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Zdraví není zboží!
Oblast zdravotnictví si v posledních dvou

desetiletích prošla nelehkou a značně chao-
tickou cestou. V deva-
desátých letech divoká
privatizace učinila zdra-
votnictví dojnou krávou.
Za pravicových vlád
jsme si nedobrovolně
začali postupně zvykat
na myšlenku, že posky-

tování zdravotní péče je vlastně služba, a te-
dy za peníze. Nemalé! Pacient se postupně
přeměnil na klienta, který je nucen připlácet
si na léky, u zubaře i dokonce i za některé
výkony. Přitom od listopadového převratu je
systém zdravotnictví oproti vyspělým evrop-
ským zemím záměrně z veřejných zdrojů

výrazně podfinancováván, aby se vytvořila
nutnost vybírat stále více od pacientů.

Potřebnou a vysoce kvalifikovanou péči
poskytují zdravotničtí pracovníci za nepři-
měřeně nízké platy a mzdy. Navíc dnes
existují mnohatisícové rozdíly v odměňová-
ní mezi nemocnicemi zřizovanými státem
a krajem. Dochází tak k přetahování odbor-
ného personálu a k nežádoucímu jevu, kdy
v některých regionech chybí lékaři určitých
odborností, zvláš� praktici nebo internisté.

Sestry byly se vstupem do EU zase přinu-
ceny získávat vysokoškolské vzdělání, čímž
jich začalo u lůžek na odděleních výrazně
ubývat. Odvádějí tak vysoce kvalifikovanou
práci za směšné mzdy a platy ve velmi  

))) Slovo předsedkyně
KhKV KSČM

Do nového roku si většinou lidé přejí hodně zdraví. Nejinak tomu je i letos. Otázkou, kte-
rá však občanům Královéhradeckého kraje vyvstává na mysli v tomto novoročním čase
zvláš� palčivě, je, zda právě zdraví dokáže současné – značně nesourodé – vedení naše-
ho kraje pro ně zajistit.

Boj o volební výsledky 
je před námi

Jistě mnozí přemýšlíme, co rok
2017 přinese. Naším hlavním cí-
lem budou volby do Poslanecké
sněmovny. Půjde o tuhý volební
boj, jak naznačuje vystupování
představitelů dvou – v součas-
nosti – nejvlivnějších stran.

ČSSD se snaží znovu najít svou
tvář. Její předseda a zároveň i pre-
miér se tu a tam zastane pracují-
cích a slovně podpoří jejich náro-
ky. Ovšem v celkovém pojetí vlády
převažují pravicové tendence. Po-
dle vyjádření ministra Babiše dělá
Sobotka jen to, co on dovolí a ne-
bo to, co již doporučoval premiéro-
vi dávno. Vytváří dojem, že tu
vlastně vládne on. Jeho cílem je
nejen vládnout ze zákulisí, ale mít
tuto moc oficiálně potvrzenou.

Heslo hnutí ANO a hlavně pana
Babiše, že budou řídit kraje i stát ja-
ko firmu, je velmi nebezpečné. Ja-
ká je ve firmách demokracie? Tam
vládne přísná hierarchie, subordi-
nace a není tu místo pro diskusi,
výměnu názorů či zasahování pra-
cujících do chodu firmy. Bude pan
Babiš řídit stát tak, že mu do toho
nebude moci nikdo „kecat“, hlavně
ne občané? Nezavání to nedemo-
kratickým režimem?

Občané by si měli uvědomit,
o čem jsou předvolební sliby
a o čem je realita. Média se snaží
co nejvíce zdiskreditovat klasické
politické strany a vyzdvihovat rá-
doby nepolitická hnutí, která se
ovšem o politickou moc ucházejí.
Častokrát obstojí jen po velmi
krátkou dobu. Je to trend nejen
u nás. Hnutí nemají žádnou nos-
nou myšlenkovou náplň, ale jen
se snaží na vlně momentální ná-
lady získat voliče, a potom si vlád-
nout bez zásad, jen ve stylu, co
prospívá mně, musí prospívat
i ostatním. To ovšem mohou být
zcela odlišné cíle.

Naše strana jde do nového roku
s jasnými cíli. Potřebujeme od vo-
ličů získat dostatečný mandát,
abychom mohli jako nejsilnější
opoziční strana ovlivňovat život
společnosti směrem k sociální
spravedlnosti. Do tohoto boje pře-
ji všem hodně odvahy, nadšení
a vytrvalosti.

Věra ŽIŽKOVÁ

SOUČASNÉ VEDENÍ KRAJE HAZARDUJE 
SE ZDRAVÍM OBČANŮ
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Rád bych k projednávané aktualizaci
plánu rozvoje sociálních služeb něco
doplnil. V našem kraji byla postupně
vytvořena široce rozvětvená sí� sociál-
ních služeb. Což je pochopitelně dobře,
protože to umožňuje kvalitní terénní
a ambulantní práci.

Aktualizace, tedy změny, jež dnes
schvalujeme, vycházejí z požadavků, kte-
ré na odbor sociálních věcí vznesly jed-
notlivé organizace před koncem roku, tak
jak jsou zvyklé. To znamená v mezidobí
mezi posledním jednáním minulého za-
stupitelstva a prvním, skutečně pracov-
ním, jednáním nového. Převážná většina
požadavků je oprávněná a byla také dle
možností navržena k akceptování
a schválení dnešním jednáním.

Co však z návrhů vypadlo, byly poža-
davky našich příspěvkových organizací,
především domovů důchodců Albrechtice,
Biřička, Dvůr Králové nad Labem a Tma-
vý Důl. Jak jsem zjistil na odboru sociál-
ních věcí, nestalo se tak proto, že by byly

neoprávněné, ale
pracovníci odboru při
návrhu dnešních
změn vycházeli z fi-
nančních možností
kapitoly 28. krajské-
ho rozpočtu na rok
2017. Proto bych zde
chtěl upozornit na je-
den důležitý problém. V zařízeních kraje
začínají chybět pracovníci v přímé péči.
Ptáte se proč?

Za prvé je to práce velmi náročná jak fy-
zicky, tak psychicky. Za druhé nás přeplá-
cejí nejenom průmyslové zóny a další pod-
niky, ale dnes už bohužel i sí� obchodních
řetězců. Proto po projednání s radním pro
sociální oblast i vedoucím odboru, i přesto,
že ještě neexistuje sociální výbor, doporu-
čuji schválit dnes předložené změny a na-
vržené usnesení doplnit:

V odstavci II. za b) uložit Ing. Vladimíru
Dernerovi, náměstkovi hejtmana, dořešit
posílení počtu pracovníků příspěvkových
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psychicky i fyzicky náročném povolání.
Jejich problémy s narůstající administra-
tivou, nesprávně nastavenými kompe-
tencemi, celoživotním vzděláváním
a třeba i za Hegera minimalisticky nasta-
venou personální vyhláškou zůstávají
dlouhodobě neřešené.

Rovněž lůžková zdravotnická zařízení
trpí dlouhodobým podfinancováním, pře-
devším tam, kde v minulosti nedokázali
dojednat se zdravotními pojiš�ovnami
lepší platby za výkony. To je také jedna
z přetrvávajících bolestí nemocnic zřizo-
vaných Královéhradeckým krajem. Si-
tuace se sice postupně lepší, ale ke
spravedlivým úhradám v duchu „za stej-
ný výkon, stejné peníze“ se zatím ne-
dospělo. 

Zdravotnický holding nesplnil
zadání

Náš kraj je také opakovaně „postiho-
ván“ experimentováním a nekompetent-
ností odpovědných. Nejdříve to byla vlád-
noucí ODS, která z nemocnic učinila ob-
chodní společnosti, následně spojených
do holdingu. Snad aby se do budoucna
lépe privatizovalo? Holding ale nikdy ne-
naplnil původní záměr, kvůli kterému byl
vytvořen. Tedy společně nakupovat zdra-
votnické prostředky a léčivé přípravky,

popřípadě dohodnout lepší podmínky se
zdravotními pojiš�ovnami, a tím výrazně
ušetřit. Zdravotnický holding byl díky nes-
chopnosti ČSSD dlou-
hodobě špatně řízen.
Nedokázal řádně vy-
soutěžit výběrová říze-
ní v tak důležitých ob-
lastech, jako jsou labo-
ratoře nebo logistika.
Vedení holdingu si ale
umělo velmi dobře za-
jistit své vlastní vysoké
odměny a bonusy.

Krize s oblastní
nemocnicí

V čem ale ČSSD ve
vedení kraje absolutně
selhala, byla slibovaná rekonstrukce ne-
mocnice v Náchodě. Mnohokrát odlože-
ný tendr na nutnou přestavbu a moderni-
zaci druhé největší nemocnice v kraji
v závratné hodnotě 1,3 mld. byl v polovi-
ně prosince 2016 opět odložen. Rozhod-
la o tom nová koalice, která paradoxně
do čela tak citlivé oblasti postavila člově-
ka z Hegerovy TOP 09. Pan Cabicar ne-
měl nikdy nic společného se zdra-
votnictvím, tak to asi bude ta nejkompe-
tentnější osoba.

Kraj prý hodlá v roce 2017 vypsat za-
kázku znovu. Po pěti letech neuvěřitelné-

ho šlendriánu, vypisování a rušení ten-
dru, nutnosti vzdát se evropských milió-
nů, zásahu policie v sídle kraje, v holdin-
gu, v sídle jedné z firem i u hejtmana
France doma, se tak začíná od nuly!

Zdravotní péče o tisíce obyvatel velké
části Královéhradeckého kraje zůstává
nadále ohrožena. Rekonstrukce z mnoha
důvodů nevyhovující náchodské nemoc-
nice byla, kromě jiného, jedním ze stabi-
lizačních prvků, aby odsud neodcházeli
zdravotníci a byla zde poskytována péče
na úrovni 21. století.

Odpovědnost za tento tristní stav je
zcela na ČSSD a nyní také na pravico-
vých stranách spojených do současné
v našem kraji vládnoucí koalice.

Soňa MARKOVÁ

SOUČASNÉ VEDENÍ KRAJE HAZARDUJE SE ZDRAVÍM...
� Dokončení ze str. 1

DALAJLÁMA

Vezměme si Dalajlámu,
má ten člověk vůbec mámu?
Nebo nám ho nějaký božský tvor
shodil z tibetských hor?

V Praze se dá dobře schovat
s leckým kukle piklit
s politiky meditovat,
jen nenechat se chytit.

V hvězdičkovém hotelu
vyperou mu rázovitý háv
a druhý den v něm může chodit 
zas jak pyšný páv.

A� si mluví a nebo je potichu –
máme ho tu jak veš v kožichu.

Jiří Knopp

�

Sociální služby vyžadují více pracovníků a vyšší mzdy

Vystoupení Josefa LUKÁŠKA na 2. zasedání Zastupitelstva KhK



První pracovní jednání nového krajského
zastupitelstva začalo s dvacetiminutovým
zpožděním a bylo přerušeno dvěma pře-
stávkami, které čítaly dohromady více než
půldruhé hodiny. 

Důvod byl prostý – marná snaha do-
hodnout se na složení výborů zastupitel-
stva. Zřejmě byla nedostatečná příprava
jednání, kdy se hejtmanem slíbená
schůzka předsedů politických klubů ko-
nala až v poslední možný pracovní den
před jednáním zastupitelstva. 

Při poslední jednací přestávce, která
byla zároveň přestávkou polední, se na-
konec podařilo dohodnout alespoň před-
ložení společné kandidátky koalice, ANO
a KSČM. Dvě zbývající opoziční strany
k dohodě nepřistoupily, takže se o jejich
zástupcích ve výborech hlasovalo zvláš�.
Osobně chápu jejich neochotu přidat se
k dohodě, protože zatímco ANO mělo ga-
rantováno v každém výboru nejméně tři
zástupce a KSČM jednoho, zbývající
strany se měly dohodnout na jednom
společném zástupci. Připomínám, že po-
prvé nemají ve výborech, což jsou volené
orgány krajské samosprávy, zastoupení
všechny zvolené politické subjekty. A to
potvrdilo novou formu vládnutí, kterou
pětikoalice zavedla – demokraturu.

Vra�me se však na jednání zastupitelů.
Kromě poněkud nedůstojné volby výborů
schválili zastupitelé úpravu rozpočtu na
tento rok, kdy radní Rudolf Cogan (VČ
a STAN) slíbil, že pokud některý z resor-
tů ušetří peníze, nepřijde o ně a bude
s nimi moci počítat v dalším roce. 

Schváleny byly závazky veřejné služby
ve zdravotnických zařízení včetně fakult-
ní nemocnice, a také horské služby.
Schválen byl také příslib spolufinancová-
ní nemocničního informačního systému,
který by se měl pořídit z evropských fon-
dů. Schválena byla i aktualizace sítě so-
ciálních služeb. Tady vystoupil s doplňují-
cím návrhem usnesení Josef Lukášek
(KSČM), jehož podrobnosti naleznete ve
zvláštním článku. Bylo nakonec schvále-
no, ale opět po poněkud nedůstojné pro-
ceduře, kdy Ivan Adamec (ODS) trval na
tom, aby návrh byl hlasován jako proti-
návrh a nedal se přesvědčit, dokud si ná-
městek Vladimír Derner (KDU-ČSL) Lu-
káškův návrh neosvojil, a tak se stal sou-
částí usnesení.

Ta�ána LANKAŠOVÁ

Pozn.: Inu, ani senátorská praxe nenahra-
dí studium jednacího řádu zastupitelstva.

organizací KhK poskytujících sociální
služby, včetně posílení mzdových pro-
středků. Termín do 30. 6. 2017, tzn. do
příští pololetní aktualizace.

Dříve než návrh předám návrhové komi-
si, dovolte mi k tomu ještě pár slov. Kraj,
jak můžeme číst v tisku nebo najít v de-
mografických studiích, stárne. Požadavků
na umístění v pobytových zařízeních po-
skytujících tuto sociální péči stále přibývá
a možnosti jsou, bohužel, omezené. Ná-
klady na jedno nově vybudované lůžko
odpovídají přibližně jednomu milionu ko-
run. Jako řešení tohoto problému se nabí-
zí užší spolupráce s městy, jako např.
v Rychnově nad Kněžnou. Z toho důvodu
doporučuji radě kraje znovu ustavit komi-
si rady pro plánování a financování soci-
álních služeb s účastí zástupců všech 15
obcí s rozšířenou působností.

Práce v této oblasti mě naučila jedné vě-
ci, že sociální problematika se dříve či po-
zději dotkne každého z nás. A� už osobně
nebo prostřednictvím našich příbuzných.
Mysleme tedy na to i my.                      �

Sociální služby vyžadují...

KRAJSKÁ „DEMOKRATURA“ POTVRZENA
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Královéhradecký krajský výbor se na kon-
ci roku 2016 sešel ke svému 11. jednání. Na
programu byla informace z krajského zastu-
pitelstva o obsazení výborů KhK. KV KSČM
zatím odložil další návrhy zástupců za
KSČM do dosud nezaplněných výborů KZ
(viz další příspěvky v listu) na další jednáni.
Dění v poslanecké sněmovně ozřejmila So-
ňa Marková. Tzv. „protikuřácký zákon“ Sně-
movna podpořila, zatímco zákon o snížení
DPH na časopisy, který KSČM také podala,
Zeman nepodepsal. Sněmovna o něm bude
hlasovat znovu. KV projednal plán činnosti na
rok 2017 a stav přípravy krajské nominační
konference (25. 2.) a postup při umís�ování
větších reklamních ploch pro poslanecké vol-
by. Zástupci z okresů v KV se shodli na nut-
nosti dodávání čerstvých informací na weby,
alespoň jednou týdně. Nutné bude předsta-
vovat různými formami schválené kandidá-
ty do PS PČR na nominační KK. Pro noviná-
ře bude uspořádána tisková konference 27.
2., kam budou také tito kandidáti pozváni.
Krajský výbor se shodl na finanční podpoře
akcí: Bohdašín – 1. června (OV NA), Velká
Deštná – 3. června (OV RK), Pietní akt  Po-
mezní Boudy –  26. srpna (OV TU), Zahrada
Východních Čech – říjen (OV RK), Setkání le-
vicových občanů – 2. září (místo bude
upřesněno), seminář ke 100. výročí VŘSR –
listopad od 16 hodin U Švagerků (OV HK).

(vha)

)))  Jednal KhKV KSČM

První pracovní jednání nově zvolených krajských zastupitelů, které se usku-
tečnilo v prosinci 2016, vyvolalo vážné pochybnosti o prohlášení nové koalice,
že hodlá všem naslouchat a nebude nikoho „válcovat“. Byly voleny totiž výbo-
ry zastupitelstva a koalice se ani nenamáhala nechat hlasovat o poměru zapo-
jení zástupců koaličních a opozičních klubů. Stanovila prostě poměr deset čle-
nů výboru ku pěti v neprospěch opozice. Připomeňme si, že nejméně v uply-
nulých dvou volebních obdobích měla ve výborech koalice vždy převahu jedi-
ného hlasu, s výjimkou výboru kontrolního, kde měla převahu opozice.

)))  Z jednání krajského zastupitelstva

Ve dnech 29.–30. listopadu 2016 se usku-
tečnila v Clarion Congress Hotelu Prague od-
borná konference na téma Efektivní nemocni-
ce 2016. V rámci této prestižní akce společ-
nost HealthCare Institute (HCI) ve spolupráci
sodbornými partnery – společností NEXIA AP a.s.,
a společností CRIF - Czech Credit Bureau, a. s.,
zhodnotily české nemocnice na základě fi-
nančního zdraví v oblastech, ve kterých mo-
hou ovlivňovat spokojenost pacienta.

Na druhý den jednání konference přijala po-
zvání i poslankyně Soňa Marková (KSČM).
V diskusním panelu, který se – kromě jiného –
zabýval úlohou pacientských organizací, svými
slovy potvrdila, že finanční kondice nemocnic
silně ovlivňuje jak kvalitu poskytovaných slu-
žeb, tak i spokojenost pacientů a zaměstnanců
nemocnic. Zdůraznila také, že zdravotnictví je
tu především pro pacienta a že je neúnosné

další navyšování jejich spoluúčasti. Zde hrají
důležitou roli právě pacientské organizace. Na
závěr konference pak byly oceněny nemocnice
rozdělené podle svého zřizovatele. Za rok 2016
se žádná z našich krajských nemocnic, bohu-
žel, neumístila do 5. místa. V celkovém pořadí
– bez ohledu na to, kdo je zřizovatelem – se na
10. místě umístila FN Hradec Králové. Mezi fa-
kultními nemocnicemi obsadila pak místo třetí
před FN Plzeň a FN Motol.                         (lf)

Odborná konference „Efektivní nemocnice 2016 – Strategie 
zdravotních pojiš�oven a nemocnic“



Hlavním cílem koncepce je dostupnost
přiměřeně kvalitního bydlení pro všechny
občany města s přihlédnutím na specifika
některých cílových skupin v propojení se
sociálními službami a navazujícími aktivi-
tami. Zároveň by nemělo docházet k vy-
čleňování specifických forem bydlení
z obvyklé městské zástavby. Město re-
spektuje princip prioritního zabezpečení
bydlení v bytech, nikoliv v ubytovnách ne-
bo v nevyhovujících a nedůstojných for-
mách bydlení.

Konkrétními kroky pro naplňování cíle
jsou: � zajištění dostatečné kapacity růz-
ných specifických forem bydlení pro vyme-
zené cílové skupiny, � zajištění dlouhodo-
bého nájemního bydlení, � integrace soci-
álně vyloučených spoluobčanů, � zvyšo-
vání dostupnosti specifických forem bydle-
ní lidem bez domova, předcházení ztráty
bydlení, � rozvinutí systému vícestupňové-
ho bydlení, efektivní využití stávajících
možností podpory ze strany státu v této ob-
lasti, � vytváření podmínek pro specifické
formy bydlení jako netržní složky bytového
fondu, � vytváření podmínek pro postupné
navyšování počtu bytů v majetku města.

Což také znamená pečlivě vážit, zda ne-
ní navržen k privatizaci městský byt, který
by byl vhodný jako součást specifické for-
my bydlení.

Koncepce specifických forem bydlení od-
ráží skutečný aktuální stav v oblasti bydlení
na území města Hradec Králové a nabízí
konkrétní reálné kroky a postupy pro napl-
ňování stanoveného cíle – dosažení do-
stupnosti standardního bydlení pro všechny
občany města. Důraz je kladen zejména na
rozvinutí a realizaci systému vícestupňové-
ho bydlení, prevenci bezdomovectví. Kon-
cepce specifických forem bydlení je součás-
tí schválené bytové koncepce města.

Bytové a ubytovací kapacity
Předpokládá se navýšení kapacity zhruba

o 34 bytů zvláštního určení, 60 bytů pro sku-
pinu seniorů, 5 bytů chráněných a tréninko-
vých, 15 bytů startovacích, 21 bytů pro rodi-
ny s dětmi, 16 bytů v městské ubytovně.

Pro rodiny s dětmi je dále třeba podporo-
vat formu sociálního bydlení a s ním spoje-
né sociální služby či návazné aktivity, které
poskytují pomoc a podporu potřebným ro-
dinám. V případě skupiny mladých lidí,
příp. rodin pokračovat v programu starto-
vacích bytů, v návaznosti na dotační řízení
navýšit jejich kapacitu a specifikovat pod-
mínky tohoto programu.

Pro seniory půjde v plánovaném obdo-
bí o pokračování v přípravách na vybu-
dování objektu s malometrážními byto-
vými jednotkami v režimu bydlení „Har-
monie“, dále o uvolnění prostor v objek-
tu Jungmannova 1437, které má v sou-
časné době v pronájmu Seniorcentrum,
o.p.s., provozující odlehčovací služby.

Pro osoby se zdravotním postižením je
mimo zachování a případně navyšování
bytového fondu také třeba zachovat a dá-
le rozvíjet programy bydlení s různou mí-
rou podpory odpovídající charakteru posti-
žení převážně prostřednictvím sociálních
služeb, příp. navazujících aktivit (tréninko-
vé byty, sociální bydlení formou podpory

samostatného bydlení, služby chráněné-
ho bydlení či sociální rehabilitace pro oso-
by se zdravotním postižením v produktiv-
ním věku).

Tento vývoj zohledňuje i probíhající
proces transformace pobytových služeb
v Královéhradeckém kraji, který předpo-
kládá dostatečnou kapacitu bytového
fondu a zároveň dostatečnou kapacitu
sociálních služeb zajiš�ujících podporu
lidem se zdravotním postižením (týká se
zejména lidí s mentálním postižením
a závažně duševně nemocných).

U osob v obtížné životní situaci jde zejmé-
na o předcházení bezdomovectví a sociální-
mu vylučování lidí, kteří se dostanou do by-
tové nouze (např. z důvodu finanční ne-
schopnosti platit komerční nájem), podpora
sociálních bytů se zajištěním sociální práce
prostřednictvím sociálních pracovníků

SPECIFICKÉ FORMY BYDLENÍ V HRADCI KRÁLOVÉ
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Krajské město má od roku 2014 zpracovanou a schválenou Koncepci roz-
voje specifických forem bydlení, která byla naposledy aktualizována před
rokem usnesením zastupitelstva města.

Přehled současného stavu a předpokládaných potřeb bytů 
pro specifcké skupiny obyvatel města Hradec Králové

V tabulce je uveden současný stav bytů v jednotlivých kategoricích a dále uvedena předpoklá-
daná potřebnost cílového stavu v jednotlivých letech, která je odvozena z doporučení cílových
skupin uvedených v této kolonce.
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Od doby odhalení priorit na roky
2015–2018 neustále upozorňujeme na
to, že pan Jiřička tak nějak pozapomněl
na některé zásadní věci. Možná si dokon-
ce myslí, že když se o některých problé-
mech nebude mluvit, že se vyřeší samy.
Ale nevyřeší – ani v pohádkovém městě.

V polovině volebního období 
na půl plynu?

Koalice je v polovině svého funkčního
období. Měla by pracovat na plné obrát-
ky a plnit přání svých občanů jako na
běžícím pásu. Ale je to tak skutečně?
Vezměme třeba opravy a rekonstrukce
chodníků. Největší bolák našeho krás-
ného města. Zdá se snad někomu z vás,
že se v této oblasti něco děje? Ví někdo
o opraveném chodníku či komunikaci za
poslední dva roky? Proč se stále neřeší
nedostatek parkovacích míst na sídliš-
tích? Další oblast, kterou občané opráv-
něně kritizují.

V Jičíně je velký nedostatek bytů, pře-
devším menších pro mladé. Rovněž tak
byty pro sociálně slabé rodiny by se ho-
dily. Před mnoha lety byla vytipována
vhodná lokalita, kde se počítalo s vý-

stavbou startovacích bytů pro nastupují-
cí generaci a by-
tů sociálních. Sa-
mozřejmě s pod-
porou dotace od
státu. Byla zpra-
cována komplet-
ní dokumentace
a dokonce vydá-
no stavební po-
volení. Současná
koalice dostala
vše jak na stříbr-
ném podnosu.
Výsledek? Sta-
vební povolení
propadlo a ticho
po pěšině. Ani
diskuze, natož realizace.

V Jičíně chybí nejen byty, ale rovněž
pozemky pro výstavbu rodinných dom-
ků. Jak daleko je projekt v jičínských ka-
sárnách, kdy se začne něco smyslupl-
ného budovat a hlavně, kolik to bude
stát městskou kasu, s tím si současné
vedení asi hlavu nedělá. Pokud by děla-
lo, předložilo by nějaké podklady na
zastupitelstvo. Udělalo by si přinejmen-

ším studii proveditelnosti, jako každý
správný hospodář.

Dalším vhodným prostorem pro zás-
tavbu je lokalita areálu technických slu-
žeb v samém centru města. Před mno-
ha lety vznikla studie využití tohoto pros-
toru. Do dnešního dne nás místosta-
rosta pro výstavbu pan Jiřička neinfor-
moval o záměrech vedení města. Mož-
ná z důvodu toho, že žádné záměry ne-
jsou. Je snad v Jičíně někdo, komu se
prostor v této podobě líbí?

Město disponuje rozsáhlými pozemky
na Holínském předměstí, které jsou ur-

čeny k zástavbě. Možná deset let již
existuje studie využití území z dílny
městského architekta Radka Jiránka.
Tento projekt se nepohnul ani o krok do-
předu. Na co se čeká? Nebo vedení
města ani neví, že tyto pozemky vlastní?
Takto se chová správný hospodář?

Místo vlastní výstavby
předražené byty developerů

Mladým lidem, kteří chtějí v Jičíně byd-
let tak nezbývá vybírat z omezené nabíd-
ky bytů zavedených místních firem, které
si nedostatek bytů nechají v ceně náleži-
tě zaplatit. A o výstavbě vlastního domku
na pozemcích připravených městem si
můžeme nechat ještě hodně dlouho zdát.

Vážení občané, pokud se ptáte, zda
současná liknavost a neochota řešit zá-
sadní problémy města – např. opravy
chodníků či výstavbu dalších parkova-
cích míst, je záležitostí neschopnosti či
lenosti, nezbude vám nic jiného, než se
na to vedení města zeptat na veřejných
jednáních zastupitelstva. Pokud tušíte,
že za neochotou posunout podmínky
pro výstavbu bytů a rodinných domků ve
vhodných lokalitách, určených k tomu
dokonce územním plánem, stojí i něco
jiného, pak další roky a konkrétní zájem-
ci o dané lokality vám určitě otevřou oči.

Petr KEBUS, 
zastupitel Jičína
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V JIČÍNĚ BEZ NOVÝCH OBECNÍCH BYTŮ

Nicnedělání jako projev neschopnosti nebo naopak 
promyšlený obchod v budoucnosti?

města a sociálních služeb či navazují-
cích aktivit. Zároveň je třeba se vyvarovat
vytváření sociálně vyloučených lokalit.

Kapacita specifických forem bydlení pro
jednotlivé cílové skupiny se nesnižuje, je
nastaven funkční systém vícestupňových
forem bydlení a jeho prostupnost, měst-
ská ubytovna je využívána v celém rozsa-
hu, tj. došlo k rekonstrukci 16 bytů, kapa-
cita bytů pro skupinu seniorů se navýší
alespoň o 20 nájemních bytů a v případě
bytů zvláštního určení asi o 70. Je zajiště-
na dostatečná kapacita bytů zvláštního ur-
čení pro osoby se zdravotním postižením
a postupně se navyšuje kapacita v progra-
mech bydlení s různou mírou podpory,
která odpovídá typu a stupni postižení.
Jasné nastavení systému a pravidel pro
zachycení lidí ohrožených akutní ztrátou
bydlení, funkční systém vícestupňového
bydlení pro tuto cílovou skupinu (dostateč-

ná kapacita sociálního a tréninkového
bydlení, příp. krizového lůžka), možnost
nájemného či podnájemního bydlení pro
domácnosti, které mají potíže za tržních
podmínek získat přiměřené kvalitativně
standardní a prostorově nevyloučené byd-
lení, avšak mají dostatek kompetencí
k udržení bydlení, prevence bezdomo-
vectví, sociálního vyloučení.

Město je schopno v součinnosti se so-
ciálními službami, příp. s navazujícími ak-
tivitami, řešit bytovou situaci rodin s dětmi,
které se ocitly v krizi, kterou neumí nebo
nemohou řešit vlastními silami (nemají dos-
tatek finančních prostředků, nejsou dosta-
tečně kompetentní apod.), dále podporuje
sociální služby tak, aby byla zajištěna do-
statečná personální kapacita zejména
u osob se zdravotním postižením.

Ta�ána LANKAŠOVÁ, 
zastupitelka Hradce Králové

Uplynul téměř rok od okamžiku, kdy se všem občanům prostřednictvím našich
opozičních novin dostala do rukou, dnes již legendární, tabulka priorit z dílny ji-
čínského místostarosty Jiřičky. Ta měla odtajnit záměry současné koalice v Jičí-
ně na celé volební období. Dnes je tento úsměvný materiál dávno neaktuální a ni-
kdo z vedení si samozřejmě nedal tu práci jej doplnit a upravit. Proč také, vždy�
jsme to ani nepožadovali a neposlali uctivou „kolkovanou žádost“. Tak co by-
chom chtěli?

�



Proč rada města, v souvislosti se
změnou tarifů MHD Hradec Králové,
zrušila od 1. 9. 2016 zvýhodněné jízd-
né pro držitele zlaté medaile prof.
Janského? 

Nově mají na tento tarif nárok jen drži-
telé zlatého kříže ČČK III. třídy, který se
váže na 80 odběrů. Zlatá medaile prof.
MUDr. Jana Janského je udělována za
40 bezpříspěvkových odběrů. V minu-
lých letech měli dárci krve jízdné v MHD
v Hradci Králové zdarma. Následně rada
města přehodnotila svůj postoj k dárcov-
ství a dárci krve (krevní plazmy) za roční
jízdné hradili částku 500 Kč za rok. Nyní
zvýhodněné jízdné zrušila.

Obrátili se na mě dárci krve se žádostí
o přehodnocení tohoto postoje města,
nebo� se domnívali, že toto rozhodnutí

přijalo zastupitelstvo města. Osobně se
domnívám, že je důležité vážit si lidí, kte-
ří darují dobrovolně naději na život. Ne
každý chce a může být společnosti takto
užitečný. 

Motivace a ocenění jsou – nejen z mé-
ho pohledu – důležité již proto, že dobro-
volných dárců ubývá. Mnohá vedení
měst si toto uvědomují a oceňují přístup
dárců alespoň tím, že jim umožní jezdit
MHD úplně zdarma (např. Tábor, Kro-
měříž, Mladá Boleslav, Litoměřice, Klato-
vy, Tachov a další). Jsem přesvědčena,
že možná ekonomická úspora ze zruše-
ní zvýhodněného jízdného pro dárce kr-
ve je zanedbatelná, ve srovnání s potře-
bou města neformálně a účinně ocenit
a motivovat dobrovolné dárce krve.

Lenka FIALOVÁ
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Stoleté výročí a moje
životní zkušenosti

Až bude svět jak živná stáj, 
až nebude proč vésti válku, 
pijte mé básně jako čaj s mlékem      
z pomněnkových šálků.

(Vítězslav Nezval „Až“)
Vstupujeme do roku 2017 v době lokálních

válek, řádění zběsilých islamistů – v době
hrozby světové katastrofy. Ale je to také rok
stého výročí zahájení Velké říjnové socialistic-
ké revoluce. Představitelé USA, NATO, EU i je-
jich čeští pravdoláskoví přisluhovači mluví
o VŘSR i o socialismu jen hanlivě. Straší lidi
hladomorem v SSSR a Stalinovými krutostmi.

I na Západě se však najdou objektivní lidé.
Za všechny uvedu jen významného americké-
ho žurnalistu a spisovatele Johna Reeda
(1887 Portland – 1920 Moskva). Od výstřelu
z Aurory byl v Petrohradu v prvních řadách
bojovníků. Své poznatky popsal v knize „De-
set dnů, které otřásly světem“, V jejím čes-
kém vydání z r. 1946 na straně 17 píše: „A� si
myslí o bolševicích kdo chce, co chce, jis-
té je, že ruská revoluce je dosud největší
události lidských dějin a dobytí moci bolše-
viky – skutečnosti významu světového.“

VŘSR začala bezprostředně od začátku plnit
heslo: „Všechna moc sovětům dělníků, vojáků
a rolníků – mír, chléb a půdu.“ Sovět na Leni-
nův návrh jako první přijal Dekret o míru a De-
kret o půdě, která patří těm, kdož na ní pracují.

V životě jsem se potkal s mnoha sovětský-
mi občany. Vždy jsme se shodovali, že nej-
důležitější je boj za mír. Našimi velkými přá-
teli se stali váleční veteráni – manželé Máša
a Jurij Voldajští. Se ženou jsme se s nimi po-
znali na našem měsíčním pobytu na Krymu.
Hned první den nás – sousedy – pozvali na
svůj pokoj. Pak jsme denně chodili na spo-
lečné procházky. Po několika letech jsme se
zde setkali znovu. Potřetí jsme s nimi strávi-
li tři dny u nich v Tbilisi.

Vždy jsme si měli o čem povídat. Jurij, pů-
vodem z Leningradu, skončil válku jako plu-
kovník – velitel ženijní brigády. Mezi prvními
přijel v květnu 1945 do Prahy. Jeho vojáci
odminovávali pražské mosty i Hradčany.
Máša, Ukrajinka, přijela s ním jako zdravot-
nice. V Praze strávili téměř rok. Vzpomínali
třeba na svou návštěvu naší „zlaté kapličky“.
I když představení „Prodané nevěsty“ bylo
vyprodané, první dvě řady byly vyhrazeny
pro rudoarmějce. Na každém sedadle byl az-
bukou napsaný obsah této opery. Tento za-
žloutlý list nám ukázali po letech doma.

Časem jsme se od nich dozvěděli o jejich
hrůzných prožitcích z války. Oba měli jen krů-
ček ke smrti... A takové lidi bych měl obviňovat
z ruské agrese? Lidi, kteří po VŘSR vybudova-
li ze zaostalého Ruska moderní světovou vel-
moc? Lidi, kteří hnali nejlépe vyzbrojenou hit-
lerovskou armádu od bran Moskvy, Petrohra-
du, ze Stalingradu až do Berlína? Lidi, kteří ne-
návidí válku?                    Jaroslav PRŮŠEK

Jako první volili krajští zastupitelé
5. prosince složení Finančního výboru,
kdy se společně hlasovalo o kandidá-
tech za koalici a jednotlivě o opozičních
kandidátech. Zástupce KSČM Petr Ke-
bus získal 43 hlasů pro (dále jen +), ni-
kdo nebyl proti (dále jen –) a dva zastu-
pitelé se zdrželi (dále jen x). Prošel ještě
zástupce SZ a Pirátů Martin Jiránek
(41+; 0–; 1x), ale zástupce SPO SPD
Petr Vrzáň neprošel (10+; 6-; 28x).

Nejen Zdeněk Ondráček (KSČM), ale
i Karel Klíma (KDU-ČSL) prohlásili ten-
to způsob volby za nedůstojný a po dal-
ší přestávce se už hlasovalo jinak – nej-
prve o způsobu hlasování u každého vý-
boru, pak o návrhu koalice, ANO
a KSČM a nakonec jednotlivě o zástup-
cích zbývajících dvou opozičních stran,
které se k dohodě nepřipojily.

Při volbě Kontrolního výboru uspěl při
společné volbě Josef Zima za KSČM
(41+; 0–; 3x), neuspěli však Michal
Kudrnáč za SZ a P (14+; 1–; 26x) ani Vít
Petera za SPD SPO (6+; 2-; 36x) a výbor
není kompletní. Do Výboru pro výchovu,
vzdělání a zaměstnanost byla společně
s ostatními zvolena za KSČM Táňa
Šormová (43+; 0–; 1x), neprošli však So-
ňa Hladíková za SZ (14+, 1–, 26x) ani Ja-
roslav Kříž za SPO SPD (15+, 1–, 25x).
Výbor není kompletní stejně jako Výbor pro
dopravu, kde byl společně s ostatními zvo-
len za KSČM František Vrabec (42+, 0–,
2x), ale neprošli ani František Křelina za
SZ (20+, 1–, 23x) natož Petra Horvátová
za SPO SPD (10+; 3–; 31x). Nekompletní
jsou i další dva výbory – Výbor pro životní

prostředí a zemědělství, kde je Otakar
Ruml (KSČM) zvolen uvolněným předse-
dou, ale neprošel ani Martin Hanousek ze
SZ (17+; 1–; 24x) ani Václav Matula za
SPO SPD (10+; 0–; 33x), i Výbor pro regio-
nální rozvoj a cestovní ruch, kde byl spo-
lečně s ostatními zvolen za KSČM Otakar
Ruml (43+; 0–; 1x), ale neprošel ani Mar-
tin Jiránek za SZ a P (21+; 0–; 23x) ani
Zdeněk Podal za SPO SPD (9+; 1–; 33x).

Další tři výbory byly zvoleny jako kom-
pletní. Platí to o Výboru pro sport a tělo-
výchovu, kde byl společně s ostatními
zvolen za KSČM Josef Tylš (42+; 0–;
2x), dále byl zvolen Martin Jiránek SZ
a P (23+; 0–; 20x) a nezvolen Ota Jan-
da za SPO SPD (7+; 3–; 34x), dále pro
Výbor pro kulturu a památkovou péči,
kde byla společně s ostatními zvolena za
KSČM Lenka Fialová (43+; 0–;1x), jed-
notlivě pak Miroslav Matějka za SPO
SPD (23+; 1–; 18x) a neprošel Adam
Záruba za SZ (15+; 3–; 24x). Kompletní
je i Sociální výbor, kde pro KSČM pře-
pustili jedno místo navíc zastupitelé za
VČ a STAN. Společně s ostatními tak by-
li zvoleni Josef Lukášek a Táňa
Šormová (43+; 0–; 1x) a jednotlivě pak
uspěl Jiří Morávek za SPO SPD (23+;
0–; 20x) a neuspěla Zdeňka Rudolfová
za SZ a P (10+; 1–; 32x).

K ostudné situaci došlo při volbě zdravot-
ního výboru, o němž Milan Sommer (TOP
09) prosadil hlasování o opozičních návr-
zích po kandidátech a jeho spolustraník
Leoš Heger ostře vystoupil proti KSČM na-
vržené Ivě Řezníčkové, která také ná-
sledně nebyla zvolena (19+; 10–; 13x). �

Interpelace zastupitelky města Hradec Králové

Trvale pomáhají nemocným a nemohou jezdit zdarma

Jak se volily výbory Zastupitelstva KhK 



Na pozvání poslance EUROPARLA-
MENTU Ing. Jaromíra Kohlíčka, CSc.,
navštívili komunisté a sympatizanti
okresu Jičín ve dnech 12.–13. pro-
since 2016 Štrasburk. 

Za finančního
přispění GUE/
NGL-EVROPSKÁ
LEVICE mohlo
přijet do „zákono-
dárného“ centra
EU 43 našich
účastníků. Pozvá-
ní přijalo též 13
studentů ze Střed-
ní školy gastrono-
mie a služeb z No-
vé Paky. Navštívili
prostory EP a byli
přítomni vlastnímu
jednání v prostoru
pro diváky. Pro
skupinu uskutečnil
poslanec Kohlíček
besedu, při níž
odpovídal na otáz-
ky k fungování parlamentu, ale i na dal-
ší otázky, související s prací poslanců.
V odpoledních hodinách navštívili
účastníci exkurze Štrasburk a seznámi-
li se s pamětihodnostmi tohoto krásné-
ho starobylého města. 

Děkujeme poslanci J. Kohlíčkovi za
pozvání a vstřícnost, kterou věnoval na-
ši skupině.                        

OV KSČM Jičín
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PŘEDEJ DÁLE!

Zvolen byl Roman Prymula za
SPO SPD (31+; 0–; 13x) a neprošel Da-
vid Buka za SZ a P (12+; 2–; 28x). Výbor
bude stejně jako ostatní doplněn na úno-
rovém zasedání.

Nekompletním je také výbor bezpeč-
nostní, kde KSČM zastupuje Zdeněk
Ondráček (42+; 0-; 2x), neprošli však Pa-
vel Bulíček za SZ a P (15+; 0–; 27x)
a Ivan Šrotýř z SPO SPD (10+; 0–; 32x).
Výbor pro hospodářskou spolupráci
a pracovní příležitosti byl zvolen komplet-
ně díky tomu, že do jeho čela byl na usta-
vujícím jednání zvolen Martin Hanousek
(SZ). Za KSČM byl společně s ostatními
zvolen Jan Janeček (43+; 0–; 1x) a ne-
byla zvolena Jana Galbíčková za SPO
SPD (10+; 2–; 32x). Skladbu všech výbo-
rů naleznete na www.kr-kralovehra-
decky.cz, ale chybí tam označení přísluš-
ností členů k politickým klubům.

Je důležité závěrem poznamenat, že
klub KSČM vždy podpořil kandidáty
opozice, a že zjevně jeden ze zastupite-
lů vytrvale zapomínal hlasovat.

(tl) 

Královéhradecko

Blahopřání k 85. lednovým narozeninám posí-
lá ZO KSČM č. 5 Jiřímu Veselému. * ZO
KSČM č. 36 přeje mnoho energie do dalších
let Heleně Rumanové, která oslaví teprve 65
let. * Předseda ZO č. 33 Karel Černý se doží-
vá osmdesátky. OV KSČM i členové organiza-
ce mu přejí dobré zdraví a děkují za činnost.
* OV KSČM a ZO č. 93 děkují Ludmile
Michkové za odvedenou práci pro stranu
a k jejím sedmesátinám přejí dobré zdraví.
* Levicový klub žen HK blahopřeje k prosinco-
vým výročím Boženkám – Novotné (65)
a Krouželové (85) – a Marii Nejedlé k jejím
lednovým 88. narozeninám přeje uzdravení. *

Jičínsko

Josef Soukup ze Starých Smrkovic oslaví 65
let, Růžena Herbrychová z Nové Paky 75 let.
Osmdesátin se dožil Vladimír Jirásko z Lázní
Bělohrad a 85 let Milada Jirásková z Jičína. 
Jmenovaným přeje OV KSČM Jičín spolu se
základními organizacemi všechno nejlepší,
hodně zdraví a spokojenosti a děkuje za dosa-
vadní práci pro stranu a společnost.

Náchodsko

Arnošt Kohl, dlouholetý činovník státní sprá-
vy v obci, z České Metuje se dožívá 75 let. ZO
KSČM mu přeje mnoho zdraví, štěstí a pohody
v dalších letech. * Stanislava Dusílková se
dožívá 70 let. ZO KSČM v Náchodě ji blahopře-
je. * Jiří Zvara, sportovní organizátor, občan-
ský aktivista a předseda ZO KSČM z České
Skalice, se v plné síle a aktivitě dožívá 60 let.
Stranická organizace mu přeje mnoho zdraví,
štěstí a elán do dalších let.

Trutnovsko

Marie Vašíčková a Zdeněk Pilař, oba z Trut-
nova, oslaví 75 let. Danuše Stehlíková z Jívky
65 let a Věra Vokrouhlíková z Malých Svato-
ňovic 85 let .
OV KSČM přeje oslavenkyním a oslavencům

pěknou oslavu, dobré zdraví a alespoň kapku
štěstíčka.

Rychnovsko

František Rejzek z Rychnova n. K. se dožívá
v lednu zasloužených 95 let a Ladislav Hynek
z Týniště n. O. devadesátky. Josef Kulštejn ze
Skuhrova oslaví 85 let a Jana Bezdíčková
z Krchleb 75 let. Vlasta Sýkorová a Stanislava
Hejlková, obě z Týniště n. O., oslaví sedm-
desátiny. Josef Karlec z Častolovic bude mít
65 let a Miroslav Kalivoda z Trnova šedesátku.
Svým členům a jubilantům přeje OV KSČM

Rychnov n. Kn. do dalších let dobré zdraví,
spokojenost a dobrou péči bližních.

))) SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Poděkování
Pro jednání II. celostátní konference

k regionálním dějinám zaslal Jaroslav
Průšek příspěvek o historii vydávání vý-
chodočeského měsíčníku KRAJÁNEK.
Jeho obsah nás zaujal. Obohatil konfe-
renci vzhledem k tomu, že přinesl mno-
ho faktů o dlouholeté a obětavé práci je-
ho tvůrců. Je dobrým aktuálním informá-
torem o činnosti vaší krajské organizace
KSČM i organizací okresních a základ-
ních. Vyslovujeme poděkování za jeho
zasílání pro naši studijní potřebu. Do no-
vého roku 2017 přejeme Krajánkovi, je-
ho tvůrcům, hodně úspěchů a a� je i na-
dále dobrým přínosem pro činnost stra-
nických orgánů a organizací vašeho
kraje i sympatizantů. Věříme, že během
příštího roku prohloubíme spolupráci
naší Sekce regionálních dějin Klubu
společenských věd s KV a OV KSČM
na úseku regionálních dějin.

Za Sekci regionálních dějin KSV
František KOVANDA

Jak se volily výbory...
�

Napsali jste nám
�

Návštěva z našeho kraje v Europarlamentu



„Alexandrovův soubor Rudého pra-
poru Sovětské armády“ navštívil
poprvé Hradec Králové ve čtvrtek
5. května 1960. Na turné po Česko-
slovensku (28. 4.– 15. 5.1960) při-
jel z Francie. V 9 hodin jsme
Alexandrovce uvítali na králové-
hradeckém nádraží. Odpoledne pak
koncertoval soubor za ohromného
zájmu občanů na bývalém stadionu
Spartaku. Tehdy jsem je poprvé
slyšel i fotografoval.

Jaroslav ŠTRAIT

Krůtí stehna na zelenině

Zeleninu očistě-
te a nakrájejte na
stejně velké kous-
ky. Promíchejte ji
se solí a pepřem.
Krůtí stehna pro-
špikujte kousky
slaniny a nasolte,
zbytek slaniny
rozložte do olejem
vymazaného pe-
káčku, na ni
urovnejte zeleni-
nu, přidejte bob-
kové listy, navrch
položte stehna
a zalijte vínem.
Pečte zvolna za-

kryté alobalem do změknutí masa, pak
odkryjte a nechte zrůžovět.

Kdo nerad obírá spodní stehna, může
totéž připravit z cenově méně výhodných
krůtích stehenních plátků, ale pak by je
měl nejprve rozdělit na čtyři porce,
prošpikovat a opéct na oleji.

Vařila 
Ta�ána LANKAŠOVÁ

Pro 4 osoby: �� 2 spodní krůtí stehna ��

50 g anglické slaniny �� 400 g brambor 
�� 300 g cukety �� 3 řapíky celeru (nebo od-
povídající kousek bulvy) �� větší paprika ��

2 dl sektu (nebo bílého vína) �� lžička oleje
na pekáček �� 2 bobkové listy �� sůl �� pepř.
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Žádného seniora jistě neminula nějaká
ta lékařská kontrola, včetně prohlídky na
všelijakých přístrojích starší i nové genera-
ce. Výsledkem takových prohlídek je ob-
sáhlý elaborát, ve kterém se uvádějí
všechny možné údaje a jaké nemoci pro-
dělal od chvíle, kdy si ho maminka odvez-
la z porodnice až do současného „stavu“.
Potom vám lékař či lékařka vytiskne něko-
lik receptů na všelijaké medikamenty, je-
jichž nákup jej přijde na pěkných pár sto-
vek, ne-li tisíců. Než lékař pacienta pro-
pustí, dá na cestu nějakou radu, nebo ně-
co zakáže či přikáže: „Abych nezapomněl,
pane Zahrádko, nepřisolujte si, máte zvý-
šený tlak krve, to byste po čase musel po-
lykat denně prášky!“ Doma pan Zahrádka
manželce řekne, aby všechno jídlo pořád-
ně osolila, aby nemusel přisolovat!

Jiný lékař panu Hrachovinovi nakázal: „A
to vám říkám, pane Hrachovino, v první řa-
dě: nepít!“ – Ten se uklonil, že rozumí,
a šel do hospody, kde si nechal na pult vy-
sázet do řady pět panáků a za ní, do další
řady dalších pět panáků. Pak ty štamprla-
ta v té druhé řadě vypil a dal si nalít dalších
pět panáků a vypil je. Chtěl opět další
– hostinský se ho zeptá, proč nepije ty pa-
náky z první řady. A pan Hrachovina mu
odpoví: „No, protože pan doktor mi důraz-
ně nakázal: „V PRVNÍ ŘADĚ NEPÍT!“ 

Pan Ženíšek se přišel zeptat paní doktor-
ky, jaký je výsledek jeho prohlídky na cé-
téčku. – „Nic tam nemáte, pane Že-
níšku,“ odpověděla a zabouchla dveře.
Ženíšek se šel poradit s kamarády do
hospody: „Tak hoši, tak te� nevím, jestli
tam nemám nádor, nebo mozek!“    (jik)

Na začátku listopadu jsem zahájila svou
dvoudenní návštěvu v Královéhradeckém
kraji. První zastávka byla na Krajském úřa-
dě, kde se konala beseda „TTIP v pozadí
Brexitu“. Velmi zajímavá debata se zástup-
ci ministerstva průmyslu, Svazu průmyslu
a dopravy a veřejností, která má zájem
o to, jak to bude v EU s mezinárodními
smlouvami a jejich přijetím. 

Den jsem ukončila v Trutnově besedou
s občany, kterou uspořádal kolega Zdeněk
Ondráček. Témata? CETA, Brexit, budouc-
nost Evropské unie, ale také krajské volby
a nadcházející volby do Poslanecké sně-
movny. Na Sněžku jsem naštěstí nemusela,
ale čekala mě setkání se zástupci místních
samospráv, beseda se studenty a pracovní
návštěva ZOO Dvůr Králové nad Labem.

Facebook europoslankyně 
Kateřiny KONEČNÉ

Jubilejní XXV. ples pracujících
se koná 28. ledna 2017 v 19.30 v hotelu
Orlice v Týništi nad Orlicí, hraje kapela

Filipa Koláře
Vstupné: 50 Kč s místenkou, 10 Kč bez mís-
tenky. Vstupenky s místenkou lze zakoupit
u MUDr. Vaníka (tel. 737 312 612).

Srdečně zve MěV KSČM Týniště n. O.

Levicový klub žen HK zve
�� Schůzky LKŽ Hradec Králové budou vždy
druhý čtvrtek v měsíci od 14 hodin, 1. p.,
U Švagerků (není-li jinak). První setkání
v roce 2017 bude 12. ledna v solné jeskyni
proti Duranu – od 14 a pak od 15 h. se vys-
třídáme na kúře „solný start do nového roku“.
Další schůzka 9. 2.od 14 h. U Švagerků.

��

LKŽ pořádá veřejnou besedu 
s poslankyní Soňou Markovou 

dne 14. února od 14 h.

Beseda o problematice zdravotnictví
a důležitosti prevence se koná v sále

restaurace U Švagerků v Hradci Králové

)))  POZVÁNKYLÉKAŘSKÉ RADY V PŘEKLADU PACIENTŮ


