
Na své osvoboditele jsme v Královéhradeckém kraji nezapomněli. V Odolově se účastnil piety též
místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek.      FOTO – Petr HOJNIC

Příslovečná neviditelná ruka trhu s pra-
covní silou nám zřejmě začíná velmi ne-
vhodně zasahovat do budoucnosti mla-
dé dělnické generace. Především rozvoj
průmyslových zón v kraji způsobil nebý-
valý hlad po volné pracovní síle. Zaměst-
návání cizinců a agenturních pracovníků
má známé sociální a jazykové problémy,
bezedné nejsou ani zdroje z mnohem hů-
ře placených oborů činnosti ve službách,
a tak zaměstnavatelé zřejmě začali volit
novou taktiku, jak si obstarat potřebné
pracovníky.

Nejen na Rychnovsku se objevují signály
ze škol a učiliš�, že zaměstnavatelé nabíze-
jí učňům takové pracovní a finanční podmín-
ky, že učni bez vyučení opouštějí školu a od-
cházejí pracovat do továren. Údajně se to
netýká jen plnoletých učňů a studentů střed-
ních škol, ale i nezletilých. „Pochopitelně to
je možné, protože povinná je pouze docház-
ka do základní školy, nikoli už další stupeň
vzdělání, jako tomu bylo dříve a nabízené
podmínky jsou natolik lákavé, že rodiče ne-
zletilého rádi kývnou na nabídku,“ uvedla
Táňa Šormová, krajská zastupitelka a bý-
valá radní kraje pro oblast vzdělání a výcho-
vy. Tento vývoj považuje Šormová za velmi

nebezpečný, protože bere mladým dělníkům
budoucí perspektivy zaměstnání. „Když
automobilka utlumí výrobu, nebo podnikate-
lé odejdou podnikat jinam, zůstanou tady
nekvalifikovaní mladí dělníci, které lze jen
obtížně zaměstnat, případně odkázaní na
otrockou, špatně placenou práci, nebo na
sociální dávky. Společnost to pochopitelně
bude muset řešit nabídkou rekvalifikačních
kurzů, a ty zaplatí opět veřejné zdroje, tedy
nakonec daňoví poplatníci.“

Druhé nebezpečí vidí Šormová v tom, že
na finanční nabídky velmi často slyší přede-
vším děti a rodiče ve špatné sociální situaci.
„Objevuje se nebezpečí, že děti ze sociálně
slabých rodin nezískají potřebné vzdělání,
které by jim umožnilo vymanit se ze sociální
nouze. Chudoba tak přechází z generace na
generaci a mladí tak ztrácejí jakoukoli per-
spektivu zlepšení životních podmínek.
A k tomu se přidává dnešní „módní“ trend
– nepřemýšlet o budoucnosti, o perspektivě,
ale žít tzv. ze dne na den.“

Táňa Šormová kandiduje do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR s heslem Chce-
me vzdělaný národ, ne montovnu s lacinou
pracovní silou!

Ta�ána LANKAŠOVÁ

ŽÍRNÉ LÁNY
Jaro se chýlí ke konci a nastu-

puje období zrání a sklizně. Na-
še pole žloutnou kvetoucí řepk-
ou, zelenají se obilím a v širo-
kých rozestupech vyráží rostlin-
ky kukuřice – zkrátka naše žírné
lány. Zemědělství po celá tisíci-
letí mělo za úkol vyrábět dosta-
tečné množství potravin pro
obyvatelstvo. Pěstovaly se
i technické plodiny jako len, ba-
vlna, konopí... Ale hlavním úko-
lem bylo zásobovat lidi jídlem.

V současnosti se zdá, že pěs-
tování potravin není již pro naše
zemědělce důležité. Olejku pěs-
tují na biopalivo. Překrásné lou-
ky sklízejí a dělají balíky sena,
sečou také nezralé obilí a vše
putuje do bioplynové stanice.
Obnovitelné palivo do aut spo-
třebuje na vypěstování pomalu
více litrů nafty, než se jích
z řepky získá. Bioplyn z obnovi-
telných zdrojů pro náhradu elek-
třiny spotřebuje mnoho biomasy,
která pak chybí v polích jako
zdroj humusu. Skot a jiná zvířa-
ta netřeba krmit, chová se jich
málo. Není statkový hnůj. Dů-
sledky chybného hospodaření
s půdou, nám vnuceného ne-
smyslnými dotacemi, poneseme
my a naše budoucí generace.
Kvalita půd klesá, hrozí eroze
a při prudkých lijácích je splavo-
vána ornice do cest a sklepů.

Co nevypěstujeme doma (prý
moc draho!), to si přece doveze-
me: hovězí maso z Brazílie, obi-
lí z Kanady, zeleninu ze Španěl-
ska, kuřata z Polska... Kamióny
jezdí stále sem a tam napříč ce-
lým světem. Jsou tyto potraviny
vůbec zdraví prospěšné? Pěstu-
jí je hydroponicky, sklízejí v ne-
dozrálém stavu a dozrávají ces-
tou. Kolik mají asi výživových lá-
tek? K té láci připočtěte spále-
nou naftu, zničené silnice, opo-
třebované pneumatiky a auta,
výfukové plyny, polétavý prach
a hluk...

Občané jsou správně vedeni
k ekologickému chování – ke
třídění odpadů, k šetření energie-
mi a k péči o přírodu. Při tom jsou
však nuceni kupovat dovážené

Noví dělníci bez kvalifikace a bez perspektiv
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Narodil jsem se v malé obci Nepřívěc
u Sobotky, v nádherné oblasti Českého rá-
je. Pocházím se starého sedláckého rodu,
rodokmen naší větve Ortů sahá do roku
1576.

Po absolvování základní školy jsem vy-
studoval střední zemědělskou školu. Po
škole jsem pracoval ve funkci zemědělské-
ho technika rostlinné výroby. Maminka ze-
mřela, když mi bylo 3,5 roku – v roce 1956
– a táta téhož roku vstoupil do JZD. Mám
devět sourozenců a naše dětství bylo pro-
tkané prací.

Členem JZD Libošovice jsem se stal v ro-
ce 1967, to mi bylo 15 let. Zemědělské
podniky se postupně slučovaly do velkých
celků, a tak jsem se v roce 1977 ocitl ve
vedení JZD Sobotka; s 6 300 hektary to

bylo největší zemědělské družstvo ve Vý-
chodočeském kraji. Členem jsem zůstal do
roku 1990. Původně pro družstvo jsem za-
čal studovat Právnickou fakultu Univerzity
Karlovy v Praze. Školu jsem dokončil a slo-
žil náročné rigorózní zkoušky, s právem
nosit titul doktora práv. Od roku 1991 pod-
nikám, nejprve to byla nutnost, pak koní-
ček.

Cesty osudu jsou nevyzpytatelné, v roce
1990 jsem měl nastoupit do diplomatic-
kých služeb, ale místo toho jsem začal pra-
covat ve stavebnictví jako vykladač vagó-
nů. To mě však nenaplňovalo, a tak jsem
se roku 1991 stal osobou samostatně vý-
dělečně činnou – OSVČ. Podnikání je ško-
lou života, tak jsem za 27 let získal řadu
odborných zkušeností a v současnosti
jsem zemědělec, stavař, obchodník, hote-
liér a především právník. Vím moc dobře,
co drobné podnikatele trápí – chtěl bych
jim vážně pomoci.

Od mládí jsem hodně sportoval, jezdil na
dostihových koních, hrál kopanou. Rovněž
jsem hrál na housle a navštěvoval recitač-
ní studio Fráni Šrámka v Sobotce, tenkrát
pod vedením profesorky Seemanové. Za
SK Sobotka jsem závodně kopal po celých
15 let od svých 12 let. Více než dvacet let
jsem byl členem výboru sportovního oddí-
lu a téměř pět let předsedou. Přes dvacet
let jsem byl členem okresního výboru
ČSTV v Jičíně. Toto vše mě poznamenalo
na celý život – láska ke sportu a k obyčej-
ným pracovitým lidem.

Můj politický život byl rovněž pestrý – byl
jsem předsedou OV SSM Jičín, tajemní-

kem OV KSČ a zažil politický zvrat v roce
1989. V současné době jsem členem OV,
KV i ÚV KSČM. Všechny funkce vykoná-
vám bez nároku na jakoukoliv finanční od-
měnu. Pracuji zcela nezištně a naplno tak,
jak je mým zvykem.

Nabídku kandidovat do poslanecké sně-
movny jsem přijal, nebo� si uvědomuji, že
jinak vše, co dělám, mi nedává šanci více
pomáhat lidem, a jedině přes aktivní čin-
nost v PS Parlamentu ČR toho lze dosáh-
nout. Změnu kvality života lze docílit jedině
kvalitou předkládaných zákonů. Chtěl bych
přesvědčit lidi, aby šli k volbám, volili naši
stranu, a tím zachovali šance pro lepší ži-
vot našich dětí. To, že jsme permanentně
okrádáni, a to platí pro mladé i staré – je
naše chyba.

Pokud máte dost planého žvanění a aro-
gance, pokud nadáváte na nízké platy
a důchody, na to, že musíme jíst nekvalitní
výrobky, na to, že nám kradou nerostné
bohatství, vodu, a ničí naši přírodu, zabíra-
jí úrodnou půdu, na to, že nedokážeme být
soběstační ve výrobě potravin, na to, že
nám devastují školství, zdravotnictví, ne-
umí opravit silnice, ale na zbrojení je peněz
dost – poj	 k volbám, milý občane, a zastav
to!

Je toho hodně, co se musí změnit. Proto
musíte jít k volbám a volit ty, kteří to chtějí
dělat pro vás, s vaší maximální podporou.

Přál bych si, aby lidé vystoupili z letargie,
narovnali se. A jak já říkám – probu	 se,
vstaň a poj	 volit – je to tvé právo, ale i po-
vinnost. S nadsázkou říkám – voličů mám
v okrese 15 tisíc, a to je dost, jenom se jim
musím připomenout, nebo� byly doby, kdy
jsme se opravdu znali.

JUDr. Václav ORT, 
kandidát do voleb do PS PČR

Na Rychnovsku začínají májové akce už na konci dubna, kdy se pří-
mo v Rychnově koná předmájové setkání spojené s opékáním kuřat.
Obvykle sedíme na zahradě pod rozkvetlou višní, ale tentokrát nás
nepříjemné počasí posledních dubnových dnů zahnalo do zasedací
místnosti okresního výboru KSČM. 

Milými hosty byli poslankyně PČR Soňa Marková a předseda posla-
neckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Hovořili o hospodaření s půdou,
zdravotnictví, sociálních službách, současné politické situaci ve světě

a mnohém
dalším, tak
jak padaly do-
tazy z řad po-
s l u c h a č ů .
A nebylo jich
málo.

První máj
v Areálu cho-
vatelů v Tý-
ništi nad Orli-
cí je už vyhlá-
šený a kaž-

doročně ho navštíví
kolem tisícovky lidí.
Nejvíce záleží na
počasí. Letos jsme
měli štěstí. Přes
všechny naše oba-
vy, přes téměř zimní
počasí posledních
dubnových dnů, byl
první májový den od
rána jako malovaný
a celý areál se brzy
zaplnil návštěvníky. V průběhu dopoledne zde prošlo až 1500 lidí. 

Přišli si poslechnout současnou a doufejme, že i budoucí poslankyni
PČR Soňu Markovou, i místopředsedu ÚV KSČM Josefa Skálu. Oba
hovořili o současné situaci ve společnosti, jak velmi ji ovlivňují blížící
se parlamentní volby, o našich postojích k migraci, o nutnosti udržet
mír ve světě, o problémech každodenního života a způsobech jejich ře-
šení, které poslanci KSČM ve sněmovně prosazují. Dařilo by se jim to
lépe, kdyby komunisté měli vyšší zastoupení. Lidé by si měli přebrat,
kdo jen slibuje a kdo poctivě pracuje a projevit to ve volbách.

Marie ONDRÁČKOVÁ, 
předsedkyně OV KSČM Rychnov n. Kn.

MÁJOVÉ AKCE NA RYCHNOVSKU
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Jsem přesvědčen, že voliči by měli o svých 
kandidátech vědět co nejvíce



Po této úvodní krátké části, k níž se vy-
jádřil zastupitel Ivan Adamec (ODS), že
je mu „odstoupení Dostálové líto a že:
ministr Chovanec měl místo psaní
výhružných dopisů k odstoupení konat
v parlamentu...!“ Tj. měl zajistit soulad
dvou zákonů, které řeší jednu a tutéž si-
tuaci rozdílně. Zastupitelstvo v několika
bodech projednávalo dotační tituly
a udělovalo souhlas s přidělenými část-
kami.

Zastupitelstvo jednalo velmi racionálně
a rychle a body byly promítánty na obra-
zovku. Důležitým bodem byla změna
stanov Zdravotnického holdingu, v části
rozhodování o investicích. Nyní je stano-
vena hranice pět milionů, do níž jedná
holding samostatně. „Je to reakce na si-
tuaci, kdy těsně před volbami ZH odkou-
pil akcie Královéhradecké lékárny za 50
milionů,“ dodal k tomu pro Krajánek Ota-
kar Ruml (KSČM), předseda klubu kraj-
ských zastupitelů. Byl udělen souhlas KZ
s nákupem magnetické rezonance do

náchodské nemocnice. Diskutovaly se
také okolnosti výměny ředitele v trut-
novské nemocnice a personální otázky
s tím spojené. Ve školství se postupně
slučují některé střední školy. 

Otakar Ruml vystoupil k bodu podpory
regionálních potravinářů a usnesení
o příspěvku na krajské dožínky bylo, pro-
ti nesouhlasu radního Klímy, přijato. Do-
žínky si má sponzorovat také krajská Ag-
rární komora. Ta však nedisponuje vel-
kými financemi. Dožínky tedy budou,
možná ale skromnější. 

Zastupitel (poslanec) Zdeněk Ondrá-
ček (KSČM) kritizoval hejtmana, že jed-
nání nezačíná včas. Ptal se však také na
to, proč kraj nedává letos záštitu meziná-
rodnímu pietnímu aktu v Choustníkově
Hradišti. Hejtman Jiří Štěpán (ČSSD)
odpověděl, že si obětí pochodu smrti vá-
ží, ale nechce se spojovat s pořadateli
této akce. Těmi je obec Choustníkovo
Hradiště a Klub českého pohraničí.          

(vha)

Na květnové jednání Královéhradeckého
krajského výboru KSČM jeho členové vyjeli
do Trutnova na okresní výbor KSČM. Projed-
nali zejména nejednoduchou problematiku
příprav na volební kampaň.

Důležitou úlohu při obsahovém zajištění vo-
leb bude mít mediální a propagační komise
kraje. „Na centrální úrovni se již rodí voleb-
ní materiály a schvaluje jejich konečná po-
doba,“ uvedla předsedkyně KV Věra Žižková
po účasti na ústředním volebním štábu v Pra-
ze. Dne 24. června by měla být vyjasněna
a schválena grafika, hesla i obsah volebního
programu, který bude připraven ve třech va-
riantách – v heslech, s kratším objasněním,
a pak v širší verzi. Z ÚV dostanou okresy
volební skládačky. Volební noviny budou
rozeslány do schránek centrálně. KV dále
zhodnotill účast veřejnosti na prvomájových
oslavách a pietních aktech, která byla srovna-
telná s minulými roky. Pietní akt v Odolově byl
připraven s kulturním programem, za účasti
starostů z okolních obcí. Pozitivní je, že roky
připomínání Svátku práce jen KSČM se přidá-
vají nesměle i další politické strany. Připomín-
ka osvobození ČSR je jen v málo místech zá-
ležitostí i obecních úřadů a nejen komunistů.
Pro veřejnost a účast kandidátů do PS je při-
praven výstup na Velkou Deštnou a pietní akt
v Bohdašíně (více na str. 8). Na pietním aktu
v Choustníkově Hradišti (27. 5.) bude zastou-
pení KV KSČM. Do konečné podoby se dostá-
vá též tradiční 27. setkání občanů, jako hlavní
předvolební akce KSČM. Letos se bude konat
16. září ve Svojšicích, místo pod Kunětickou
horou. Poslední větší příležitostí kandidátů do
PS k oslovení občanů bude na zahradnické vý-
stavě v Častolovicích na přelomu září a října.  

(vha)

��� Jednal KhKV KSČM
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��� Z jednání krajského zastupitelstva

Dubnové zastupitelstvo řešilo úkoly rychle

Čí chleba jíš, toho 
píseň zpívej!

Lidová moudrost je nevyčerpatelná
a vhodné přísloví najdeme takřka na kaž-
dou situaci. To o chlebu a písni mne vyta-
nulo na mysli, když se rozpoutala debata
nejen v poslanecké sněmovně o vztahu
majitelů k médiím a v nich publikovaným
článkům.

„Padouch“ Andrej Babiš „lhal“ poslan-
cům a celému národu, že nijak neovlivňu-
je tisk, který si koupil. Jsou i tací, co mu to
uvěřili. Inu, miliardáři mají různé koníčky
a noviny, ba celé vydavatelství si kupují
jen tak pro radost, nebo, zvláště ti šle-
chetní a nezištní, je kupují proto, aby do-
přáli svým novinářům tu rozkoš vyjadřo-
vat svobodně své názory a objektivně in-
formovat veřejnost o dění ve společnosti
(Také milujete pohádky?).

Pan Babiš si koupil vydavatelství
MAFRA s deníky Mf Dnes a Lidové novi-
ny. Koupil si je pochopitelně jako základ
svého politického vlivu a pokud někdo tvr-
dí opak, nezná jeho naivita hranic. Trou-
fám si ale tvrdit, že na rozdíl od jiných no-

vin, většina kolegů z Babišem vlastně-
ných novin se snaží většinou podávat vy-
vážené informace.

To už neplatí o jiných médiích, vlastně-
ných soukromníky. Pan Bakala koupil vy-
davatelství Ekonomia s Hospodářskými
novinami, týdeníkem Ekonomia a od Kar-
la Schwarzenberga dokoupil týdeník Res-
pekt. Mimochodem knížepán vlastnil
Respekt ještě jako ministr zahraničí. A ni-
koho to nezajímalo. O nezaujatosti médií
páně Bakalových, vázaných na ODS
a TOP 09 a prý i ČSSD, se může pře-
svědčit každý. Stačí se začíst do serveru
Aktuálně.cz, nebo sledovat DVTV. Marek
Dospiva, méně profláklý miliardář si zase
přes Pentu koupil Deníky Bohemia a re-
gionální televize a nezakrytě financuje
Realisty Petra Robejška.

Pak zde máme média, která si povinně
měsíc co měsíc platíme my všichni:
Opravdu nevím, proč se jim říká ve-
řejnoprávní. Měla by nás informovat, ale
místo toho námi manipulují a bezostyšně
nám lžou. Neměli bychom s tím konečně
něco udělat?

Ta�ána LANKAŠOVÁ

potraviny, protože v supermarketu
české nemají! Mnozí zemědělci, odbor-
níci i občané volají po obnově soběstač-
nosti v potravinách. Jestliže je výnosněj-
ší pěstovat „potravu“ pro bioplynky a pro
auta než pěstovat potraviny, zdravý ro-
zum jde ke dnu. Snad až opět poskočí
ceny potravin, začneme na zahrádkách
místo anglického trávníku pěstovat
brambory a zeleninu. Nakonec se to bu-
de vyplácet i velkopěstitelům.

Zatím však, bohužel, platí, že s vel-
kým úsilím ušetřené zdroje a peníze
opět promrháme. Jen velkopodnikatelé
v oboru jsou spokojeni se ziskem.

Věra ŽIŽKOVÁ

� Dokončení ze str. 1

ŽÍRNÉ LÁNY

Dubnové jednání Zastupitelstva královéhradeckého kraje se očekávalo s napě-
tím. Po měsíci od předchozího jednání se měl vyřešit problém Kláry Dostálové
(ANO 2011), která se dostala jako krajská zastupitelka a zároveň náměstkyně mi-
nistryně do střetu zájmu. Zatímco v březnu odmítla odstoupit, na dubnovém jed-
nání hned na začátku sama odstoupila a odešla z jednání. Situaci komentovala
tak, že „nechce nechat krajské zastupitelstvo v nejistotě.“ Pokud by neodstou-
pila sama, měl ji odvolat ministr vnitra, nebo se mohla soudit.



Výbor je poradním orgánem KZ KHK,
proto je složen napříč politickým spek-
trem v souladu se složením zastupitel-
stva. Členkou tohoto výboru jsem již
páté volební období. Ne všichni členo-
vé výboru pracují v oblasti školství, ale
počet členů se zkušenostmi s výcho-
vou a vzděláním v současném voleb-
ním období převažuje. Výbor se vyjad-
řuje k otázkám školství, které projed-
nává zastupitelstvo a je věcí zastupite-
lů, zda se doporučeními výboru budou
ve svých rozhodnutích řídit, nebo ne.
Jedná podle schváleného plánu, který
je doplňován o aktuální body.

Výbor se vyjadřuje se k navrhovaným
změnám a žádostem o změny v rejstříku
škol a školských zařízení, k optimalizač-
ním krokům, k počtu žáků v jednotlivých
oborech, k oborové struktuře škol, vyjad-
řuje se ke změnám v kapacitě škol zvláš-
tě k případnému navyšování počtu žáků
ve školách. Jsou to tedy všechny otázky,
které patří do oblasti samosprávy kraje.
Výbor dále projednává návrhy na dotační
tituly, kritéria hodnocení a doporučuje roz-
dělení dotací, doporučuje své členy do

hodnotící komise, která navrhuje rozděle-
ní dotací.

Dotace jsou směrovány do oblasti práce
s talentovanými žáky, na podporu poly-
technického vzdělávání, na prevenci, na
podporu etické výchovy, podporujeme
školy, které pracují podle programu Zdra-
vá škola. Je to škála programů, v nichž se
každá škola může najít. Bohužel, ne ško-
ly zřizované krajem. Před dvěma lety no-
vela zákona znemožnila kraji přidělovat
školám, které zřizuje, dotace, takže nyní
jdou peníze, potřebné pro rozvoj další
školní činnosti, cestou provozních pro-
středků.

Výbor se také vyjadřuje k rozvoji vzdělá-
vací soustavy v kraji jak z pohledu kon-
cepce, tak z pohledu jejího naplňování,
tedy k výroční zprávě. Zabývá se provoz-
ními a investičními náklady škol a škol-
ských zařízení, jichž je kraj zřizovatelem,
tedy středních škol, učiliš�, speciálních
škol a poradenských zařízení. Je informo-
ván např. o evropských dotačních progra-
mech a projektech, kterými školy mohou
čerpat finanční prostředky, o organizaci
a systému soutěží, o rozpisu financí, po-

skytovaných MŠMT. Výbor neřeší otázky
příslušející státní správě, jako jsou perso-
nální a mzdové otázky. Schází se obvyk-
le jednou za měsíc.

Výbor by měl řešit a řeší oblast zaměst-
nanosti – vztah a spolupráci škol a firem,
dostatek potřebných profesí, kvalitu při-
pravenosti absolventů škol, jejich uplatně-
ní... Na velmi důležitou problematiku však
zbývalo velmi málo prostoru. Současné
zastupitelstvo proto schválilo vznik výboru,
který má tuto oblast prioritně na starost.

Věřím, že všichni členové VVVZ budou
řešit danou problematiku z pohledu celé-
ho kraje a ne pouze z lokálního zájmu, tak
jako tomu mnohdy bylo v minulém voleb-
ním období. Platí to nejen pro výbor, ale
často i pro celé zastupitelstvo.

Táňa ŠORMOVÁ, 
zastupitelka kraje a členka výboru

„Nezapomeneme!“ Tak jako v celé ČR, tak
i v Novém Bydžově proběhl pietní akt k 72. vý-
ročí osvobození slavnou Rudou armádou.
Pietní akt připravila ZO KSČM Nový Bydžov
a ZO ČSBS Nový Bydžov na 8. května.

FOTO – Jiří ČESÁK

Ke hrobu rudoramějců na Lesním hřbitově
v Malšovicích přišlo na šest desítek občanů.
Promluvil k nim za OV KSČM Josef Steklý.
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Nejen první máj, ale každý den je oslavou lidské práce
Královéhradecký první máj byl prosluněný a dosti dobře konkuroval účastí publika Jazzovému

mostu na vedlejším náměstí. Na svátku práce komunistů zněla nejen od OK Stylu „písnička“ tro-
chu jiná. Po úvodní básni od Jiřího Knoppa, přednesené Martou Svobodovou, Vystoupil Lubomír
Štěpán jako člen ÚV KSČM, za zastupitele města Alois Havrda a početné obecenstvo se dočkalo
i poslankyně Soni Markové. Jak Štěpán, tak Marková zdůraznili hodnoty, které pracující lidé tvoří
a odsoudili systém moderního vykořis�ování globálním kapitálem. Slovy „nejen první máj, ale
každý den je oslavou lidské práce“ uvedla projev poslankyně Marková. Současnou vládu lidé a je-
jich práce nebo způsob života, nezajímají, „utápí se ve svých nechutných tahanicích...,“ řekla.
„Potřeba sociálních jistot roste a ty minulý režim uměl zabezpečit. Nemáme se za stydět
a k tomu, co se nemělo stát se čestně stavíme čelem.“ Dále uvedla: „Zahraniční kapitál odsá-
vá ročně nejméně 300 miliard korun z republiky a zaměstnance platí tak, jak by jim to jinde
dělníci nedovolili. Komunisté myslí proto zejména na ty, kteří ani ze svých výplat nemohou uži-
vit své rodiny.“ Májovým dopolednem na Ba�kově náměstí provázel přítomné téměř dvě stovky
přítomných, místopředseda OV KSČM Hradec Králové Milan Špás.

FOTO – Mirka VOHRALÍKOVÁ

��� Představujeme výbory krajského zastupitelstva

VÝBOR PRO VÝCHOVU, VZDĚLÁNÍ 
A ZAMĚSTNANOST



Za pěkného jarního počasí se 6. května
uskutečnil pietní akt u památníku v Odolově.
Památník stojí na místě, kudy dne 9. květ-
na1945 přijela na Trutnovsko slavná Rudá ar-
máda. Při své osvobozovací cestě pokračova-
la až do Dvora Králové nad Labem.

Mezi hosty byli 1. místopředseda ÚV KSČM
Petr Šimůnek, poslankyně Soňa Marková
a poslanec Zdeněk Ondráček, předsedkyně
Královéhradeckého KV KSČM Věra Žižková,
starosta města Rtyně v Podkrkonoší Zdeněk
Springr a starosta obce Malé Svatoňovice Vla-
dimír Provazník. Akci moderoval místostarosta
Úpice Radim Fryčka. Českou a ruskou hymnu
při zahájení zazpívaly Gabriela Němcová
a Oksana Jevsinovová (na snímku vpravo), ná-
sledovalo pokládání věnců a květin k památní-
ku. Hlavní projev přednesl poslanec PČR a člen
VV ÚV KSČM Zdeněk Ondráček, ostatní hosté
vystoupili s krátkými zdravicemi. U památníku
stála čestná stráž v historických sovětských

uniformách, kterou každoročně zajiš�ují Franti-
šek Hlavica a David Beneš, členové Klubu vo-
jenské historie z Odolova. V závěru setkání by-
la vypálena čestná salva z dobových zbraní.
Pietního aktu se pravidelně zúčastňují občané
okresu Trutnov a i zástupci z okresů Jičín,
Rychnov nad Kněžnou, Semily a Náchod. Více
než 200 občanů si závěrem poslechlo pěkné
kulturní vystoupení Oksany a jejího otce Serge-
je Jevsinova, kteří zazpívali mimo jiné „Ka�ušu“,
„Podmoskevské večery“ a další sovětské písně
(viz foto níže). Tento památník je v bývalém Vý-
chodočeském kraji jediný větší a udržovaný,
kde si připomínáme osvobození našeho kraje
v roce 1945 Rudou armádou,

Jaroslav ONDRÁČEK, ml., 
předseda OV KSČM Trutnov

FOTO – Petr HOJNIC
POZN.: Celým názvem Dělnicko-rolnická ru-

dá armáda vznikla v roce1918, po válce byla
přejmenována na Sovětskou armádu.
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Náchodští komunisté otevřeli novou tradici
pokládání věnce u štábu  gen. Zajončkocs-
kého na Vysokově (na snímku) a v Hronově.

Důstojný pietní akt v Odolově

Dne 9. května uctili komunisté památku
obětem událostí v Bělovsi. V podvečer-
ních hodinách před 72 roky projížděla
Náchodem ozbrojená kolona SS, ustupu-
jící před vojsky Rudé armády. V prvních
hodinách míru se občané Náchoda a vojá-
ci Rudé armády stali obětí vražedných
praktik řádících příslušníků SS. Nikdy
nezapomeneme!       OV KSČM v Náchodě

Komunisté a sympatizanti v okresu Náchod oslavili
letos Svátek práce Májovou veselicí v České Skalici.
Na městském stadionu se sešlo na 200 účastníků
a za odměnu jim byl nabídnut zajímavý program.
Malé mažoretky, ukázka výcviku psů – „psí tance“
a ukázka dobových krojů potěšily všechny příchozí.
Hudební doprovod OK Stylu přerušilo jen vystoupení
poslankyně Mgr. Soni Markové a předsedkyně KV
KSČM Věry Žižkové, které připomněly boj žen za
volební právo a důležitost odkazu 1. máje –  Svátku
práce.

FOTO – OV KSČM Náchod

Pietní akt
u Památníku
osvobození
města
Trutnova
Rudou armá-
dou se konal
9. května.

OV KSČM
Trutnov



Velice cenný je snímek, dokonce z ro-
ku 1954, kdy zpívala ve Fibichově tragic-
ké opeře Nevěsta messinská spolu
s altistkou Martou Krásovou, baryto-
nistou Přemyslem Kočím a tenoristou
Ivo Žídkem za doprovodu Symfonické-
ho orchestru pražského rozhlasu a Pě-
veckého sboru Československého roz-
hlasu se sbormistrem Jiřím Pinkasem
a dirigentem Václavem Jiráčkem.

Vlasta Mlejnková účinkovala rovněž
v operetě Oskara Nedbala Krásná
Saskia, kdy na ještě vinylovou desku
nazpívala roli Jessy, Magda Špaková
ztvárnila Saskii, Jára Pospíšil Adriana
a Jan Soumar zpíval Polycarpa. Původ-
ní nahrávka z roku 1954 byla obnovena
Radioservisem na CD v roce 2013 a na
kterém Vlastislav Antonín Vipler řídil
Symfonický orchestr hlavního města
Prahy FOK. 

Považuji za velice nutné a prospěšné
se pozastavit též u Jana Soumara, jenž
v 1. polovině 50. let minulého století uve-
dl na snímcích Supraphonu některé pís-
ně, které jsou dnes představiteli naší
současné kulturní fronty považovány za
úsměvné a dokonce za směšné.

Značně známou a melodickou byla
Drejslova píseň Ve jménu Jana Žižky,
kterou Jan Soumar taktéž nazpíval za

doprovodu Armádního uměleckého sou-
boru Víta Nejedlého. V Učitelském smí-
šeném pěveckém sboru v Kutné Hoře,
ale i v Pěveckém sdružení krkonošských
učitelů z Jilemnice jsme ji zpívali v origi-
nální sborové úpravě Radima Drejsla
a měla vždy u posluchačů nebývalý
ohlas. Ptám se, a to vůbec ne řečnickou
otázkou – zdalipak ji některý ze sborů
zařadí do svého repertoáru? Vybírám
ještě píseň Překrásná země, ve které je
autorem hudby národní umělec Jan
Seidel. Na archivním snímku ji nazpíval
pedagog, zasloužilý umělec Jan Soumar
za doprovodu Pražského rozhlasového
orchestru a řízení Jiřího Pinkase.

Hudební skladatel a dirigent Jan Seidel
napsal v roce 1953 na text Františka Ha-
lase rozsáhlou kantátu Vzkaz živým, kte-
rá byla provedena mnoha pěveckými
sdruženími Unie českých pěveckých
sborů z celé republiky v Paláci kultury
v Praze ještě v „předrevoluční“ době. By-
la to opravdu jedinečná a nezapomenu-
telná událost.

I když byl Jan Seidel hlavním dramatur-
gem opery a působil rovněž v Čs. rozhla-
se Praha, po roce 1989 se stáhl do sou-
kromí. Jistě je nám všem známo proč!

Miloslav SAMEK

NEZAPOMENUTELNÝ HLAS VLASTY MLEJNKOVÉK předvolební kampani
Po loňských krajských volbách skon-

čila úspěšná koalice ČSSD a KSČM
v Královéhradeckém kraji – i ve třech
dalších krajích. Tradiční strany i nověj-
ší uskupení předběhlo supernové
hnutí ANO 2011. Jenže vítězství ve
volbách nevedlo k vítězství při sesta-
vování krajských koalic. ČSSD, druhá
strana v pořadí voleb, si vybrala ke
spolupráci strany pravicové a různá
seskupení menších stran a hnutí.

I pro letošní říjnové parlamentní vol-
by (k těm předčasným se zřejmě ne-
dostaneme) signalizují průzkumy ve-
doucí pozici pro ANO. Máme se bát,
že znovu, nyní končící ministr financí,
se dostane do vlády a možná autorita-
tivně bude vládnout sám – v menšino-
vé vládě jako firmě? A co bychom
mohli očekávat od ČSSD?

Pan B. Sobotka slíbil, že jako „jediná
levicová strana“ (?) chce prosazovat
progresivní zdanění bohatých. Komu-
nisté toto opatření několikrát navrho-
vali, ale Sobotkova vláda a sněmovna
to nepřipustila. Víme své také o vyjád-
ření Sobotky k únoru 1948 jako o „pře-
vratu“.

V roce 1948 mi bylo 21 let. Byl jsem
za mládež členem MěV KSČ. Pama-
tuji si dodnes, že nás sociálněde-
mokratičtí funkcionáři požádali, aby
mohli se svými členy vstoupit do KSČ.
Nepadlo ani slovo, že by šlo o únoro-
vý převrat. Později i zuřivý antikomu-
nista P. Tigrid uznal, že únor 1948 se
udál přesně podle tehdejší Ústavy.

Před minulými parlamentními volba-
mi slíbila ČSSD nápravu tzv. „církev-
ních restitucí“. Stačil nesouhlas
koaličního partnera Pavla Bělobrádka
a nic se nestalo. Nevzpomínám si, že
by se ČSSD obrátila o pomoc ke
KSČM.

V této situaci nemůže otálet ani
KSČM. Každou příležitost by měli vy-
užívat naši politici k připomínání slibů
a skutků vládnoucích stran ve sdělo-
vacích prostředcích. Členové by měli
vyhledávat osobní kontakty s těmi,
kteří nechodí k volbám, nebo s těmi
levicovými voliči, kteří nejspíš volili
ČSSD nebo ANO. Působit na ty v ml-
čící většiny, kteří říkají, že by jejich
hlas stejně nic nezmohl a nepomohl
by k nápravě jejich problémů. V kam-
pani pro KSČM neplatí ani prázdniny
či dovolené!

Jaroslav PRŮŠEK

Výborná sólová sopranistka Vlasta Mlejnková se dožila 26. května 2017 deva-
desáti let. V její hudební kariéře jde nejenom o samostatné recitály na nejzná-
mějších pódiích v Praze a v dalších městech a místech, ale i o vystoupení
s manželem Janem Soumarem, jakož i o četné gramofonové nahrávky.

Jičínský první máj
První máj – svátek práce, větrné

počasí, ale i dobrá nálada přítom-
ných, přibližně dvě stě účastníků
na oslavách v Jičíně v prostoru
autobusového nádraží. Projevy
poslance Zdeňka Ondráčka, ale
i člena ÚV KSČM Václava Orta
odpovídaly současné situaci ve
státě, ale i směřování strany do
budoucnosti. 

Hlavní úkol letošního roku, jak
pro společnost, tak i pro stranu
bude i volba kandidátů do PS.
Proto jsme představili veřejnosti
jedničku kraje Zdeňka Ondráčka,
ale i kandidáty navrhované OV
KSČM Jičín v čele s Václavem
Ortem. Nabídka suvenýrů, tisko-
vin, občerstvení, ale i koncertová-
ní nejlepší kapely okresu utvořila
příjemný rámec celé akce. Spoko-
jenost všech přítomných napově-
děla připravenost levice pro volby. 

Jaroslav PETR, 
místopředseda OV KSČM Jičín
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Patnáctý pietní akt u hrobu
umučených vězňů

Do Choustníkova Hradiště se 27. května
sjely desítky občanů a významní hosté. Za
doprovodu smutečního pochodu dechové
hudby Podzvičinka a s projevy místostarosty
obce, předsedy NR KČP a účasti veterána
války i zástupkyně slovenského velvyslanect-
ví uctili památku 179 umučených vězňů kon-
centračního tábora Gross Rosen. Připo-
menuty byly oběti nejen koncentračních
táborů a světové války, ale i heydrichiády.

Pietního aktu se účastnili nejen občané
Trutnovska, přijeli i občané z Hradce Králové.
Tradičně proud delegací s věnci a květinami do-
plnily delegace Královéhradeckého KV KSČM
se zastoupením Otakara Rumla, krajského za-
stupitele, a Lubomíra Štěpána, člena KV

KSČM a ÚV KSČM (na snímku). Za OV KSČM
Hradec Králové položili květiny krajská zastupi-
telka Táňa Šormová a Josef Steklý za dopro-
vodu Jiřího Žočka za OV KSČM Náchod. Trut-
novský OV KSČM reprezentoval jeho předseda
Jaroslav Ondráček a Blanka Bubnová, zastu-
pitelka města Trutnov.                               (vha)

KRAJÁNEK – měsíčník z Královéhradeckého kraje. Toto číslo vyšlo 7. června 2017 v Hradci Králové. Evidenční číslo:
MK ČR E 10060, vydává Královéhradecký krajský výbor KSČM, Všehrdova 194, 500 02 Hradec Králové. Redakce tel.:
608 476 828. Příspěvky posílejte do 15. dne v měsíci na adresu: KRAJÁNEK, Všehrdova 194, 500 02 Hradec Králové 2, nebo
na e-mail: krajanek@volny.cz. Neoznačené snímky jsou volně přístupné nebo v majetku redakce. Nevytištěné příspěvky
zaslané do Krajánku budou zveřejněny na webu http://kscmkrhk.cz. Redakční rada 7. 6. od 14 h.

PŘEDEJ DÁLE!

JIČÍNSKO
Šedesátiny oslaví Ladislav Vosáhlo z Ji-

čína a 65 let bude Petru Huráňovi z Cho-
mutic.

Jmenovaným přeje OV KSČM spolu se zá-
kladními organizacemi všechno nejlepší,
hodně zdraví a spokojenosti s poděková-
ním za dosavadní práci pro stranu a společ-
nost.

NÁCHODSKO
V Dolní Radechové se 16. 6. dožívá Věra

Ptáčková 92 let. Sedmdesátiny oslaví
Vlasta Macháčková z Náchoda. JUDr. Jan
Strašil z Náchoda se dožívá 90 let. Vý-
znamnou část života se věnoval zákonům
a výrazně se podílel na výkonu zákonnosti
v Náchodě. Dne 14. 6. se dožívá Marta Sa-
lačová z Jaroměře 85 let a Jan Jedlička
z Nového Města nad Metují oslaví 65 let.

OV KSČM v Náchodě a příslušné základ-
ní organizace všem přejí mnoho zdraví,
štěstí a pohody v dalších letech.

TRUTNOVSKO
Helena Myšková oslaví 65 let ve Rtyni

v Podkrkonoší. Jana Šefflová ze Dvora
Králové nad Labem oslaví 65 let, Stanisla-
va Ondráčková z Trutnova oslaví padesáti-
ny a Pavel Husa z Vlčic má sedmdesátiny.

Všem oslavencům přeje OV KSČM dobré
zdraví a pohodu do dalších dní a let.

RYCHNOVSKO
Jaroslav Preclík z Přepych slaví šedesát-

ku a František Doležal z Velké Čermné
oslaví 65 let. Sedmdesátiny oslaví Jaro-
slav Hlušička z Albrechtic, Jaroslava Je-
lenová z Bolehošti a Helena Vodová
z Albrechtic n. O. Josef Paleček z Českého
Meziříčí a Marie Ruprichová z Rychnova
n. Kn. dosáhnou 75 let. Josef Šimberský
z Chlen oslaví 80 let. Zdeňka Břichovská
z Kostelce n. O., Jana Skalická
z Vamberku a Stanislav Kubec z Dubí se
dožívají 85 let. Irma Kouřímová z Rychno-
va n. Kn. a Zdenka Nyčová z Týniště n. O.
se dožívají devadesátky.

KRÁLOVÉHRADECKO
Levicový klub žen blahopřeje Zdeňce

Mackové k výročí 75 let, které oslaví v pl-
né svěžesti. * Dne 13. 6. se dožívá sedm-
desátin Stanislav Vondra, předseda  38.
ZO, a 22. 6. se dožívá  80 let František
Jedlička, předseda ZO č. 118.

Jmenovaným přeje OV KSČM spolu se
ZO všechno nejlepší, hlavně zdraví a poho-
du v dalších letech a děkují za dosavadní
práci.

��� SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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Na jaře je příroda úžasně čerstvá
a čistá. Byla by ještě krásnější, kdyby
si z ní někteří lidé nedělali
odpadkový koš. Naše skupi-
na mladých komunistů na
Rychnovsku se rozhodla při-
spět k akci „Ukli�me Česko“. 

Sešlo se nás dvanáct, včetně
tří dětí. Po dohodě s hajným,
panem Ješinou, jsme vyčistili
přilehlé prostory kolem koupa-
liště a podél přístupových cest
k němu. Během necelých tří
hodin jsme posbírali čtyři pytle
odpadků, a že toho nebylo víc,
bylo jen díky tomu, že se ještě
nerozjela letní sezóna. To potom prý bývá
odpadu mnohem víc. Akci jsme zakončili
v areálu koupaliště malým ohýnkem, ope-

čením buřtíků a konstatováním, že kromě
užitečné práce jsme si udělali i příjemný

výlet do přírody. 
Rozhodně to není poslední setkání to-

hoto typu. Uvědomujeme si, že životní
prostředí je nutné si chránit a bránit a mr-
zí nás, že to tak neberou všichni. 

Marie ONDRÁČKOVÁ

Subjekt 2017 2013
ANO Klára Dostálová      Ivan Pilný
ČSSD Jan Birke     H. Orgoníková
KDU-ČSL Pavel Pavel
+ STAN* Bělobrádek Bělobrádek
ODS Ivan Adamec      Pavel Staněk
TOP O9 Leoš Heger Leoš Heger
KSČM Zdeněk Soňa 

Ondráček Marková
Piráti Martin Jiránek ---
Zelení Michal Kudrnáč   ---

Lídři politických subjektů
v Královéhradeckém kraji pro volby

do Sněmovny v roce 2017 a 2013

Náš příspěvek do akce „Ukli�me Česko“

ROZLOUČENÍ
S hlubokým zármutkem jsem přijal zprávu,

že v Berlíně 16. 5. 2017 zemřel německý
antifašista soudruh Karl Heinz Wendt. Ode-
šel kamarád a přítel, s kterým jsem v po-
sledních 20 letech zajiš�oval mezinárodní
setkání levicových sil na Pomezních
Boudách, setkání v Královci a v neposlední
řadě naše každoroční lednové návštěvy
v Berlíně k uctění památky zavraždění
Liebknechta a Lucemburkové. Bude nám
nesmírně chybět jeho optimismus i pomoc
při tlumočení. Čest jeho památce!

Jaroslav Ondráček st.



Sejdeme se pod zemanskou tvrzí! 
Komunisté východních Čech – zastoupeni Královéhradec-

kým a Pardubickým krajským výborem KSČM – připravují již
27. setkání občanů. Na akci se sjížděli občané z celé republi-
ky začátkem září pod hrad Kunětická Hora. Letos komunisty
pod „Kuňku“ majitelé areálu nemohli pustit z důvodu změny
režimu tohoto pozemku pod hradem. Významnou celorepubli-
kovou akci se však podařilo zajistit v obci Svojšice na Pře-
loučsku, poblíž Choltic a Heřmanova Městce. Ve vyhlášeném
letním areálu, kde se konají akce folk a country i techno festi-
valy. Pořadatelé doufají, že nové místo se plně osvědčí pro le-
tošní vrchol volební kampaně KSČM. Polovina září je pro to ja-
ko stvořená. 

Organizační štáb hledal východisko z této nemilé situace. Do
zorného pole se dostal areál v obci Svojšice. „Bohužel, v tra-

dičním termínu na začátku září byl amfi-
teátr již zadán, a tak jsme museli posu-
nout datum konání na 16. září,“ říká
předsedkyně KV KSČM Věra Žižková
a dodává: „Doufáme, že i tomto termínu
nám bude počasí přát.“ Na politický mí-
tink přijedou představitelé strany i vedou-
cí kandidátek do Poslanecké sněmovny
nejen z našich dvou krajů. Bude již tra-
dičně zajištěn koutek pro děti, diskusní
stan, stánky s občerstvením. 

Organizační štáb se snaží kontinuálně
udržet tuto významnou tradici setkávání
občanů a doufá, že se na nové místo bu-
dete těšit a že „levičáky“ a jejich sympa-
tizanty nic neodradí od možnosti setkat
se s našimi politiky „naživo“ a podiskuto-
vat s nimi. Přije�te v hojném počtu
16. září do Svojšic na 27. setkání občanů!

Za organizační štáb zve 
Věra Žižková, 

předsedkyně Kh KV KSČM

Jogurtové lívanečky
Pro čtyři osoby:

�� 150 g bílého jogurtu �� kelímek od
jogurtu hladké mouky �� půl lžičky
prášku do pečiva �� špet-
ka soli �� olej na pánev.

Všechny suroviny vymí-
chejte v těsto (pokud je
příliš husté, rozředíte tro-
chou vody) a nechte krát-
ce odpočinout. Pečte malé
lívanečky, které přelijte
drcenými jahodami, nebo
lesním ovocem a sypte
strouhaným tvarohem.

V začínající jahodové
sezoně je to skvělá odpo-
lední svačinka, vhodná

pro diabetiky a nepohrdnou jí ani děti.
Nebo sypte sýrem a podávejte jako přílo-
hu k zeleninovému salátu, nebo dušené
zelenině.

Vařila Ta�ána LANKAŠOVÁ

��� KRAJÁNKOVY ZDRAVÉ DOBROTY

VÝSTUP NA VELKOU DEŠTNOU – 3. června
Sraz od 9 h. v Luisině údolí.
BOHDAŠÍN-KONČINY – 1. července od 10 h.

u památníku popravených občanů obce
SETKÁNÍ ANTIFAŠISTŮ U POMEZNÍCH BUD

v Krkonoších 26. srpna od 10 h.

ZÁJEZD DO LIDIC
Levicový klub žen zve na zájezd a účast na oficiálním pietním aktu

k 75. výročí vyhlazení Lidic a na pietní akt žen u pomníku lidických
dětí. Možnost návštěvy Památníku a Růžového sadu.

Zájezd se uskuteční v sobotu dne 10. června 2017. Odjezd auto-
busu je z HK od nádraží v 7.30 hodin ze stanoviště J (VČE).
Plánovaný odjezd z Lidic bude ve 14.30. Cena zájezdu činí 100 Kč.

Přihlášky na tel. 604 289 434, nebo e-mail hanka@zatecka.net.

Výjezd na
Heřmanův

Městec

Příjezd od Choltic

Mapa umístění letního areálu ve Svojšicích. GPS: 49.9702511N,
15.6033767E

Europoslanecký ekologický den
Kateřiny Konečné na Náchodsku

Europoslankyně Kateřina Konečná navštíví 9. června Náchodsko.
Podívá se do firmy Agro Česká Skalice, zabývající se likvidací od-
padů, výrobou substrátů a hnojiv pro zemědělce i drobné pěstitele.
Následuje návštěva bioplynové stanice v Jaroměři, pak zamíří na
radnici v Náchodě a zakončí den besedou s občany v kině Vesmír
v Náchodě od 15 h. (Hurdálkova 147). Den se koná pod záštitou
poslankyně Soni Markové, kandidátky do sněmovních voleb.

���� PozvánkyTvrz
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