a jeho přátelé mu přejí dobré zdraví
a mnoho elánu do dalších aktivit.
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Rychnov se na předmájové setkání
připravoval velmi pečlivě, ale přece
jen nejdůležitější činitel bylo počasí.
Celé dopoledne s námi lehce laškova-
lo sluníčko, více však hrozila nemájo-
vá zima. Sluníčko po 16 h. vyhrálo
a nastalo trochu zmatků se stěhová-
ním stolů a židlí ze zasedačky ven na
zahradu.

Na setkání jsme zvali především mladé
členy a sympatizanty ze všech okresů
kraje. Ne všem to vyšlo, přesto jsme zde
měli, kromě Rychnova, zastoupení také
z Jičína, Náchoda a Hradce Králové. Se-
stava hostů nenechala niko-
ho na pochybách, že rok
2016 je rokem voleb do kraj-
ského zastupitelstva. Měli
jsme zde přímo hvězdnou
sestavu členů a kandidátů.
Z Jičína přijel předseda OV
a zároveň kandidát Petr
Typlt, s novou mladou kan-
didátkou L. Žmolilovou
a svojí pravou rukou J.
Kurfiřtovou. Náchod byl za-
stoupen poslankyní PČR
a předsedkyní OV KSČM Soňou
Markovou, tajemníkem OV Jiřím
Žočkem a znovu kandidujícím zastupite-
lem Josefem Duškem. Hradec Králové
reprezentovaly dvě ženy, rovněž sou-
časné zastupitelky a kandidátky Táňa
Šormová a Lenka Fialová. Nejsilnější
zastoupení ovšem měli domácí Rych-

novští: současný radní KZ a znovu kan-
didující Josef Lukášek a noví kandidáti
Věra Žižková, Milan Novák, Jan Jane-
ček a Jana Kupcová. Milými hosty, kte-
ří se nebojí přijít mezi komunisty, byl sta-
rosta Rychnova Jan Skořepa a místo-
starostka Jana Drejslová. Všichni hosté
se postupně představili a odpovídali na
dotazy přítomných. A dotazů padalo ne-
počítaně. Ovšem třešničkou na dortu by-
la účast europoslankyně Kateřiny Ko-
nečné (na foto vpravo nahoře). Mnozí ji
známe z jejich vynikajících vystoupení
zejména v televizi. Svým přehledem, od-

vahou a bezprostředností nás všechny
přesvědčila, že je oprávněně řazena na
přední místa politiků naší strany. Záro-
veň je důkazem, že KSČM má celou řa-
du mladých, vzdělaných a také perspek-
tivních lidí. K příjemné atmosféře celého
setkání pomohlo kromě mimořádného
počasí také vynikající občerstvení. Ne-
potkali byste jediného nespokojeného
člověka. Největší chválu od více než 70
návštěvníků však sklidil Milan Novák za
skvěle ugrilovaná kuřata.                 (mon)

Rychnovští komunisté uvítali Kateřinu Konečnou

Čtvrtou Ženou regionu
Zdeňka Šárová

Hejtman Lubomír Franc a zakladatelka
akce Žena regionu Denisa Kalivodová
předali dárečky ženám, které se našem
kraji umístily v anketě a obdržely hlasy
veřejnosti. Zastupitelka za KSČM Zdeňka
Šárová (na foto s manželem) se umístila
čtvrtá v pořadí. Lidé jí fandili za to, že
věnuje prosazení změn v zákoně, které se
týkají náhradní rodinné a přechodné pěs-

tounské péče.
Podle ní nejsou
v současné po-
době přínosem
v péči o ohro-
žené děti. 

Všechny ženy
v anketě – 15
jmen – plní další
úkoly, které si
daly navíc k pé-
či o rodinu a ke
svému zaměst-
nání.        (vha)

ROZLOUČENÍ
Nedávno zemřela Marie Hrbatá, manželka
bývalého předsedy 37. ZO KSČM. Hlubokou
soustrast Julkovi a jeho blízkým vyjadřuje
42. ZO KSČM. 

Dne 14. 5. zemřela náhle Eliška Nečasová
z Hradce Králové ve věku nedožitých 83 let.
Loučí se s ní ZO č. 48 a LKŽ. 

Je to již 10 let, kdy nás opustili v květnu
Vladimír Říha, předseda MěV KSČM
v Žacléři a člen OV KSČM, a v srpnu Karel
Buben, obětavý spolupracovník a organizátor
okresních akcí.

Čest jejich památce!



Krůtí medailonky s chřestem

Z krůtích prsou nakrájejte napříč vláken
medailonky, lehce je nakle-
pejte, pokapejte olejem,
opepřete a nechte zabalené
do fólie hodinku v chladu od-
počinout. Mezitím si odstra-
ňte z chřestu zdřevnatělé
konce. Poznáte je tak, když
výhonek lehce ohnete – zlo-
mí se na konci dřevnaté čás-
ti. Pak chřest nakrájejte na
kousky, omyjte, osolte, pod-
lijte vínem a vařte v mikro-
vlnné troubě na plný výkon 5
minut. Na pánvi prudce

opečte medailonky, po obrácení zalijte
š�ávou z vařeného chřestu, položte na ta-
líř na polovinu chřestu a podávejte s va-
řeným bramborem.

Je to maximálně jednoduchá, velice
rychlá a překvapivě chutná a zdravá
úprava. Určitě si pochutnáte.

Vařila Ta�ána LANKAŠOVÁ

Pro 2 osoby: �� 200 g krůtích prsou ��

500 g zeleného chřestu �� 2 lžíce bílého
vína �� lžička oleje �� bílý pepř �� sůl

8 � červen    KRAJÁNEK � 2016
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�� 4. 6. Výstup na Velkou Deštnou,
sraz od 9 h. v Luisině údolí, opékání, 
promluví hosté a v 10.15 výstup.

�� 27. 8. Pomezní Boudy od 10 h.

�� 3. 9.  LEVICOVÁ SLAVNOST – setkání 
občanů pod Kunětickou horou, 
program od 10 do 16 hodin

�� Klub LKŽ HK – 9. 6. výlet do Nových 
Hradů. Bus v 8 h. od VČE. V září účast na 
Kuňce a 14. 9. od 14 h. opékání Nový HK.

)))  POZVÁNKY

Z prvních májů

NA OBĚTI VÁLKY NEZAPOMÍNÁME

Úcta umučeným obětem
Pietního aktu k uctění památky

zavražděných a zemřelých vězňů
z pochodu smrti z února 1945 se
u Choustníkova Hradiště zúčast-
nili a za KSČM položili květiny zás-
tupci krajského výboru a všech
okresů. Významnou vzpomínkovou
akci podpořili svou účastí hejtman
L. Franc, vicehejtman O. Ruml,
poslanci M. Táborský a Z. On-
dráček, za ruské velvyslanectví
Denis Vengerskij, starosta obce
a další osobnosti protifašistických
organizací. Aci za podpory Kraj-
ského přadu pořádala KR KČP.

PAMÁTNÍK ODOLOV
V Odolově se pietního aktu zúčast-

nilo kolem 160 občanů. Hlavní pro-
jevy pronesli poslanec Zdeněk
Ondráček a poslankyně Soňa Mar-
ková. Dále účastníky setkání poz-
dravila předsedkyně KhKV KSČM
Věra Žižková, předsedkyně OV
KSČM Trutnov Blanka Bubnová
a starosta města Rtyně v P. pan
Zdeněk Špringr. Na ukončení aktu
zazněla Internacionála a čestná
salva.                         Petr HOJNIC

Na mnoha místech Královéhradeckého kraje si občané a radnice obcí a měst
připomněli dny vítězství nad fašismem, které od mnohých partyzánů a vojáků –
v našem kraji především rudoarmějců – si však vyžádaly obě� nejvyšší. Na něk-
teré pomníčky a pamětní desky v kraji, si vzpomněli pouze komunisté a položili
k nim květiny, jako například v Týništi n. O.

Jezbiny

Hradec Králové

Týniště n. O.

Jičín

Trutnov

FOTO – M. VOHRALíKOVÁ
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