
Š�astlivci, kteří užívají dříve státní potažmo
obecní byty a někdy i podnikové, či si posta-
vili byt družstevní, nebo domek se za minulé
éry třeba i pohádali, kdo jak na tom je, a zda
bylo spravedlivé dostat byt. Doba se posunu-
la a ani neviditelná ruka trhu nezajistila bytů
přiměřený dostatek. Nejprve se byty houfně
měnily v kanceláře nebo prostory pro podni-
kání. Preferuje se vlastnické bydlení. Obce
přece podnikat s byty nebudou, a tak začala
výstavba váznout. Nyní i kvůli dlouhému sta-
vebnímu povolení. Zvyšují se ceny pozemků
a stavebních prací, až se vlastní byt stává pro
mladé lidi nedostupný. Opět budou muset tře-
ba žít v minibytě i s dětmi a stejně potlačí bří-
mě hypotéky roky před sebou. Možná odloží
rodičovství, nebo se postěhují z větších měst
do satelitních městeček bez občanské vyba-
venosti a dopravního spojení...

Právě v loňském roce poskočily nájmy v re-
publice o 14 procent, platí se až 330 Kč
za m2. V nájemních bytech jsou ohroženy

mladé rodiny, samoživitelky a senioři. Výplaty
a důchody totiž lidem nestačí na nájmy a dal-
ší životní náklady. Bezdomovců v kraji je prý
kolem 1500, ale v nevhodných podmínkách,
s hrozbou vystěhování bydlí 2000 osob. V by-
tové nouzi žije zhruba 200 tisíc Čechů, z toho
až 20 tisíc dětí. Vláda je zatím klidná...  Minis-
tryně Klára Dostálová sice slibuje prostřed-
nictvím Státního fondu rozvoje bydlení roz-
půjčovat 650 milionů korun, v dalších letech
zhruba miliardu pro mladé rodiny. Uklidní
situaci, když mladí už nebudou moci žít u ro-
dičů, až dva miliony korun či byt od státu za
úrok kolem 1 procenta? Banky rozpůjčují až
200 miliard na bydlení, proto je to jen malá
kapka do rybníku.

Bez podpory masivní výstavby bytů státem
(peníze jsou: na 400 miliard ročně vysají jen za-
hraniční společnosti), nebo podpory vzniku by-
tových družstev a stanovení stropů nájmů to ne-
půjde. KSČM zbývá předložit konkrétní návrhy,
jak na to jít v konkrétní obci či městě.          (vha)

Když střecha nad hlavou
především vydělává

Každý člověk potřebuje ke svému
životu příbytek. Bydlení je základní
životní potřebou a je ve výčtu lid-
ských práv. Bohužel se této potřebě
v posledních téměř třiceti letech ne-
věnuje řádná pozornost. Výstavba
nových bytů zaostává za narůstající
potřebou.

Nová výstavba pokrývá jen asi
50 % potřeby nových bytů. Koupit si
byt se stává velkým problémem. Ce-
ny bytů neustále rostou a stávají se
pro běžného občana nedostupnými.
Pronájem bytu též není levnou záleži-
tostí. Majitelé nemovitostí v turisticky
lukrativních místech raději pronají-
mají za tučné nájemné byty turistům
než místním obyvatelům. Potom se
nám centra našich historických měst
vylidňují a jsou to jen kulisy pro ná-
vštěvníky. V místech, kde je velký
průmyslový rozvoj, se byty mění na
ubytovny pro zahraniční pracovníky.
I zde majitelé raději pronajmou byt
šesti až osmi lidem a při systému tep-
lých postelí i dvojnásobnému počtu,
nebo� na jedné posteli se mohou pra-
covníci střídat podle střídání směn.
Rozhodně je to finančně zajímavější
než pronajmout byt v paneláku oby-
čejné rodině. Rozvoj bytové výstavby
pokulhává za potřebami obyvatel. By-
ty staví převážně jen developeři, kteří
na tom chtějí co nejdříve zbohatnout.
Část domů, hlavně rodinných, si sta-
vějí občané sami, ale v mnohých mís-
tech narážejí na nedostatek staveb-
ních pozemků, či jejich vysokou ce-
nu. Vidina celoživotního splácení
mnohamilionového dluhu není též
příliš radostná. Získání vlastního byd-
lení je pro mnohé neřešitelnou situa-
cí. Různé ubytovny, kde v jedné míst-
nosti bydlí celé rodiny o promyšlené
státní politice v této oblasti příliš ne-
svědčí. Naši zástupci, jak v parlamen-
tu, tak i v obcích by měli tlačit na
vznik celostátní bytové politiky, reali-
zované prostřednictvím měst a obcí.
Se státní podporou by se mohlo bu-
dovat cenově přijatelné a dostupné
bydlení i pro ty, jejichž příjmy nejsou
zrovna nadprůměrné.

Nechceme mít z našich měst jen vý-
stavní prostor pro cizince nebo uby-
tovnu pro zahraniční pracovníky.
Chceme, aby se nám v našich sídlech
žilo dobře a cítili jsme se tam doma,
ne jako návštěvníci.     Věra ŽIŽKOVÁ

�Jičínsko �Rychnovsko �Náchodsko
�Trutnovsko   �Královéhradecko

KRAJÁNEK

Měsíčník z Královéhradeckého kraje ��ročník 19 ��číslo 6  ��červen 2018  ��cena 5 Kč

Bydlení – tichá sociální past

��� Slovo předsedkyně
KhKV KSČM
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Když se z počátku 60. let čekalo na byt velmi dlouho, přišla masivní výstaba nových
bytů v sídlištích, občanská vybavenost také byla zajištěna. Nečekaně máme opět no-
vých bytů málo. Jejich ceny rostou a s ními i výše nájemného v menšině bytů, které
zůstaly obcím i soukromníkům. Byt se pro bohatější občany stal výhodnou investicí.
Místo nízkých úroků v bance, využívají možnosti „vytěžit“ z bytu, co jen jde.

Právo na střechu nad hlavou patří mezi lidská práva.



Zdeněk Ondráček, POSLANEC

A ČLEN VV ÚV KSČM

Získal jste nominace na místo před-
sedy či místopředsedy ÚV KSČM, ale
volba dopadla jinak. Jak hodnotíte vol-
bu staronového vedení?

To, že jsem získal několik desítek nomi-
nací na předsedu nebo
místopředsedu strany by-
la veřejně známá věc,
která byla publikována
v Haló novinách a dalších
médiích. Já jsem se no-
minace písemně vzdal
a uvedl jsem, že chci na
plný výkon pracovat v Pos-

lanecké sněmovně. Také jsem uvedl, že
budu podporovat a volit Kateřinu Koneč-
nou. O složení vedení strany rozhodli de-
legáti sjezdu v tajném hlasování a já to
respektuji.
VĚRA ŽIžKOVÁ, předsedkyně

KhKV KSČM

Jste spokojena s vystoupením dele-
gátů z kraje? Kolik jich dostalo příleži-
tost vystoupit? Všechny příspěvky asi
v Haló novinách nevyšly.

Na sjezdu vystoupili
z našeho kraje tři delegá-
ti. Soňa Marková, která
měla přednést stanovisko
z krajské konference, ale
též se vyjádřila k rovnému
postavení mužů a žen ve
společnosti i ve straně.
Luboš Bodlák mluvil o potřebě dostat se
mezi dělníky, znát jejich názory a potřeby.
Václav Ort se představoval jako kandidát
na post místopředsedy. Na diskusi byl
dostatečný prostor, všichni přihlášení
mohli vystoupit, ač přednost měli kandi-
dáti navrhovaní na jednotlivé funkce.
RUDOLF ŠIKULA, Hradec Králové

Jak na Vás působilo jednání sjezdu?
Byl posun ve volbě místopředsedů?

Není jednoduché na takto široce pojaté
dotazy odpovědět stručně. Proto se sou-
středím pouze na několik faktických, ale
i kritických poznámek k jednání sjezdu.
Stranického sjezdu jsem se poprvé účast-
nil jako jeho delegát. Před 10 lety jsem na
VII. sjezdu KSČM, který se konal v HK,
pomáhal při jeho organizaci. Mohu tedy
porovnávat. Na nedávném sjezdu jsem
byl nemile překvapen, že u značné části
delegátů absentovala disciplína, kterou
považuji za přirozenou pro jednání vrchol-
ného stranického orgánu. Vtipně, ale ne-
kompromisně to v diskusi vyjádřila jedna
z diskutujících delegátek, když uvedla, že
třetina delegátů se baví, další třetina mo-
biluje a pouze zbytek se věnuje sledování
průběhu sjezdové diskuze. Svůj podíl na

tomto stavu, podle mého názoru, měli
i první předsedající sjezdového jednání,
kteří svoji roli ne zcela zvládali. Poměrně
stísněné podmínky v jednacím sále pro
313 delegátů a další hosty a sdělovací
prostředky neumožnily, aby se o každou
krajskou delegaci (tak jako na sjezdu
v HK) mohl starat samostatný organizá-
tor, který by určitě částečně mohl pozitiv-
ně ovlivnit chování některých delegátů
v sále. Bohužel i u některých členů naší
okresní delegace se vyskytly výše uvede-
né nešvary. Myslím si, že pro příště bude
účelné, aby se před sjezdem s delegáty
aktivně pracovalo.  Vnitřně jsem se těžko
vyrovnával s tím, že část delegátů nechtě-
la respektovat usnesení nejvyšších stra-
nických orgánů a pokusila se o zásadní
změnu obsahu a průběhu sjezdového
jednání. Tato snaha byla nakonec větši-
nou odmítnuta a navržený program pod-
pořilo přes 60 % delegátů. Před sjezdem
a na jeho počátku byla některými delegá-
ty kritizována délka vystoupení kandidátů
na volené funkce v rozsahu maximálně 3
minut jako nedostatečná. Sjezdové jed-
nání sice bylo ukončeno večer až po 22.
hodině, ale průběh diskuze nakonec dal
za pravdu těm, kteří tento časový rozsah
diskusního vystoupeni doporučili. Pozděj-
ší ukončení sjezdu bylo způsobeno pře-
devším poměrně dlouhými přestávkami
vyčleněnými pro práci volební a návrhové
komise, jež delegáti využili pro neformální
výměnu názorů. Volby vrcholných před-
stavitelů KSČM byly tajné. Protože o funk-
ci předsedy se ucházelo 9 kandidátů, prv-
ního místopředsedy šest kandidátů,
a o funkci dalších tří místopředsedů do-
konce 24 kandidátů, samotné volby znač-
ně přispěly k prodloužení doby sjezdové-
ho jednání. Jednokolově proběhla pouze
volba prvního místopředsedy, kdy funkci
obhájil Petr Šimůnek a volba místopřed-
sedkyně Kateřiny Konečné. Předsedy
a další dva místopředsedy jsme volili
dvoukolově. Na funkci předsedy dali dele-
gáti ve druhém kole důvěru Vojtěchu Fili-
povi těsným rozdílem 22 hlasů. Dalšími
místopředsedy byli ve druhém kole zvole-
ni Stanislav Grospič a protestními hlasy
i Václav Ort. V souvislosti s volbami si
neodpustím poznámku, že ne všichni na-
ši okresní delegáti respektovali doporuče-
ní okresní konference. Pozitivum výsled-
ku tajných voleb spatřuji především v tom,
že vytvořily předpoklad toho, že nejužší
vedení bude tvořit jednolitý celek. Nelze
totiž opakovat situaci, kdy sjezdu místo
jedné zprávy ÚV budou předloženy tři sa-
mostatné zprávy za jednotlivé úseky čin-
nosti, tak jak se stalo na tomto sjezdu.
Přes rozdílné názory na volební výsledky
sjezdu je však nutné, abychom je jako ná-
zor většiny respektovali, co nejdříve pře-
konali případný pocit zklamání, a táhli za
jeden provaz, vědomi si toho, že pouze

jednota na všech úrovních výstavby stra-
ny je jedním z předpokladů úspěchu
i v nadcházejících komunálních a se-
nátních volbách. Jsem přesvědčen, že
sjezd splnil účel, pro který byl svolán.

SOŇA MARKOVÁ, předsedkyně
OV KSČM Náchod

X. sjezd byl nachystán především ja-
ko volební. V diskusi zazněly však ná-
zory na současnou situaci. Která vy-
stoupení byste ocenila?

Svolání X. sjezdu reflektovalo požada-
vek části ÚV po neúspěš-
ných parlamentních vol-
bách spolu s vyvozením
odpovědnosti nejvyšších
stranických funkcionářů
za tento výsledek. Jed-
nalo se především o ty
členy a členky, kteří se ne

zcela smířili zvláště s personálními vý-
sledky IX. sjezdu. Pro mě jako delegátku
sjezdu byl zajímavý fakt, že se sice při
přípravě volalo po delším čase na disku-
si a dokonce snaha ve sjezdu pokračovat
v listopadu, ale nakonec jsme dlouho če-
kali na usnesení a nikdo už nediskutoval.
Oceňuji především ta vystoupení, která
analyticky a sebekriticky hodnotila svůj
vlastní podíl na výsledku voleb a hledala
pro KSČM reálná východiska i řešení.
Jsem přesvědčena, že KSČM má obča-
nům ČR stále co nabídnout a postupně
jako nerozhádaná a jednotná strana se
znovu vrátí „na výsluní“ české politické
scény.
JOSEF TYLŠ, Trutnov

Co zaujalo na sjezdu mladší generaci
komunistů? Bylo vás tam dostatek?

Nejvíce mě zaujalo, jak
řečníci v rámci diskuze
tvrdili, že máme dost
mladých lidí. Kdyby tomu
tak skutečně bylo, tak
nás mladších na sjezdu
není jen asi třicet z 313
delegátů.

DANIEL ČAPEK, HRADEC KRÁLOVÉ

Reagovali jste nějak ve sjezdovém
sále na skupinu protestujících obča-
nů? Proti čemu či komu hlavně pro-
testovali? 

Nereagoval jsem na tyto protesty. Sle-
doval jsem je z budovy, kde se sjezd ko-
nal. Nevím, proti čemu lidé protestovali,
spíše šlo o mediální akci než reálný kon-

krétní protest. Sprostá
slova na naši adresu
padala často, ale bez
logického odůvodnění.
Sjezd končil v pozdních
hodinách, kolem 22. ho-
diny, a nikdo z protestu-
jících už tam nebyl.

Otázky Krajánka pro delegáty sjezdu
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Na dubnovém jednání se zastupitelé
nejdéle zdrželi diskusemi ke zprávě o čin-
nosti Rady kraje. Rada totiž řešila napří-
klad stížnosti na výběrové řízení na místo
ředitele sloučených škol v Lázních Bě-
lohrad a Hořicích. Náměstkyně hejtmana
Martina Berdychová (VČ) vyvracela zprá-
vy o zmanipulovaném konkurzu jako spe-
kulace. Martin Červíček (ODS) odpovídal
na dotazy k investování do oprav krajských
silnic – 150 km je opraveno ročně, 1,3 mld.
má být dáno letos a stejné částky v dalších
dvou letech. Jan Birke se ptal na vnitřní
zadluženost v opravách – činí 90 mld.
a priority nejsou stanoveny. Ivan Adamec
(ODS) kritizoval nenavazování oprav z kra-
je a ze strany státu. Starostové obcí by ta-
ké měli dbát na vlastní komunikace. Zastu-
pitelé kritizovali i nízkou kvalitu oprav. Až
do diskuse z opozičních lavic vstoupil Zde-
něk Ondráček (KSČM), že „by se měli
zastupitelé domluvit nejprve mezi sebou
předem – nyní chybí většina pro hlasová-
ní...“ Pavel Hečko (ČSSD) dokonce po kri-
tice, že za stav oprav silnic může minulé
vedení, řekl: „V minulém období bylo
rozplánováno za čtyři miliardy ... – bylo to
zaseto dříve.“ Zastupitelstvo rozhodlo o při-

dělení medailí za zásluhy pro hasiče, poli-
cisty a záchranáře (viz foto). Byly podpoře-
ny veřejně prospěšné projekty pro rozvoj
zemědělství, životní prostředí, envi-
ronmentální výchovu, včelařství a další, ta-
ké pro podporu třídění odpadů v obcích
– podpořeno z Výboru pro životní prostředí
a zemědělství (vede Otakar Ruml, KSČM).

Květnové jednání bylo svoláno jako
mimořádné. Schvalovaly se finanční přesu-
ny a zvýšení částek rozpočtu v několika

oblastech. Dofinancovala se například
hospicová péče, která je ztrátová; sociální
oblast je pod náměstkem Vladimírem
Dernerem (KDU-ČSL) a poskytnuty vyrov-
návací platby pro urgentní péči a akutní
lůžka. Bylo schváleno např. navýšení pro-
středků (505 tis.) pro některé knihovny.

Schváleny byly Zásady posky-
tování veřejné podpory hospi-
cové péče a Zásady pro reali-
zaci financování sociálních slu-
žeb.

Diskusi a různé názory vyvo-
lal požadavek Rady kraje na
schválení přijetí 900 milionové-
ho úvěru na deset let s výhod-
nou fixací na 1,7% úroku. Před-
ložen byl Rudolfem Coganem
s tím, že půjde o čerpání zej-
ména pro rekonstrukci náchod-
ské nemocnice (její náklady se
šplhají na 1,6 miliardy, včetně
přístrojového vybavení, něco
má kraj našetřeno). Další finan-

ce se mají čerpat i na jiné investiční akce.
Zastupitelé si stěžovali, že nemají konkrét-
nější výčet akcí, na které má úvěr posloužit.
Po přestávce podklady dostali, a tak byl
schválen záměr tento úvěr si vzít. Kraj bude
mít své předchozí dluhy splacené do dvou,
tří let. 

Klub zastupitelů KSČM (jimiž jsou Otakar
Ruml, Zdeněk Ondráček, Josef Lukášek
a Táňa Šormová) tento záměr podpořil.        

(vha)

S MÉNĚ BODY ŠLO JEDNÁNÍ RYCHLEJI
Dubnové a květnové (12. a 13.) jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

mělo méně bodů k projednávání. I pro to se jednalo o čtyřicítce záležitostí rych-
leji. Diskuse byly, ale ne vyhrocené. Mnoho bodů se v obou jednáních týkalo
majetkových převodů, koupí a prodejů či darů pozemků.

Den kraje na Pivovarském náměstí – předání medailí.        
FOTO – KRAJÁNEK

Květnového jednání KV KSČM v Trutnově
se zúčastnil místopředseda ÚV KSČM Vác-
lav Ort s vedoucí ekonomického oddělení.
Vysvětlil ekonomickou situaci strany, kdy je
třeba na všech úrovních strany se zamyslet
nad výdaji, financováním akcí i nad výbě-
rem členských příspěvků. 

Členové KV se seznámili s opatřeními
k novému zákonu o ochraně osobních dat
(strana má placeného pověřence). Členové
KV zhodnotili konání prvních májů a piet-
ních aktů, které se uskutečnily ve všech
okresech (viz informace v listu). Diskutova-
li k podmínkám přípravy kampaně pro ko-
munální a senátní volby a konstatovali, že
by bylo třeba urychlit poskytování pomoci
z centra, zejména pro volby senátní. Inicia-
tivu vyvíjejí pak okresní výbory samy, pro-
tože na nich leží největší zodpovědnost za
tento typ voleb. Kandidáti do voleb, zejmé-
na větších měst, budou podporováni me-
dailonky na webech a vydáním zvláštních
čísel Haló novin. Sestavování kandidátních
listin není jednoduché. Krajský výbor se při-
pravuje i na Setkání levicových občanů
dvou krajů s bohatý programem a celostát-
ním významem ve Svojšicích (1. září).          

(vha)

��� Jednal KV KSČM
PETR TYPLT, PŘEDSEDA

OV KSČM JIČÍN

Co vám přinesl X. sjezd KSČM?
Sjezd byl původně pojat jako mimořádný,

s cílem zvolit nové vedení strany po dvojích
prohraných volbách. Nesplnil však kritéria
mimořádného sjezdu, a proto byl sjezdem
řádným, volebním. Objevily se snahy o přeru-
šení sjezdu, když by v dalším nebo dalších
pokračováních byly projednávány programo-
vé otázky. Hlasoval jsem proti těmto návrhům
a volil variantu programových konferencí.
Z mého pohledu panovala na sjezdu jistá ner-
vozita, která se projevovala až nerespektová-
ním řečníků, kteří byli soustavně rušeni. Ne-
myslím, že by byla KSČM rozpolcena na kříd-
la, ale názorové proudy jsou realitou a svým
způsobem je to dobře, protože přinášejí tolik
potřebnou diskuzi. Sám jsem kritikem pomě-
rů ve vedení, jel jsem na sjezd s cílem prosa-
zením změny. Osobně jsem na základě
tříletých zkušeností v ÚV však velké změny
nečekal. Považuji za velkou chybu, že po-
slední dvě zasedání ÚV KSČM nepředjednala
počet místopředsedů a hlavně jejich portfo-
lia. Nepředložila je v písemné formě spolu
s ostatními materiály sjezdu i za cenu jejich
doplnění návrhovou komisí přímo na sjezdu.
Do hlasování to vneslo chaos.

Ze zvolení Václava Orta místopředsedou pro
ekonomiku a hospodaření strany mám velkou
radost. Naše okresní konference ho spolu
s Jaromírem Kohlíčkem na místopředsedu
navrhla. Jaromír Kohlíček ve volbě místo-
předsedy pro evropské záležitosti a občanský
sektor ve druhém kole neuspěl. Václav Ort ve
druhém kole volby stál proti M. Vostré, kte-
rou V. Filip doporučil na místopředsedkyni
pro ekonomiku a hospodaření. Václav Ort ve
druhém kole volby získal téměř dvě třetiny
hlasů delegátů. Má zkušenosti v politicko-
organizačním řízení strany z předlistopadové-
ho období a všichni víme, že ne všecko bylo
v té době špatné... Vězí v něm obrovský po-
tenciál a pokud ho dokáže s. Filip využít, mů-
že být pro KSČM velkým přínosem. Právě hos-
podaření strany se může pod jeho řízením
podstatně zlepšit, a to nejen v Praze, v ulici
Politických vězňů, kde jsou velké rezervy ve
využití budovy, tak i v sídlech krajů a okresů.
Po roce 1989 pracoval jako stavař, právník
a podnikatel, a to je další zkušenost, kterou
lze využít ve prospěch hospodaření strany.
Václav Ort je otcem dospívající dcery, ale

i dědečkem. Velmi dobře rozumí mladým li-
dem, umí jim naslouchat a zná jejich názory.
Může přispět generačnímu názorovému sjed-
nocení členů strany. I v tom vidím jeho veliký
potenciál.

�
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PRÁCE ZASTUPITELŮ ZA KSČM V TRUTNOVĚ 
je složitá jako i v jiných městech
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Netradičně oslavili komunisté se svými sympati-
zanty letošní Svátek práce. Nejprve na Ba�kově
náměstí vyplňovali voliči anketu, která se stane
základem volebního programu KSČM ve volbách
do Zastupitelstva města Hradec Králové a před
polednem se společně přesunuli na zahrádku
domu U Švagerků, kde bylo kromě besedování
nabídnuto výborné grilované maso. Dočkali se i ti,
komu chyběl tradiční májový projev na Ba�kově
náměstí. U Švagerků promluvil poslanec PS PČR
Zdeněk Ondráček. 

FOTO – Ta�ana LANKAŠOVÁ

Náchodští komunisté oslavili 1. máj na Májové ve-
selici na všesportovním stadionu v České Skalici.
Na 150 účastníků po projevech předsedkyně
OV KSČM v Náchodě a kandidátky do Senátu v obvo-
dě č. 47 Soni Markové
zhlédlo bohatý kulturní
program. Vystoupení
malých mažoretek
a cvičený pes zaslou-
žili dlouhý potlesk. Vy-
stoupení žen ze Skali-
ce připomnělo 50.
a 60. léta v oblasti odí-
vání a mnohé divačky
komentovaly jejich vy-
stupování slovy: „Jéé,
to jsem měla také!“

OV KSČM 
Náchod

SVÁTEK PRÁCE TROCHU
NETRADIČNĚ

Vzhledem k tomu, že jsme tři
zastupitelé ve 33členném zastupi-
telstvu, nejsme schopni ovlivnit
žádná rozhodnutí. Každý náš ná-
vrh nebo protinávrh je přehlaso-
ván, přestože se snažíme jednat
s kolegy z jiných stran. Více než 10
hlasů nezískáme, a tím je vše vyře-
šeno. Jestli hlasujeme proti, nebo
se zdržíme, výsledek je stejný. Vše
je rozhodnuto již dopředu, naše
připomínky nikdo nerespektuje.

Snažili jsme se prosadit ve městě
výstavbu sociálních bytů, opět bez
úspěchu a podobných témat bylo ví-
ce. Tím myslím též prodeje bytů
a pozemků. Největší uspokojení mně
přináší práce v sociální komisi, proto-
že celý život pracuji ve zdravotnictví
v Trutnově a znám velké množství
občanů osobně. Tam své zkušenosti
a znalosti mohu uplatnit velmi výraz-
ně a jsem přesvědčena, že právě
zde jsou výsledky mé práce vidět nej-
více.

Byla bych moc ráda, kdyby se nám
podařilo získat v komunálních vol-

bách více hlasů, abychom byli
schopni ovlivnit některá rozhodnutí,
se kterými nesouhlasíme a nebo je
vidíme jinak.

Přeji vám všem krásné letní dny
a hodně zdraví.

Blanka BUBNOVÁ, 
zastupitelka města Trutnov 

a kandidátka do obecních voleb

V prvomájovém dopo-
ledni se sešla více než
stovka občanů Trutnova
na mítinku na Krakono-
šově náměstí. S hlav-
ním projevem vystoupil
poslanec Zdeněk Ondrá-
ček, dále se představil
Josef Tylš a zastupitelka
Blanka Bubnová. Dosta-
vil se také zástupce pol-
ských komunistů Zbig-
niev Wiktor.

FOTO – Petr HOJNIC

Delegáti při zahájení sjezdu v Nymburce.     FOTO – P. HOJNIC
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Rychnovský okres patří rozlo-
hou i počtem obyvatel mezi men-
ší okresy a Týniště nad Orlicí, kde
se 1. máje konají, je poměrně ma-
lé městečko. Přesto komunisté
dokážou v tento den zorganizovat
prvomájové setkání s účastí, kte-
rou by jim mohla závidět mnohá
velká města. 

Tento rok to bylo více než 1200 li-
dí. Samozřejmě je to i díky velmi
dobré spolupráci s místními chova-
teli a zahrádkáři. Dílem
také přispělo nádherné
počasí, ale hlavně je
potřeba ocenit dobrou
práci organizátorů. Bě-
hem projevu předsed-
kyně KV KSČM Věry
Žižkové i dalších vystu-
pujících bylo vidět, že
účastníky zajímají ná-
zory komunistů na sou-
časné dění. K tomu byly
připraveny také anketní

lístky s otázkou, zda lidé souhlasí
s postupem KSČM při vyjednávání
o vládě s ANO. Ne všichni si lístek
vzali, ne všichni ho vrátili, ale ze 140
odpovědí bylo 127 souhlasných
a 13 nesouhlasných. Svědčí to
o tom, že veřejnost vyjednávání sle-
duje a dovede si udělat svůj názor.
A pro KSČM je důležité jejich názory
znát. Rozhodně je potřeba v tom při
podobných akcích pokračovat.

(mon)

�

SVÁTEK PRÁCE OSLAVILI
OTEVŘENÍM DVEŘÍ VEŘEJNOSTI

Po několikerém stěhování místa oslav po Jičíně
doporučil výkonný výbor OV uspořádat oslavu Svát-
ku  práce ve vlastních prostorách budovy OV KSČM
a přilehlého dvora jako den otevřených dveří. Ne-
tradiční byl také program. Místo obvyklých projevů
přivítal úderem deváté hodiny předseda OV KSČM
účastníky oslavy a krátce se představili lídři měst-
ských kandidátek pro komunální volby.

Dalším bodem programu bylo slavnostní předání
pamětních listů zasloužilým členům strany. Po něm
následovala hlavní událost oficiálního programu –
přednáška Miroslava Bartoně na téma: Světová válka
a její vliv na vznik Československa. Zahájila cyklus
přednášek a besed o naší novodobé historii, které
plánuje OV KSČM pořádat  ke stému výročí vzniku
Československa.  Ve venkovních prostorách bylo pro
hosty připraveno občerstvení (na místě připravené
bramboráčky...) s posezením. O zábavu se postaralo
hudební duo P. Fejfara. Naši akci podpořili svou účas-
tí starosta města Jičína JUDr. Jan Malý s chotí a člen
rady Miroslav Kodydek. Oslavu 1. máje v Jičíně na-
vštívilo téměř dvě stě spokojených účastníků. Někte-
rým se nechtělo odcházet ani po 15. hodině, kdy pro-
gram oslav končil.              Petr TYPLT,

předseda OV KSČM Jičín

Máj s chovateli a zahrádkáři je vždy úspěšný

�����OTÁZKY PRO Ivu Řezníčkovou, 
odborářku a kandidátku do zastupitelstva 
Trutnova

Nový ředitel trutnovské nemocnice se měl pro tisk vyjádřit, že se
odborů nebojí. Jaké máte s ním, i po krátké době, zkušenosti?

Nový ředitel trutnovské nemocnice jako dlouholetý ředitel Zdravotnického
holdingu měl vždy vztahy s odbory korektní a jsme přesvědčeni, že stejný

přístup bude uplatňovat i jako ředitel jedné z nemocnic.
Ostatně i první dny po jeho nástupu do funkce potvrzu-
jí, že si je vědom postavení odborů, jejich kompetencí
a že pro něj není problém vést sociální dialog se zástup-
ci zaměstnanců. Tedy, tak jako odbory nevidí žádný pro-
blém s jeho přístupem, předpokládám, že ani on nemá
problém s nimi. Nikdy neměl žádný důvod se čehokoliv
obávat, on ani nikdo jiný. Odbory trutnovské nemocnice
pouze požadují to, co jim Zákoník práce garantuje. To,
že to bývalý ředitel MUDr. Limburský odmítal respekto-

vat a šířil trvale nepravdivé informace o odborech, je pouze jeho osobní věc.
S realitou to ale nemělo nic společného. Ale už dnes je zřejmé, že nejen vů-
či odborům, ale vůči všem zaměstnancům, chce nový ředitel komunikovat.
Komunikace a přenos informací byl zásadní problém předchozího období.
To, že si zaměstnanci stěžují na neposkytování relevantních informací, uká-
zala i nedávná anonymní anketa Zdravotnického holdingu.

Dostali zaměstnanci krajem, i státem, slíbené navýšení výplat?
Desetiprocentní navýšení mezd po mnohaměsičním boji odborů bylo rea-

lizováno. Každému zaměstnanci byla mzda navýšena o 10 % s tím, že za
měsíce z počátku roku (z doby vyjednávání) bylo navýšení doplaceno jed-
norázově zpětně. Odbory jsou s výsledkem spokojeny, nespokojeny jsou
s tím kolik měsíců je nutné přesvědčovat krajské politiky o nutnosti zaplatit
už tak nedostatkový personál. Jejich neochota vidět kritickou realitu byla ně-
kdy nad rámec chápání. Setkali jsme se dokonce s argumentem, že by se
mělo propouštět, aby se ušetřilo.

Ptala se Mirka VOHRALÍKOVÁ



Osmičkové roky minulosti
a barevné revoluce

Jsme v polovině osmičkového roku dru-
hého desetiletí 21. století. Vzpomínám na
dva osmičkové roky toho minulého.

Koncem rok 1938 podepsali naši spojenci
„Francie sladká a hrdý Albion, kteří roz-
houpali zrady zvon“ – tedy Édouard Dala-
dier (Francie) a Neville Chamberlain (Velká
Británie) – s Adolfem Hitlerem (Německo)
a Benito Mussolinim (Itálie) mnichovskou
dohodu (29. září), zvanou „o nás bez nás“,
prý v zájmu udržení míru. Pak přišel
15. březen 1939 a Hitler zlikvidoval ČSR
a vytvořil Protektorát Böhmen und Mähren
a vznikl Tisův Slovenský štát. Metody mezi-
národní politiky vedly ke světové válce.

Další významný osmičkový rok – 1968
– začal tzv. pražským jarem. Lidé podporo-
vali snahy o Dubčekův „socialismus s lid-
skou tváří“. Na odpor režimu se aktivizovaly
reakční síly v čele s Klubem angažovaných
nestraníků (KAN) a K-231, jež hrozily i věše-
ním komunistů na lucerny. Tyto výhrůžky
přivedly několik funcionářů k sebevraždám.
Pak přišel 21. srpen – vstup pěti armád Var-
šavské smlouvy na naše území. Následek:
vlna protisovětských emocí mnoha našich
občanů. Tvrdá normalizace oddálila o téměř
dvacet let listopadový převrat v roce 1989,
který vedl k návratu kapitalismu.

Od začátku studené války vypukla po svě-
tě řada válek lokálních. Koflikty neustaly ani
po porážce socialistického bloku – je to
hlavně Blízký a Střední východ. V poslední
době začaly pod rouškou zbavit státy „nede-
mokratických“ (rozuměj neposlušných)
režimů vypukat tzv. barevné revoluce míst-
ních obyvatel. Rozkolísaných států se pak
zmocňují vojensko-průmyslové komplexy
pro jejich naftu a další suroviny. Dolarovými
injekcemi pro barevné revoluce přispívá mj.
George Soros. 

Letos, roku 2018, se pokusy o barevné
revoluce – revoluce prostřednictvím protes-
tů veřejnosti – dostaly i do střední Evropy.
V březnu 2018 byl na Slovensku zavražděn
mladý novinář a jeho snoubenka, Údajně
v tom má prsty italská mafie. Pomalé vyšet-
řování a souvislosti vedoucí prý k vládě
vyhnaly do ulic hlavně mladé lidi, až došlo
k pádu Ficovy vlády. Demonstrace však po-
kračovaly se snahou prosadit předčasné
volby.

Demonstrace proti zvolenému preziden-
tovi i premiéru Babišovi a zasáhly i poslance
Z. Ondráčka byly uspořádány i v Česku. Da-
tum jedné z nich – 15. března 2018 – bylo
pikantní. Do ulic vyšly stovky studentů a do-
konce školou povinných dětí. Koordinova-
ným tlakem – údajně na obranu ústavních
hodnot – se snažily zrušit výsledky pala-
mentních a prezidentských voleb, vyvolat
volby předčasné podle představ havlovské
pravdoláskové pražské kavárny. Naštěstí
většina voličů a občanů tyto snahy nepři-
pustila.

Jaroslav PRŮŠEK

NA PADLÉ V KVĚTNU NEZAPOMÍNÁME

Na Lesním hřbitově v Hradci
Králové se schází tradičně
k 8. květnu nejméně
padesátka občanů. Po básni,
kterou přednesla Marta
Svobodová,  vystoupila
předsedkyně OV KSČM
Ta
ána Lankašová s připo-
menutím postupu osvobo-
zování republiky. Končila
obavami z možného nového
konfliktu, který si nepře-
jeme. Komunisté položili
květiny i u památníku na
Pouchově a v Kuklenách.

FOTO – M. VOHRALÍKOVÁ

V Hořicích se sešli občané
na pietním aktu na Gothardu,
položili květiny a předsedkyně
ZO KSČM Marcela
Kováčiková připomněla 
historii květnových dní
v Hořicích, jejichž občané
se zapojili do odboje 5. květ-
na. Rudá armáda přijela až
10. května odpoledne.
Historik Jaroslav Štrait
o tom posbíral informace.
Pietního aktu se účastnila
delegace z jičínského OV
KSČM a starosta Hořic. Na
snímku krajský zastupitel
Otakar Ruml.

FOTO – OV KSČM Jičín

Vzpomínku s projevem
vděčnosti a úcty k padlým
vojákům Rudé armády,
která osvobodila Trutnov
9. 5., našim hraničářům
a židovským dívkám umu-
čeným v koncentračním
táboře v Trutnově-Poříčí
přednesl RSDr. Jaroslav
Nehyba před položením
květin k památníkům
a hrobům padlých vojáků
Rudé armády při osvobo-
zování Trutnova. 

TEXT a FOTO
– Vlastimil PROUZA
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V Týništi pokládají komu-
nisté květiny na několika
místech ve městě – u školy,
na hřbitově u hrobů rudoar-
mějce, Vendelína
Opatrného a umučenými
občany města. Zajedou i do
lesů k pomníčku na osadě
Veselá Bída a k Petrovické
hájovně. Na snímku MUDr.
Jan Vaník. Pietní akce na
Rychnovsku se konaly ještě
na mnoha dalších místech.

FOTO – Marie ONDRÁČKOVÁ



PROJEV ÚCTY ZASLOUŽÍ
V druhé polovině války začalo téct Něm-

cům do bot. Z východu se valila Rudá armá-
da a na normandském pobřeží se chystali
k vylodění Spojenci, proto spěchali válečnou
výrobu ukrýt pod zem. Koncentrační tábory
tak přestaly mít charakter vyhlazovací. Věz-
ně začali ničit těžkou fyzickou prací. Počítali,
že „lidský faktor“ přežije průměrně 40 dnů.
V Sovích horách na pracích vězňové umíra-
li v tisících. Ani podle rozsáhlých hřbitovů ni-
kdo přesně nepoví, kolik nebohých vězňů,

nejméně dvaceti národností, zde našlo svůj
konec. Šlo převážně o mladé lidi ve věku
25–40 let, hlavně o Poláky, Slováky, Ma�ary,
Němce, Rusy, Bělorusy, Ukrajince a Čechy.
Mateřský koncentrační tábor Gross Rosen
„ztráty“ plynule doplňoval.  V masových hro-
bech leží až čtyři tisíce nacistických obětí.
Právě tam, na jednom z poválečných pa-
mátníků, jsem nalezl název pro knihu o tra-
gédii v Choustníkově Hradišti v únoru 1945
„Takový osud připravili lidé lidem“.  

doc. Jaroslav Štrait, CSc.

TRUTNOVSKO
Jan Schubert oslaví 65 let a Hana Tichá 85

let, oba z Trutnova. Miloslava Hanyková
z Bernartic oslaví 80 let a Milan Albrecht ze
Žacléře 75 let. 

OV KSČM Trutnov všem přeje pěknou osla-
vu a do dalších let ještě dost elánu a pevné
zdraví.

KRÁLOVÉHRADECKO
Marie Vondroušková a Jitka Vachová

z Hradce Králové oslaví pětašedesátiny.
Sedmdesátiny čekají na Soňu Těhanovou
z HK, Maryšu Tichou z HK a Pavla Zárubu
z Nového Bydžova. Narozeniny 75. má Miro-
slav Bříza z HK a osmdesátiny Světla Some-
rová, rovněž z HK. Josef Brychta z Třebecho-
vic a Slavoj Brokeš z HK dosáhnou 85 let.
Devadeátky se dožívají Miroslav Zlámal
a Růžena Všianská, oba z Hradce Králové.

Jubilantům přeje OV KSČM a členové jejich
ZO dobré zdraví, neutuchající optimismus
a dost energie do dalších let.

JIČÍNSKO
František Boček z Markvartic-Rakova osla-

ví sedmdesátiny. Hana Krejčová z Jičína bu-
de slavit 75 let a osmdesátiny Josef Kotyk
z Vrchoviny. Jarmila Schwarzová z Nové Pa-
ky a Ladislav Zapadlo z Mlázovic se dožívají
85. narozenin.

Jmenovaným přeje OV KSČM Jičín spolu se
ZO všechno nejlepší, hodně zdraví a spokoje-
nosti a děkují za dosavadní práci pro stranu
a společnost. 

RYCHNOVSKO
Jarmila Čermáková z Rychnova n. Kn. se

dožívá 95 let a Josef Matějus z Čermné n. O.
let devadesáti. Jaroslava Holubová z Lípy
n. O., Alena Fajtová z Rychnova n. Kn. a Ja-
na Podlasová z Opočna oslaví 75. narozeni-
ny. Hana Rozsívalová z Kostelce n. O. slaví
osmdesátiny a Ludmila Dolečková z Ro-
kytnice v O. h. oslaví sedmdesátku. V Týništi
n. O. budu mít Vladimír Čapek a Stanislava
Sochová sedmdesátiny a Anna Kouřímová
bude mít 75. narozeniny.

Pevné zdraví, dobrou náladu do dalších dní
i let přeje OV KSČM Rychnov n. Kn.

NÁCHODSKO
Hana Jarešová oslaví 70 let, Ta
ána

Volfová 65 let, Tereza Seifertová 70 let,
Strašil Jan 91 let, Květoslav Vadlejch 94 let. 

Všem přeje OV KSČM v Náchodě a ZO
KSČM vše nejlepší, mnoho zdraví, štěstí
a pohodu v dalších letech.

��� SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ROZLOUČENÍ
V květnu jsme se rozloučili s celoživotně

aktivní Miladou Němečkovou z Plácek (86 let).
Čest její památce!                  ZO a OV KSČM  

Opustil nás funkcionář, zastupitel,  soudruh
a kamarád Vlastimil Voříšek (71) z Jezbin,
duše řady akcí a neúnavný agitátor. 

NEZAPOMENEME! 

Setkání evropské levice se letos
uskutečnilo nedaleko Berlína. Účastní-
ci byli ubytováni v areálu kempu mezi-
národního dětského tábora ve Stö-
ritzlandu. Zde byly pořádány besedy
k politické problematice nejen Němec-
ka a byly zpestřeny tanečními večery
s živou hudbou.  

Během pátku 11. května, den po státním
svátku, všichni navštívili také areál hřbito-
va rudoarmějců a pomník vybudovaný
v roce 1946 na počest osvobození od fa-
šismu a konce druhé světové války. Pa-

mátník byl udržován, obklopen květinami
a věnci, žádné známky vandalství, jak se
v posledních letech bohužel často děje
v naší republice.  Do programu v Berlíně
byla zařazena také plavba vyhlídkovou lo-
dí po Sprévě; v těsné blízkosti přístaviště
se nachází park s pomníkem Marxe a En-
gelse, který si též mnoho turistů fotografo-
valo. Těšíme se opět na shledání s naši-
mi přáteli příští rok, kdy se Eurocamp bu-
de konat v naší republice, pravděpodob-
ně v Ústeckém kraji.                        (aja)

FOTO – OV KSČM Jičín

Eurocamp se letos konal v německém Störitzlandu

U památníku osvobození v Odolově se 8. 5. zúčastnilo a poklonilo obětem druhé světové války
a zejména vojákům Rudé armády, která tudy vedla osvobozující bojovou cestu, více než 200
občanů trutnovského a náchodského okresu. Hlavní projev přednesl starosta města Úpice
Radim Fryčka. Delegaci ÚV KSČM, ve které byli předsedkyně KV KSČM Věra Žižková
a poslanec PČR Zdeněk Ondráček, vedl místopředseda ÚV Václav Ort. Na závěr po zdravicích
a projevech úcty starostů Malých Svatoňovic a Rtyně v Podkrkonoší, vyjádřených položením
věnců a kytic na začátku celého setkání, přečetl moderátor Jaroslav Vrba jména všech padlých
a umučených občanů ze Svatoňovicka, Rtyňska a Úpicka za druhé světové války. 

TEXT – Ing. Vlastimil PROUZA FOTO – Petr HOJNIC

KRAJÁNEK – měsíčník z Královéhradeckého kraje, ročník 19. Toto číslo vyšlo v červnu 2018 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 výše uvedenou  adresu, 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. 
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Beseda s poslancem Zdeňkem Ondráčkem při-
nesla Česko-ruské společnosti a LKŽ v Hradci
Králové osobní pohled na cesty, které posla-
nec vykonal za své prostředky na bojující
Ukrajinu, kde se stále porušují minské do-
hody, a na oslavy vítězné bitvy u Volgogradu-
Stalingradu, které jej oslovily sounáležitostí
národa. Na další cesty byl vyslán jako
pozorovatel OBSE. Navštívil Petrohrad v době
prezidentských voleb, a také prezidentské
volby v Ázerbajdžánu. V této zemi s muslim-
skými věřícími se naštěstí rigidních pravidel
nedrží.                                                  (vha)
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ČEMU VĚŘIT                   

Otevřu si internet

tak co mi dneska říká svět

Komu mám spílat a komu přitakat 

Co uchu lahodí a co mi nejde pod nos 

Co se mi nehodí, na koho nadávat 

a kdo je trouba a kdo vůl 

Na koho raději vzal bych hůl  

A� dělám co dělám, nic není mi po chuti  

Málo mám peněz, chybí mi tititi 

Tak už to lidi vezměte do ruky!

Jiří KNOPP

�� Mezinárodní sraz šlapacích vozítek v Náchodě
9. 6., na dětském dopravním hřišti registrace,
v 11 h. start jízdy po pěší zóně. Podporuje KSČM.

���LKŽ Hradec Králové: 14. 6. výlet vláč-
kem do hradeckých lesů (jízdné 100 Kč).
Nástup ve 13 h. u magistrátu, zastávka
u Husa v Malšovicích, občerstvení U Vlka
(návrat asi za tři hodiny), svetr s sebou. 

�� VÝLET NA DVA ZÁMKY – 21. 6. v 7.45
hodin odjezd od hl. nádraží z J stanoviště.
V 9 h. zámek v Doudlebách v 11 h.
zámek v Kostelci n. O., ve 13 h. společný
oběd U Hubálků. Jízdné, vstupné a oběd
za 380 Kč. Přihláška: hanka@zatecka.net

�� V sobotu 23. června od 10 hodin se koná
16. pietní shromáždění občanů u památníku
obětí pochodu smrti v Choustníkově Hradišti.

��� POZVÁNKY

Králík braillon 
Pro 4 osoby: 
Králičí hřbety, nebo zadek (asi 500 g),
2 lžíce dijonské hořčice, 2 dl bílého ví-
na, lžička oleje, lžička másla, bílý pepř,
sůl. 

Naporcovaného králíka
opepřete, osolte, potřete hoř-
čicí a zprudka ze všech stran
opečte na směsi tuků. Ope-
čené porce přendejte do pe-
káčku, výpek v pánvi zalijte
vínem a nechte odvařit. Pak
jím přelijte porce králíka
a pečte zakryté doměkka.
V případě potřeby podlijte
trochou vody. 

Podávejte s bagetkou a čerstvým salá-
tovými listy na oblohu. Je to jednoduchý
francouzský recept a oceníte ho právě
v nastávajících letních dnech. 

Vařila 
Ta�ána LANKAŠOVÁ

��� KRAJÁNKOVY CIZOKRAJNÉ DOBROTY




