
Ženy v současnosti
Každoročně se u příležitosti

MDŽ zamýšlíme nad postavením
žen ve společnosti. Většinou
hodnotíme, jakých úspěchů bylo
dosaženo či nedosaženo v rov-
ném odměňování mužů a žen za
stejnou práci a jejich možností
profesního růstu. Zabýváme se
poměrem zastoupení žen v zas-
tupitelstvech, parlamentu a ve
vysokých politických funkcích.
V řadě zemí je již možnost vzdě-
lání na stejné úrovni u obou po-
hlaví. Ale přesto zůstává dost ne-
vyřešených problémů, zvláště
v méně rozvinutých oblastech
světa.

Podíváme-li se na mediální sfé-
ru, tam je vytvářen jiný obraz
žen. Občas se sice mluví o výz-
namných političkách, velmi málo
o podnikatelkách či vědkyních.
Zato se to hemží zprávami o růz-
ných hvězdách a hvězdičkách
showbusinessu. Tyto informace
se ani tak netýkají jejich umělec-
ké kariéry, ale spíše jejich vzhledu.
Hodnotí se vystrčené nožky,
poodhalené klíny, upravená popr-
sí, omlazené obličeje, přibraná kila
a jiné podobné „hodnoty“. Již málo-
koho zajímá, co tyto děvy dooprav-
dy umí, jaké jsou uvnitř, co cítí.
Mediální tlak na vnější rysy krásy
vede i k mnohým tragediím. Mo-
delky a herečky trpí anorexií, buli-
mií, léčí se z depresí alkoholem, 

ínské přísloví říká, že sto mužů doká-
že vytvořit tábor, ale jenom žena do-

káže vytvořit domov a Jan Werich k tomu
dodává: Jedna ženská vidí dál, než pět
mužských s dalekohledem. 

Ženy jsou po staletí inspirací umělců, opě-
vovanými milenkami, pracovitými manželka-
mi, laskavými matkami a moudrými babička-
mi. Často stály v pozadí slavných a úspěš-
ných mužů. Ale již od dob starého Řecka ob-
čas „braly věci do svých rukou“, jako napří-
klad prý žena jménem Lisystrata, která zorga-
nizovala stávku žen, aby donutila muže složit
zbraně a ukončit války. V dobách Velké fran-
couzské revoluce ženy prosazovaly volební
právo i pro ženy a v roce 1857 textilní dělnice
pochodovaly New Yorkem, požadovaly zkrá-
cení pracovní doby na deset hodin a rovná
práva. Od roku 1911 se Mezinárodní den žen
připomíná formou veřejných pochodů. Tehdy
– ještě 19. března – vyšlo do ulic Německa,
Rakouska-Uherska, Dánska a Švýcarska

přes milion žen. Usilovaly o volební právo,
právo na veřejné funkce i na práci a volaly po
konci diskriminace v zaměstnání.

Dnes je tento mezinárodní svátek oslavou
obyčejných žen a připomenutím, že žádné
sociální, ekonomické ani politické problémy
nemohou být řešeny bez rovného zapojení
žen a mužů. Ženy sice již mají formálně za-
kotvena stejná práva, ale ve skutečnosti ne-
mají stejné uplatnění. V žebříčku rovnosti žen
a mužů Světového ekonomického fóra se
Česká republika umístila na 96. místě, ženy
berou v průměru o 22 % nižší plat, ve srovna-
telné pozici je rozdíl 10 % a následný rozdíl
v důchodech činí 18 %, takže hovoříme o fe-
minizaci chudoby. Ženy jsou většinou obětí
domácího násilí i násilí jako takového a sku-
tečně účinná pomoc i prevence zatím neexis-
tuje. Istanbulskou úmluvu o násilí na ženách
schválila vláda České republiky jako jedna 
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S květinou za ženou

S květinou za ženou kráčím   
pomalými krůčky,

abych ji nepoplašil,               
abych ji nepolekal,

te� k stáru jsem před mou 
milou nepoklekal,

jen tak jsem jemně hladil 
její ruku,

už dávno jsme si neříkali,
ty mé děvče a ty můj kluku.
Víme už o všem, co nás bolí
a kde nás po ránu píchá,
před soukromým 

už nebrání nám pýcha.
Tak za rok, abychom si 
opět přivoněli k té rudé růži...

Jiří KNOPP

Mezinárodní den žen jako příležitost k poděkování a ocenění práce žen
i k pokračování úsilí o skutečné zlepšení postavení žen v České republice
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Všem ženám přejeme lásku, úctu a úspěchy 
v jejich úsilí o rovnoprávné postavení ve společnosti.
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z posledních zemí
Rady Evropy s tím, že
pro ni tehdejší ministři
za KDU-ČSL ruku
nezvedli a označili ji
dokonce za škodlivou.

V souvislosti s kaž-
doročním připomenu-
tím Mezinárodního
dne žen se často set-

káváme s pojmem feminismus. Pro mno-
hé je to cizí, dokonce téměř neslušné slovo
a jeho stoupenkyně bývají označovány za
zakomplexované osoby nenávidějící mu-
že. Hlavní myšlenkou feminismu přitom
vždy byla a je rovnoprávnost mužů a žen.
Nebýt feministek, ženy by pravděpodob-
ně stále seděly doma, na slovo poslou-
chaly své otce a manžely, každý rok rodi-
ly a nemohly vyjadřovat své názory. Díky
aktivistkám ženského hnutí se nám dnes
žije lépe. Většina mužů je kultivovanější
a i oni nesou odpovědnost za chod do-
mácnosti a péči o děti. Ženy mohou stu-
dovat, vybrat si zaměstnání a být finanč-
ně nezávislé. Rodičovství je plánované
a ženy si o svém těle rozhodují samy. Díky
feministkám se také otevírají dlouho ta-
buizovaná témata jako například sexuální
násilí. Platí, že ženská práva jsou lidská
práva. Díky úsilí žen feministek, které od
18. století za tato práva bojovaly, můžeme
být dnes my ženy, kým doopravdy chce-
me. Téměř.

Tristní situace je zatím v oblasti účasti
žen v rozhodovacích procesech. Ženy se
sice velmi aktivně a úspěšně angažují ve
veřejné činnosti, ale v politice, zvláště té
vrcholové, jich nacházíme stále jen mini-
málně. Musí totiž překonávat nejen nedů-
věru ve své vlastní schopnosti a cítí větší
odpovědnost za rodinu, ale tradičně mají
také většinou více povinností i starostí
s domácností, potýkají se s nedostatkem
školek, jeslí a dalších služeb pro rodiče.
Politika je pak historicky vnímána jako
spíše „mužská záležitost“ s potřebou „ost-
rých loktů“ a někdy i „silného žaludku“.
Jenže v politice je nanejvýš žádoucí na-
slouchat ostatním, hledat kompromisy
a umět vyjednávat. Toto zase bývá vlast-
ní právě ženám. Často jsme také svědky
toho, že se na političky používá jiný metr
než na jejich mužské kolegy. Pokud se
žena dopustí chyby, okamžitě je slyšet
hlasitý pokřik o důkazu, že ženy do politi-
ky prostě nepatří. Znamenalo by to tedy,
že když jsme svědky téměř každodenní-
ho selhávání politiků, že by muži vůbec
neměli být v politice? Ženy u nás tvoří še-

desát procent všech absolventů a absol-
ventek vysokých škol, jsou schopnými
manažerkami, vědkyněmi, podnikatelka-
mi a působí úspěšně v mnoha profesích.
Při sestavování kandidátních listin do růz-
ných typů voleb a při následném rozdělo-
vání postů však často hrají jejich schop-
nosti, vzdělání a skvěle odvedená práce
jen malou roli. Naštěstí už žijeme v době
a ve společnosti, kde si čím dál více žen
může svobodně vybrat svou cestu
a spousta mužů se zase ráda a bez pro-
blémů stará o děti. Poslední průzkumy
i praxe jednoznačně prokazují, že nejlépe
fungují smíšené týmy a to platí i o politic-
ké scéně.

Díky KSČM zůstal 8. březen i v polisto-
padové době významným dnem v kalen-
dáři i v životě České republiky. Tak jako
každý rok je třeba využít četných oslav
Mezinárodního dne žen nejen k poděko-
vání všem dívkám, matkám, babičkám
a k ocenění jejich práce, ale také k dalšímu
úsilí za skutečné – nikoliv jen na papíře
– zlepšení postavení žen ve všech oblas-
tech života naší společnosti.

Mgr. Soňa MARKOVÁ, předsedkyně
Komise žen při ÚV KSČM

prášky nebo drogami. Mnohé
podstupují řadu operací, které je v po-
zdějším věku mohou i hyzdit.

I v marketingu jsou též velmi často vy-
užívány polonahé, vždy mladé a krásné
ženy. Nepřiměřený důraz na mládí
a vzhled vede k pokřivenému pohledu
na lidské hodnoty. Měli bychom si vážit
jak žen, tak i mužů hlavně podle jejich
lidských kvalit, bez ohledu na věk, krásu
či velikost konta.

Cílem každého živočišného druhu je
přežít, to znamená přivést na svět novou
generaci a připravit ji do života. Tuto úlo-
hu má i lidský rod. Abychom ji byli
schopni naplnit, musí v lidském spole-
čenství být oba prvky, jak ženy, tak i mu-
ži ve vzájemném souznění. Jeden bez
druhého není nic. Každý má svou roli,
a tu musí naplňovat. Záleží na harmonii.
Ženy nemohou být muži, a naopak muži
ženami. Emancipace není o tom, že jeden
nebo druhý převezme opačnou roli, ale
že se budou doplňovat.

Ženy, zůstaňme ženami a od mužů
chtějme, aby se chovali jako praví muži.
Všem přeji k MDŽ hodně lásky, pocho-
pení a vzájemné tolerance.

Věra ŽIŽKOVÁ
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HELENA VEVERKOVÁ (KSČM), dlouholetá
zastupitelka Chotěvic, členka kontrolního
výboru

Muži se k nám na zastupitelstvu chovají
stále pěkně, pozorně. Asi pět zastupitelů
pracuje v zastupitelstvu obce od
devadesátých let, včetně mne... Je nás
pět žen a šest mužů. Máme štěstí, že se
tu drží stále slušní lidé, ženy berou jako
rovnocenné partnerky a naslouchají nám.
V politice by bylo potřeba více žen,
protože muži jsou od přírody dravější
a ženy zase klidnější. Jenže dávají před-
nost rodině. Tak do politiky nejdou.

Mgr. VĚRA ŽIŽKOVÁ (KSČM), Kostelec nad
Orlicí, třetí volební období, předsedkyně
kontrolního výboru

Musím říci, že mně muži kolegové zas-
tupitelé otevírají dveře a pomohou i s pří-
padným oblékáním kabátu. Bohužel se již
tak ochotně neotevírají přístupy k informa-
cím a možnostem více nahlédnout pod
pokličku radniční kuchyně. Tam si muži, ač

často i méně zdatní kuchaři ve věcech
veřejných, udatně hájí své teritorium.

RADOMILA PÍRKOVÁ (KSČM), Borohrádek,
předsedkyně kontrolního výboru 

V Borohrádku nám v současnosti dost
chybějí peníze a pracovní příležitosti,
protože průmyslové podniky tu skončily
a za prací, za nákupy lidé jezdí jinam.
Z toho důvodu je těžké rozhodnout, kam
je dát. V 15členném zastupitelstvu jsme
čtyři ženy a patříme do střední generace.
Muži se k nám chovají jako k rovnocen-
ným partnerům, když jde o obecní
záležitosti. Když je ale svátek MDŽ, tak to
si vzpomenou s kytičkou pouze komu-
nisté. Zdá se mi, že slušnost ve spo-
lečnosti, se dost vytrácí, každý si hraje
sám na sebe, zejména ti mladší. Neumím
si představit třeba poslance Kalouska
nebo Bendu, že dělají džentlmeny... Na
chování mužů v našem zastupitelstvu
nemá, dle mého názoru, vliv počet minis-
tryň ve vládě, ale jejich vychování 

ŽENY VERSUS MUŽI V ZASTUPITELSTVECH
Za KSČM se do politiky, té, o níž se tvrdí, že je na nejnižší úrovni, dostalo nemálo

žen. Nejnižší úroveň politiky – tzv. komunál – neznamená, že je nepotřebná. Právě
v obci a ve městě se řeší záležitosti, které občanům slouží ke spokojenému životu.
Žen zastupitelek jsme se zeptali na něco jiného. Na vztahy mezi muži a ženami, které
se na zastupitelstvech také projevují. Trochu s nadsázkou jsme se zeptali:

Mění se chování mužů k ženám v politice – ve vašem zastupitelstvu, když je ve
vládě více ministryň, než bývalo? Otevírají vám muži alespoň dveře?
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Jako odůvodnění nutnosti projednání
předloženého bodu na tomto zasedání
zastupitelstva prezentoval informaci, že
se danou záležitostí bude zabývat jedná-
ní Vlády ČR v březnu tohoto roku. Po řadě
různých vyjádření uvedl RSDr. Ing. Ota-
kar Ruml (KSČM), že k záležitosti zámě-
ru vodní stavby Pěčín, je zpracováván
materiál o vodohospodářské politice
v Královéhradeckém kraji, který by měl
být hotov do konce příštího roku. Nemělo
by se tedy předbíhat okolnostem, které
by mohly být obsaženy v tomto zpraco-
vávaném materiálu. Uvedl, že „Generel“
není rozhodnutím o stavbě, není tedy
důvod činit kroky k tomu, aby byl Gene-
rel vyřazen; kraj se bude moci vyjadřovat
v průběhu jeho tvorby. Návrh pana Ha-
nouska nebyl přijat.

O další „překvapení“ se postaral Petr
Sadovský (ANO 2011), který oznámil, že
politický klub ANO 2011 nepodpoří většinu
návrhů předložených na tomto 10. zase-

dání Zastupitelstva Královéhradeckého
kraje, a to v návaznosti na okolnosti sou-
visející s předchozím zasedáním a okol-
nostmi, které se odehrály před konáním
tohoto zasedání zastupitelstva v souvis-
losti s „optimalizací“ školství. (Viz také
Krajánek 1/2018.) Opravdu se klub zdržel
všech hlasování, až asi na dvě výjimky.

Důležitým bodem pro občany kraje bylo
schválení rozsahu dopravní ob-
služnosti ve veřejné linkové autobu-
sové dopravě na území Královéhra-
deckého kraje na rok 2018 a dop-
ravní obslužnosti ve veřejné drážní
osobní dopravě na území kraje na
rok 2018, aby byly plně zajištěny ve-
řejné služby v přepravě cestujících.

Zastupitelstvu Královéhradecké-
ho kraje byla předložena k projed-
nání žádost hokejového klubu
Mountfield HK, a. s., o příspěvek
na marketingovou propagaci kraje
v rámci účasti hokejového klubu na
prestižním evropském turnaji v ledním
hokeji Spengler Cup ve švýcar-

ském Davosu. Požadovaná výše příspěvku
ze strany hokejového klubu byla 400 tisíc
korun. Nejasnosti kolem žádosti vyvolaly
značnou diskusi, v níž vystoupila Táňa
Šormová (KSČM) a návrh nakonec nebyl
přijat. Ostatní agenda byla v běžném roz-
sahu jednání a nebyly s jejich schválením
problémy.

Josef LUKÁŠEK,
krajský zastupitel

ZASTUPITELÉ ZA ANO 2011 NA JEDNÁNÍ „STÁVKOVALI“

a inteligence. Ještě se mi nestalo, že
by mně muži zabouchli dveře před nosem.

Mgr. SOŇA MARKOVÁ (KSČM), Náchod,
v městském zastupitelstvu v druhém období

V zastupitelstvu města Náchoda jsou ženy
rovnoprávnými členkami a chování mužů
k ženám je v souladu s etiketou i prostou lid-
skou slušností. Pánové Guth-Jarkovský
i Špaček by měli jistě radost. Vždy platí, že
pokud se žena chová jako dáma, pak se k ní
muži jako k dámě chovají.

KAROLÍNA HÁLOVÁ (BEZ PP za KSČM),
starostka Skřivan, první volební období

Osobně příliš nemohu posuzovat cho-
vání mužů v politice, většinou jsem totiž
v kontaktu jen se svými členy obecního
zastupitelstva (sedm mužů a dvě ženy),
popřípadě se zastupiteli ze spřátelených
blízkých obcí. Na jedné straně jsou muži,
kteří jsou galantní až moc a na druhé
straně jsou takoví, kteří by ani „neza-
bučeli“, kdybych je nepozdravila první já.
To, kolik ministryň, předsedkyň, hejt-
manek, starostek, atd. máme, podle
mého názoru vliv na chování mužů nemá.
Celé je to o výchově v rodinách i ve
školách. Povedu-li svého syna k tomu, že
dívku musí pozdravit jako první on, že jí
musí pomoci z kabátu, nebo podržet
dveře, pak se společnost může změnit.
Uvidí-li malí chlapečci, že tatínkové se
hezky chovají k maminkám a ženám
obecně, budou-li jim vzorem, pak je tu
reálná šance na zlepšení.

IVA ŘEZNÍČKOVÁ, (BEZPP za KSČM), zas-
tupitelstvo Trutnova, první volební období

Myslím, že chování mužů k ženám se
nijak zásadně za poslední roky nemění.
A pokud ano, tak spíš k horšímu (nejen
v politice). Jsou muži, kteří vždy dávali
a dávají ženě najevo určitou úctu a pak ti
druzí, kteří to neřeší. Těm prvním to zůsta-
lo, ti druzí se to už nikdy nenaučí. Ani
takovou základní věc, jako je otevření dveří.

MARIE ONDRÁČKOVÁ (KSČM), Týniště nad
Orlicí, třetí volební období

Obávám se, že v zastupitelstvu si na
něco takového nehrajeme. Jednání je
stále stejné a jestli je více ministryň na to
nemá vůbec vliv. Je to tak, že mám nějaké
postavení na základě toho, jak jednám,
a ne proto, že jsem žena. 

BLANKA BUBNOVÁ, (KSČM), Trutnov, čtvrté
volební období

Chování mužů k ženám je závislé
nejvíce na jejich náladě, prostředí, pocitu
hladu a mentalitě. Ne vždy máme na
růžích ustláno, ale bereme to tak, že
sluníčko také nesvítí každý den. V zas-
tupitelstvu se muži jeví galantní, i když si
nejsem jistá, zda by nám někdy raději
těmi dveřmi nepráskli před nosem... Na
pracovišti to je o moc příjemnější, stále
ještě existují muži, kteří přijdou s kytičkou
a úsměvem na rtech popřát k MDŽ.
Možná, že by se takoví muži dali
naklonovat, co vy na to, děvčata?

(vha)
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Ocenění Žena roku 2018
MOTTO: „Lepší je zapálit alespoň ma-

lou svíčku, než sedět a nadávat na tmu.“
Cílem Komise žen ÚV KSČM je upo-

zornit vyhlášením „Ženy roku 2018“ na
členky KSČM, které svými aktivitami při-
spívají ke zlepšení života lidí, motivují,
pomáhají, povzbuzují, pečují, vlévají na-
ději, inspirují, jednoduše dělají vše pro
to, aby se nám všem žilo líp, a ocenit je.

Ve formuláři Návrh členky KSČM na
ocenění Žena roku 2018 (na vyžádání
zašleme) uvedete jméno a příjmení na-
vrhované ženy, adresu, kontakt, navrho-
vatele a zdůvodnění návrhu. Odesláním
formuláře navrhovatel potvrzuje, že
navrhovaná členka KSČM souhlasí
s nominací na ocenění Žena roku 2018. 

Návrhy na nominaci lze zaslat do
15. června 2018 na: 

Oddělení pro odborné zázemí, občan-
ský sektor a mládež ÚV KSČM, Politic-
kých vězňů 9, 111 21 Praha 1, nebo na
e-mail tereza.cechova@kscm.cz, nebo
předat člence Komise žen ÚV KSČM
v daném kraji.

Soňa MARKOVÁ

��� Z jednání krajského zastupitelstva

HRADEC KRÁLOVÉ – Všech 45 krajských zastupitelů se sešlo na 10. zasedání
29. ledna v jednacím sále na Pivovarském náměstí. Hned v úvodu jednání při
schvalování programu došlo k diskusi, kdy zastupitel Martin Hanousek (SZ+Pi-
ráti) požádal o rozšíření programu zasedání o bod – Vyjádření k záměru stavby
vodní nádrže Pěčín.

Josef Lukášek a Zdeněk Ondráček na na jednání kraj-
ského zastupitelstva.
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V roce 2010, kdy jsme se stali koaličním
partnerem, tak bylo zadlužení města ve
výši 138 milionů Kč. K 31. 12. 2017 kles-
lo zadlužení o 78 milionů Kč a o dalších
10 milionů klesne zadlužení v roce 2018.
Zůstatek financí na účtech města je
v současné době vyšší, jak úvěrové za-
dlužení. I přes tuto skutečnost bylo ne-
spočet finančních prostředků investová-
no do majetku města. Tak například v zá-
ří 2017 byla dokon-
čena významná in-
vestice do pěší zóny
v Havlíčkově ulici,
kde bylo investováno
v letech 2015 až
2017 několik desítek
milionů korun.

V roce 2017 byla
zahájena výstavba
„Nízkokapacitního
zařízení pro poskyto-
vání sociálních slu-
žeb“ s celkovými ná-
klady cca 60 milionů
korun. Zařízení by

mělo být kolaudováno v polovině tohoto
roku a mělo by být uvedeno do provozu
k 1. lednu 2019. Podařilo se též vybudo-
vat „dopravní a přestupní terminál“ u zdej-
šího železničního nádraží.

Nedaleko od Rychnova nad Kněžnou
rozšiřuje výrobu automobilka Škoda.
V souvislosti s tímto město připravuje dal-
ší investice, o kterých se zmíníme v dal-
ších příspěvcích do Krajánku.

Pitná voda
Jak již bylo uvede-

no výše, tak v letoš-
ním roce budou vol-
by do městského
zastupitelstva. Jako
důležité téma pro
komunální volby
máme vodu. V sou-
časné době nám vodu v Rychnově nad
Kněžnou prodává cizí zahraniční firma
a zisky jdou mimo naší republiku. 

V současné době víme, že to byla ob-
rovská chyba, když voda se dala do cizích
rukou. V roce 2020 skončí smlouva
a současná koalice je názoru, že vodu by-
chom si měli obhospodařovat v rámci
města. Město v posledních sedmi letech
investovalo do oprav vodovodů a kanali-
zací částku 90 miliónů korun.

Další investice do vodovodů a kanaliza-
cí v souvislosti s napojováním dalších
vlastníků nemovitostí budou realizovány
v letošním roce. V tomto roce bude též
provedena generální oprava zdejší čistič-
ky odpadních vod. Máme za to, že voda
je strategickou surovinou a že investice
do ní se vyplatí.  

JUDr. Milan NOVÁK, 
radní za KSČM
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�� Byl jste radním pro socilání oblast
a nyní jste členem sociálního výboru
a výboru pro kulturu krajského zas-
tupitelstva. Jak se projevuje politika
koalice v Královéhradeckém kraji v ob-
lasti investování a připravování no-
vých projektů v sociální oblasti?

Přestože kolega Derner vystupuje ob-
čas tak, jako kdyby se v minulém období
nic nedělalo – jaksi pozapomíná na gene-
rální opravy domovy důchodců v Teplicích
nad Metují, ve Vrchlabí i samotném Hrad-
ci Králové, výstavbu nových objektů pro
zdravotně postižené občany v Hořicích,
rekonstrukce podobného zařízení v Hrad-
ci Králové apod.–, tak využívá připravené
projekty a dojednané peníze minulou ra-

dou KSČM-ČSSD. Po pravdě musím při-
znat, že např. v případě Barevných dom-
ků v Hajnici se rýsuje lepší (i když dražší)
řešení a budu jenom rád, pokud se poda-
ří jeho realizace.
�� A v kultuře? Dostávají dost financí
například divadla, planetárium nebo
zoologická zahrada?

Není to málo, ale v některých krajích se vy-
dá na tyto účely více. Například Klicperovo
divadlo dostane 3,338 mil. Kč; Filharmonie
3,310 mil. Kč, Divadlo Drak a Mezinárodní
institut figurálního divadla 1,452 mil. a Archeo-
park Všestary 900 000 Kč.
����Na koho se dostane při přidělování in-
dividuálních dotací v oblasti kultury
a péče o památky? 

Čeká nás další kolo přidělování dotací,
tak jsem sám osobně zvědav, jak to letos
dopadne. Po projednání budu Krajánka
informovat. Jen doufám, že se nebude
opakovat situace, kdy byly výboru předlo-
ženy ke schválení individuální dotace,
které už byly radou schváleny.
�� Mohou se hlásit a žádat i malí vlast-
níci kulturních památek a mají šanci?

Samozřejmě a hlásí se. Ke cti odboru
kultury i odboru grantů a dotací, jsou pod-
klady velmi dobře připravené.

�� Chválíte některé projekty v kraji?
Kraj má v republice ojedinělou dotaci na

záchranu historických varhan. Ale i zde
jsou různé přístupy. Některé instituce dos-
tanou třeba 150 000 Kč, objednají si res-
taurátorské práce za tuto částku, a pak če-
kají rok opět na další. Ale zase je tu skupina
„Provarhany“, která pořádá různé akce,
charitativní koncerty a vybrané peníze po-
užívají pro záchranu varhan, které jsou
v menších kostelících a jiných zařízeních.
�� Jste, kromě krajského zastupitele,
také členem obecního zastupitelstva
v Bystrém v Orlických horách, budete
kandidovat znovu?

Ano, půjdu do toho a doufám, že dáme
dohromady kandidátku lidí, kteří jsou
ochotni něco pro obec dělat zadarmo.
����Kromě činnosti v zastupitelstvu kra-
je a obce vám zbýval ještě čas na psa-
ní. Už vyšly tři díly Orlických pohádek
a Kačenčina koruna, kdy vyjde další
knížka pohádek?

Čtvrtá knížka pohádek je v nakladatelství
ke konečnému osazení ilustracemi, grafic-
ké úpravě a posledním korekturám. Věřím,
že vyjde v průběhu jara. Bude v ní mimo
jiné pohádky příběh o Ledříčkovi, o postavě
s reálnými kořeny od Suchého vrchu.

Mirka VOHRALÍKOVÁ
FOTO – archiv

Rychnovské nádraží prošlo rekonstrukcí i s přilehlým přestupním ter-
minálem pro autobusy.                                                 FOTO – Krajánek

VODA – ZAJÍMAVÉ TÉMA PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY

S JOSEFEM LUKÁŠKEM – DŮCHODCEM NAPLNO

V říjnu letošního roku se budou konat volby do městských a obecních zas-
tupitelstev. KSČM v Rychnově nad Kněžnou je ve druhém volebním období
koaličním partnerem ve zdejším městském zastupitelstvu. Této koalici se
po stránce financí velice dařilo.
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Původní dohoda, že budu pracovat ve
funkci místostarosty, nebyla ze strany
kolegů z naší kandidátky dodržena.
Jsem tedy členem zastupitelstva a pra-
cuji v redakční radě Kopidlenských listů.
Možnost ovlivnit dění v Kopidlně se
oproti minulému volebnímu období, kdy
jsem byl v radě města a kratší dobu také
místostarostou, výrazně zmenšila.

Kopidlenské investice
Z největších investičních akcí, které

město realizovalo nebo připravuje, bych
na první místo zařadil areál základní
a mateřské školy. Budovu mateřské školy
jsme zateplili, vyměnili okna a dostala no-
vý kabát v podobě fasády. Hlavní budova
školy by zasloužila celkovou opravu. Za-
tím se nepodařilo získat finanční prostřed-
ky, proto se rekonstrukce řeší v etapách,
tak jak se daří uspět v dotačních titulech.
Podařila se rekonstrukce střechy a další
vnitřní úpravy. Pro letošní rok jsou zajiště-
ny finanční prostředky na opravu vnitřních
prostor. Ve fázi příprav je výměna oken

a zateplení budovy, výstavba koridoru
spojující školní jídelnu a sportovní halu
s hlavní budovou.  

Dokončuje se rekonstrukce dvou ulic
v okolí kostela: veřejné osvětlení, kanali-
zace a voda. V současné době se dokon-
čují povrchy vozovek a chodníků. Akce již
měla být ukončena. V těchto místech jsou
archeologické nálezy a stavba byla o tři
měsíce opožděna. Probíhá také revitali-
zace části náměstí, včetně rekonstrukce
silnice I. třídy. Také zde do harmonogra-
mu stavby zasáhli archeologové. V tomto
volebním období město pokračovalo
v opravě chodníků. Nové chodníky vznik-
ly v ulici Husově, která je výpadovkou ve
směru na Poděbrady. 

Podařilo se vy-
koupit a zbourat
objekt v těsném
sousedství hřbito-
va a prostor byl
upraven na parko-
viště pro návštěv-
níky hřbitova. 

Výměna oken,
dveří a nová fasá-
da byly realizová-
ny na budově
městského úřadu
a sousední budo-
vě, kde kromě kanceláří MěÚ sídlí Česká
spořitelna.

Projekčně je připravena stavba kanali-
zace v obcích Pševes a Drahoraz, která
by svedla splašky do čističky v Kopidlně.
Realizace stavby je závislá na úspěchu
při získání dotace. Z vlastních zdrojů není
město schopno stavbu realizovat.

V tomto volebním období odkoupilo
město areál Školního statku, který byl
v majetku Královéhradeckého kraje. V no-
vě zakoupených prostorách připravuje
město zřízení sběrného dvora a zázemí
zde najdou rovněž místní hasiči. Stavba
hasičské zbrojnice je projekčně připrave-
na, zajištěno je financování a v těchto
dnech probíhá výběrové řízení na doda-
vatele stavby.

Kromě těchto větších investičních akcí,
byly realizovány i akce menší, pro město
a jeho obyvatele neméně důležité. Z nich
bych jmenoval jako příklad opravu hráze
Kamenského rybníka, kde hrozilo nebez-
pečí utržení části vozovky, která po hrázi
vede a je jedinou komunikací spojující
městskou část Kamensko s Kopidlnem.

Jak dál
S koncem volebního období jsem zva-

žoval, zda budu kandidovat do zastupitel-
stva obce i pro příští volební období.
Vlastní kandidátku KSČM není schopna
postavit, o další spolupráci s hasiči ne-
mám zájem. Starostka města mě sice
přesvědčuje na kandidátku sociální de-
mokracie, ale já jsem se rozhodl po čtyři-
ceti dvou letech účinkování zastupitele či
zaměstnance města tuto kapitolu uzavřít
a v komunálních volbách nekandidovat.
Pokud bude ze strany města zájem, budu
pokračovat v redakční radě Ko-
pidlenských listů.

Jiří MACHULA,
člen zastupitelstva 
v městě Kopidlno

FOTO – Alena KAŇKOVÁ

V KOPIDLNĚ MOHLI INVESTOVAT
Před obecními volbami v roce 2014 jsme se pokoušeli v Kopidlně neúspěšně

postavit kandidátku KSČM. Proto jsem se rozhodl spolupracovat, tak jako v mi-
nulém volebním období s místními hasiči. Postavili jsme kandidátku, na které
jsem byl jediný člen KSČM, ostatně ani na jiných kandidátkách z naší strany ni-
kdo nebyl. Námi postavená kandidátka SNK – hasiči a nezávislí, oslovila voliče
a byla úspěšná. Získala pět mandátů z patnácti. 
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Jiří Machula

BENEŠOVKA VOLÁ SOS
Volá SOS – a stále hlasitěji. Na dotaz komise místní samosprávy, jíž jsem člen-

kou, kdy budou provedeny například opravy zborceného schodiště, město odpoví
– až budou lepší povětrnostní podmínky, nebo že s opravami nepočítá. Sloupy pod-
pírající stříšky podél obchodů jsou prorezlé, pokryté jakousi nevábnou bílou hmo-
tou, nad hlavami nám
rostou krápníky, a když
zaprší a zmrzne, přidají
se k nim ještě rampou-
chy. Nebezpečně uvol-
něné desky podhledů
chodcům na klidu nepři-
dají... Hradec Králové se
stále pyšní titulem „Salon
republiky“, ale zrovna
Benešova třída – cent-
rum největšího hradec-
kého sídliště salonu moc
neodpovídá. Lidé zde
žijící tento stav nezavinili
a zaslouží si rychlé
a kvalitní řešení.

Táňa ŠORMOVÁ

Náměstí v Kopidlně revitalizaci potřebuje.

Opravy komunikace u zahradnické školy.



Čilá spolupráce se spolky
a levicí EU

JIČÍN – Konference navazovala na
výsledky mimořádného jednání v listo-
padu minulého roku, kdy OV nabídl své
odstoupení po neúspěšných volbách.
Opět byl zvolen dosavadní předseda
Petr Typlt a místopředsedy se stali
Jaroslava Kurfiřtová a Jiří Machula.
Řádná konference toto obsazení potvr-
dila a jednala racionálně.

„Poučení z výsledků voleb by mělo
vytyčit cestu k úspěchu,“ uvedl předseda
Petr Typlt ve zprávě okresní organizace,
a doadal: „kampaň v okrese byla
vyvážená, kvalitní, byla včas. Pro volby
jsme udělali maximum. Vyjádření vrchol-
ných politiků KSČM v televizi vše obrátila
vniveč. Volby do PS skončily propadem
hlasů. V obecních volbách, kdy je již málo
našich zastupitelů, bude obtížné získávat
voliče.“ OV počítá s vytištěním volebních

skládaček. Na veřejnost chce působit i
přes další zapsané spolky – LKŽ, KČP,
Česko-kubánskou společnost aj. Velká
část činnosti spočívá ve spolupráci  s levi-
cí ve SFEL-regionů. Krajský zastupitel
Otakar Ruml se vrátil ke krajské koalici
s ČSSD. Voliči ve volbách nezohlednili
dobrou práci, a ve volbách do PS dali
hlasy populistům. Zdůraznil i obrat v přís-
tupu kraje k opozici, která je stále více zat-
lačována do pozadí. „Musíme přesvědčo-
vat před volbami hlavně příznivce, a to
včas!“ uzavřel své vystoupení. Host kon-
ference, člen VV ÚV KSČM a poslanec
Zdeněk Ondráček vysvětlil, proč pod-
porujeme vznik vlády Andreje Babiše –
„chceme dosáhnout splnění cílů KSČM,
například zdanění církevních restitucí...“
Podporu Babišovi nevnímají členové vždy

v tomto smyslu. Jednání pozdravila kraj-
ská předsedkyně Věra Žižková a uveda,
že k úspěchu ve volbách jistě napomůže,
když „poslance a vedení strany bude více
vidět na veřejných akcích mezi lidmi“.
Milým zpestřením bylo poděkování a blaho-
přání dvěma devadesátníkům – Mirosla-
vu Bartoňovi a Ladislavu Raulínovi (na
snímku vlevo).                                (vha)

Venkov se dostává do potíží
TRUTNOV – V sobotu 10. února se

sešlo na okresní konferenci 50 delegá-
tů ze základních organizací  v sále kina,
aby zhodnotili svoji práci na pravidelné
konferenci a před X. sjezdem strany.
Za krajský výbor vystoupil místopřed-
seda Jiří Žoček.

Předseda okresní organizace ve zprávě
vzpomenul historicky důležité výročí po-
rážky fašistických vojsk u Stalingradu
a návštěvu delegace z Čech na místě. Po-
ukázal na obtížnost stranické práce
v okrese a klesající členskou základnu.
Přes veškeré úsilí se nedaří získávat mla-
dé ke vstupu do strany a jejich využití jako
propagátorů komunistické strany. V disku-
zi vystoupil např. živnostník Jaroslav
Švanda z Černého Dolu, jenž upozornil
na nárůst byrokracie a silný vliv řetězců,
na které konkurenčně nestačí. Upozornil
na nutnost péče o malé města a obce, kte-
ré v důsledku ztížené nedostupnosti slu-
žeb, zásobování a vyžití se vylidňují a stá-
vají se jen sezonními oblastmi. Starosta
Úpice Radim Fryčka poukázal na obtíž-
nost práce stranické organizace v obci,
na nutnost postavit kvalitní kandidátní listi-
nu v komunálních volbách. Václav Ji-
rásko upozornil na nutnost stále vysvětlo-
vat současné chápání kapitálu, postavení
mladé generace v nynější době. Jeho pří-

spěvek daleko překročil možnosti okresní
konference a stál by za samostatný pro-
gram. Ve volebním bloku delegáti potvrdili
složení okresního výboru, zvolili delegáty
a tajnou volbou ze tří kandidátů byl zvolen sta-
ronový předseda Jaroslav Ondráček ml.

(již)

Oslovme občany tam,
kde se scházejí

HRADEC KRÁLOVÉ – Delegáti kon-
ference vyslechli zprávu o činnosti
okresní organizace, předloženou před-
sedkyní Ta�ánou Lankašovou, jako
obvykle v sále domu U Švagerků. 

Ve zprávě předsedkyně uvedla, že pro
malou účinnost mítinků se komunisté roz-
hodli „při volbách do statutárního města
pro petiční akce,“ a doporučují „pořádat
akce na místech, kde se veřejnost schází.“
Zpráva poukázala na průtahy s volební
kampaní do sněmovny, které byly jak na
straně ÚV KSČM, tak na straně kraj-
ského výboru. Nedostatky KV v řízení
spočívaly zejména v prodlevě kampaně
na webových stránkách.

Delegáti veřejnou volbou doporučili volit
do funkce předsedkyně kraje Soňu
Markovou a současnou předsedkyni OV
KSČM potvrdili ve funkci. Byli schváleni
kandidáti do zastupitelstva města Hradec
Králové (ke kandidátům statutárních měst
se vyjádří VV ÚV KSČM). Do voleb je po-
vede Táňa Šormová. 

Zastupitel Hradce Králové Ing. Alois
Havrda seznámil přítomné se situací
v dopravě. Jaroslav Štrait zdůraznil potřebu
generační výměny a témata, kterým by se
strana měla věnovat: rostoucí ceny bytů
a nájmů, pokračují-
cí restituce šlechtě.
V KSČM mu vadí ri-
valita mezi okresy
a kraji. Obdobně se
vyjádřil Jiří Koš�ák
i krajská zastupi-
telka Šormová. Pro
změny ve vedení
strany byl Daniel
Čapek (na snímku)
a pro lepší projekty
na sociálních sítích. Milan Špás hovořil
o práci s voliči v obci. Člen VV ÚV KSČM
Zdeněk Ondráček sdělil, že diskutovaný
návrh na předsedu komise pro kontrolu
GIBS, je součástí politické dohody stran.
Krajská předsedkyně KSČM Věra Žižková
se domnívá, že rozdílné přístupy okresů se
postupně překonávají a pro volební kampaň
byly náročné úkoly plněny.                             

(vha)
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KONFERENCE KRITICKÉ A HLEDAJÍCÍ ŘEŠENÍ
Komunisté Královéhradeckého kraje se sešli na konferencích v únoru. O rych-

novské okresní konferenci jsme psali v minulém Krajánku. Po zhodnocení
dvouleté činnosti okresních organizací byly navrženy a zvoleny okresní orgány,
dále delegáti na X. sjezd KSČM, zástupci v krajském výboru a v ÚV KSČM.
Březnovou krajskou konferencí se uzavře etapa, která také povede k návrhům pro
jednání X. sjezdu KSČM v Nymburce. Hostem zde bude prezident Miloš Zeman.



Pozornost internetovým 
sítím je v popředí

NáCHOD – V „domečku“, jak říkají
místní budově OV KSČM, se sešlo 26
delegátů a sedm hostů na okresní kon-
ferenci KSČM. Komunisté zhodnotili
svou činnost a v diskuzi vysvětlovali
stanoviska. Do čela OV KSČM byla
zvolena opět Soňa Marková.

Zpráva mj. hodnotila průběh voleb do
poslanecké sněmovny a hledala příčiny
neúspěchu. Jeden z momentů nachází
v možné lepší koordinaci volební kampa-
ně krajem. Prosadit by se měla parita
okresů při hlasování v krajském výboru.
Soňa Marková ve zprávě pochválila úsilí
tajemníka Jiřího Žočka o fungování webo-
vých stránek a facebooku. Bolavou otáz-
kou Náchoda je v současné době stav
v oblastní nemocnici a uvedla předsed-
kyně: „je důsledkem toho, že v minulé
krajské koalici neměla KSČM na zdravot-
nictví dostatečný vliv.“ Okres se pečlivě
chystá na kampaň pro volby komunální
a chtějí využít k propagaci každou mož-

nou veřejnou akci. Je nutné zmapovat, co
lidé v obcích potřebují. 

V diskuzi Luboš Míl uvedl, že je nespo-
kojen s úrovní práce ideologického oddě-
lení ÚV KSČM a k tomu Jiří Žoček zmí-
nil, že je třeba začít pracovat opět na
ozřejmování marxismu, svolávat ideolo-
gické porady. Poslanec Zdeněk Ondrá-
ček a člen VV ÚV KSČM zdůraznil, že
volbách potřebujeme jasná a nová téma-
ta, jako je například ochrana přírodního
bohatství – lithium a voda, program do vo-
leb mít stručnější a nedržet se striktně jen
obecních problémů. Předsedkyně KhKV
Věra Žižková obhajovala a vysvětlovala
činnost KV, který tvoří zástupci okresů
a ne nějaký jiný aparát. Diskuzi zakončil
mladší člen strany, který má zkušenosti
ze zahraničí, jak tam kapitalismus vypa-
dá. Postrádá vyšší míru sociálního cítění
u občanů – osobně doplatil mamince
v supermarketu nákup a pomohl člověku
postiženému infarktem na ulici. Cestu
k socialismu vidí jako východisko z chu-
doby.                                              (vha)

FOTO  – M. VOHRALÍKOVÁ

KRÁLOVÉHRADECKO
Hana Bělonohá oslavila v únoru 85 let. Vše

dobré a zdraví do dalších let přejí ženy z LKŽ
HK * Svěžích 40 let oslaví Robert Šindler
z Chlumce n. C., 65 let Jaroslav Bret ZO 37
HK; 70 let oslaví Marie Bažantová z Dohalic
a Rudolf Hlavatý ZO 39 HK; 75 let bude Zdeň-
ku Kážovi ZO 2 HK, Václav Křemen z Plácek
slaví 85 let  a Olga Brožová ze ZO 36 Malšo-
vice, členové děkují za angažovanost. Deva-
desátin se dožila Vlasta Prchlíková z Chlumce
n. C. a Josef Levinský z Vinar. Marta Kolesová
se dožívá v pohodě 95 let, dobré zdraví a stá-
lý elán přeje OV KSČM i LKŽ.

Všem oslavencům přeje OV KSČM Hradec
Králové pevné zdraví, elán i štěstí a hodně
přátel do následujících let.

TRUTNOVSKO
Hana Skalická z Trutnova vstupuje do

sedmdesátky a Iva Milerová z Úpice též. Jiří
Kučera ze Žacléře slaví 80 let a Květa Ště-
pánková z Vrchlabí se dožívá 85 let.

Mnoho životních sil, zdraví i optimismu
přeje do dalších let OV KSČM Trutnov a zá-
kladní organizace.

RYCHNOVSKO
Otto Mračnovi z Dobrušky blahopřejeme

k 85. narozeninám a Květě Kudličkové
z Rychnova k 65. narozeninám, které oslavili
v únoru. V březnu oslavují sedmdesátku Ha-
na Joštová a Marie Linková, obě z Bole-
hošti. Přidává se k nim Marie Hovorková
z Častolovic. Jaroslav Dusílek se dožívá 95
let a Jan Křivka sedmdesátky, oba
z Dobrušky. Josef Kopecký z Kostelce n. O.
slaví šedesátiny. Vendelín Pojezdala a Pavel
Sekyra, mají sedmdesát let, oba z Týniště
nad Orlicí.

Dobré zdraví i dobrou mysl, vlídné přátele
přeje OV KSČM Rychnov nad Kněžnou.

JIČÍNSKO
Sedmdesátiny slaví Jaroslava Matoušková

z Veselské Lhoty a František Koloc z Nové
Paky. Josef Hlubuček z Nové Paky – dlouho-
letý stranický funkcionář, slaví 75 let a též
Josef Škaloud z Butovse. 

Jmenovaným přeje OV KSČM všechno nej-
lepší, hodně zdraví a spokojenosti a děkuje
za dosavadní práci pro stranu a společnost. 

NÁCHODSKO
V Broumově oslavili v únoru 75 let Marie

Hejná a Marie Parchantková a 80 let bude
v březnu Miroslavu Hejzlarovi. ZO KSČM
jim všem přeje mnoho zdraví, štěstí
a pohody v dalších letech.

��� SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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KONFERENCE KRITICKÉ A HLEDAJÍCÍ ŘEŠENÍ

Delegace z OV KSČM v Trutnově popřála
k únorovým devadesátinám Zdeňku Papíkovi,
členu dřívějšího OV KSČ, předsedovi ZO
KSČM a řediteli Lesního závodu v Horním
Maršově mnoho zdraví. V roce 1991 zakládal
Klub českého pohraničí v Trutnově s Bruno
Fišerem a po jeho smrti byl jeho předsedou.
Stále čilý a optimistický devadesátník žije
v domově důchodců v Lanškrouně. Na snímku
sedí vlevo u stolku.

FOTO – OV KSČM Trutnov

Již několik let spolupracují s neonatologickým
oddělením dětské kliniky Fakultní nemocnice v
Hradci Králové seniorky z Královéhradeckého
kraje. Klientky domovů pro seniory nebo
členky LKŽ z Hradce Králové, obětavě pletou
jak čepičky, tak bačkůrky pro tyto naše nej-
menší spoluobčany. Tuto spolupráci inicioval v
minulém volebním období zastupitel Josef
Lukášek (KSČM), tehdy radní. Vedení kraje se
změnilo, ale spolupráce se šikovnými ženami
nadále trvá. Za oddělení nedonošených dětské
kliniky FN HK všem hodným pletařkám upřím-
ně děkuje vedoucí lékařka MUDr. Jana
Zemánková, Ph.D. Zvláště soudružce Anně
Vaňkové z Hradce Králové.                               (jl)

FOTO – FN HK



BAVÍ NÁS UČITELÉ
� Kdo byl nejslavnější učitel v his-
torii? Komenský. – A kdo je
nejslavnější učitel dnes? – Google.
� Učitelka se nedopatřením dostane do
pekla. Bloumá, rozhlíží se, nakonec si
zaleze do koutku a pozoruje cvrkot, až ji
tam najde při kontrole Lucifer: „Proboha,
ženská, co tu děláte, tohle je nějakej
renonc, vy přeci patříte do nebe. Tohle je
peklo.“ – „Peklo? A já myslela, že to je
velká přestávka.“
� Pedagog je člověk, který má
dopoledne pravdu a odpoledne
volno.
� Povídá učitelka dívkám: „Te�, když už
kluci nechodí na vojnu, budete to mít
o něco těžší s výchovou svých mužů.“
� Proč tolik učitelů kouří? – Protože
jim to zapaluje.
� Učitelka otevře notes a konstatuje:
„Hrdličko, zkrátka a dobře! Tvoje práce je
dlouhá a špatná.”
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Cibulové kuřátko
Pro 4 osoby: menší kuře, velká cibule,

200 g expres semolinových těstovin, 50 g vy-
loupaných pražených pistácií, 2 dl bílého ví-
na, lžička másla, bílý pepř, tymián, sůl.

Očištěné kuře osolte a okořeňte i uvnitř,
naplňte oloupanou, nahrubo
nakrájenou cibulí. Umístěte
ho na pekáček, posypte
pistáciemi, podlijte vínem
a dejte péci zakryté do trou-
by. Občas přelévejte výpe-
kem. Měkké kuře odklopte,
přidejte máslo a nechte
zezlátnout. Pak jej vyjměte
z výpeku a uchovejte v tep-
le. Do výpeku přidejte
expres těstoviny, dolijte hor-
kou vodu tak, aby byly po-
nořené a vra�te na potřebný

čas (zpravidla 3–5 minut) do horké trou-
by. V polovině této doby promíchejte. Ku-
ře rozdělte na čtvrtky a podávejte s těsto-
vinami. Obložené rajčaty chutná jídlo
skvěle. Připravovala jsem je pro dva
z minikuřátka. 

Vařila Ta�ána LANKAŠOVÁ

V rytmu překotného života
Nevím zda se smát 
Či zahnat z čela chmuru
Mám milovat Babiše
Nebo víc Okamuru?
Komu mám dáti za pravdu?
Jak si mám vybrat ze dvou
Jeden je za osmnáct 
a druhý za dvacet bez dvou.
Porady žádné se nedočkám
Kdo by tak poradil tobě
Když ty si neumíš poradit
ani sám sobě!

Jiří KNOPP

OSLAVA MEZINÁRODNÍHO
DNE ŽEN

� 3. 3. TÝNIŠTĚ n. O. v 16 h. v Areálu chova-
telů; KD VALDICE od 14 h. ��7. 3. HRADEC
KRÁLOVÉ od 9 h. v sále U Švagerků � 8. 3.
Kostelec n. O. v hasičárně od 16 h.,
DOBRUŠKA v 17 h. sál UK �� 9. 3.
RYCHNOV n. Kn. v 16 h. v zasedačce OV,
ČASTOLOVICE v 17 h., klub důchodců ��11. 3.
LIPINY ve 14 h., Sokol �� 10.  3. JAROMĚŘ
v 18 h. Sokol Jezbiny; CHOTĚVICE ve 14 h.,
restaurace, ÚPICE od 14 h., restaurace �
11. 3. DVŮR KRÁLOVÉ od 14 h. Hankův dům

Zpěvačka Natella
Imědašvili z Volgo-
gradu věnovala recital
s ruskými roman-
cemi 75. výročí ví-
tězství v bitvě o Sta-
lingrad. Do Hradce
Králové ji pozvala KR
Česko-ruské spo-
lečnosti. Padesátka
posluchačů si vys-
lechla ruské me-
lodie, které doku-
mentovaly citově
vypjatou dobu druhé
světové války.

M. Vohralíková

� 52. ročník Festivalu ARS POETICA – Puškinův
památník – Regionální kolo soutěže v oblasti
hudebního a slovního projevu v ruském jazyce
se koná ve čtvrtek 22. března od 9 hodin v bu-
dově A Objekt společné výuky univerzitního
kampusu Univerzity HK, 1. poschodí, aula,
Hradecká 1227, Hradec Králové. Soutěž zaštítilo
město Hradec Králové a hejtmani dvou krajů.
Veřejnost vítána.

�� Jste zváni na XXVI. ples pracujících 17. 3.
v 19.30 v restauraci ROUBENKA v Týništi
nad Orlicí. Hraje hudební skupina Filipa Koláře.
Vstupné: 80 Kč s místenkou a 10 Kč bez
místenky. Vstupenky s místenkou lze zakoupit
u MUDr. Vaníka, tel. č.: 737 312 612.

� LKŽ Hradec Králové: 7. 3. – oslava MDŽ
s OV od 9 h. a schůzka od 14 h. v zasedačce
u Švagerků. Dne 12. 4. od 14 h. v zasedačce.
Dále účast na máji a květnových akcích, schůz-
ka 10. 5. od 14 h. a 14. 6. – vycházka
s opékáním na Novém Hradci Králové.

Poslanec Zdeněk Ondráček se účastnil – ještě s dalšími osobnostmi
z ČR – oslav ve Volgogradu k 75. výročí bitvy o Stalingrad, nyní
Volgograd. K tomu poznamenal na svém facebooku: „Jsou události, na
které nelze zapomínat! I proto jsem tam, kde se dějiny tvořily."

��� POZVÁNKY

��� KRAJÁNKOVY NETRADIČNÍ DOBROTY

18.  VELIKONOČNÍ  VÝSTAVA
23.– 25.3. od 9 do 17 hod. 

v areálu výstaviště v Častolovicích   
Nová aranžerie ve stylu

staročeských velikonočních tradic,
řemesel, zvyklostí a strašidel...

www.zahradkari.com 
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