
Otázky Krajánku pro 

OTAKARA RUMLA, 

uvolněného předsedu výboru pro
zemědělství a životní prostředí,
předsedu klubu zastupitelů KSČM

� Jste předsedou klubu krajských zastu-
pitelů za KSČM. Jak hodnotíte dosavadní
činnost klubu v krajském zastupitelstvu
a vzájemnou spolupráci zastupitelů?

Klub krajských zastupitelů KSČM má proti
minulému volebnímu období jen čtyři členy,

z nichž Josef Lukášek, Táňa Šormová a já
jsme byli členy rady kraje. Zdeněk Ondráček
jako čtvrtý člen je nejen krajským a měst-
ským zastupitelem, ale také poslancem PS
PČR. To nám dává velice dobré předpokla-
dy odvést kvalitní práci pro Královéhradecký
kraj. Tuto přednost a naši odbornost uzná-
vají vedle veřejnosti také naši kolegové,
krajští zastupitelé, ale i starostové, úředníci,
různé organizace. Spolupráci našich zastu-
pitelů hodnotím jako předseda klubu velmi
pozitivně.

Velká výročí
V minulém roce jsme si připo-

mínali 100. výročí VŘSR a v mi-
nulých dnech 100. výročí vzniku
Československé republiky. Bez-
pochyby obě tato data spolu sou-
visejí. Hrůzy Velké světové války,
bída miliónů lidí v zázemí vedly
k rozbití tehdejšího uspořádání
světa. O změnu společenského
řádu usilovali pracující v několika
zemích Evropy, ale pouze Rusko,
za cenu mnohých ztrát na živo-
tech, svou cestu za novým pořád-
kem uhájilo.

Vznik nového státu doprovázely
také události, o kterých se příliš
v současnosti nepíše. Miliony děl-
níků žily v nezměrné bídě, matky
neměly chléb pro své děti, muse-
ly bydlet v otřesných hygienic-
kých podmínkách. Tyto rozpory
ani nová republika nebyla schop-
na řešit, jako je nemůže vyřešit
ani současný kapitalismus. Pos-
ledních několik let je konjunktura,
nezaměstnanost je nízká, lidé
jsou ukolébáni pocitem určité jis-
toty. Bohužel, podle zákonů vývo-
je kapitalismu musí zákonitě přijít
krize, perioda bývá deset dvanáct
let. Musíme se připravit, že po le-
tech hojnosti mohou přijít i krutá
léta bídy. Je na nás, ukázat lidem
příčiny takového vývoje.

Dnešní antikomunismus vymývá
mozky mnoha lidem. Pravice čas-
to láká voliče na levicová témata,
která později neplní. Občané rádi
sednou na lep krásným slibům
a hodí hlas tomu, kdo umí nejlépe
slibovat. Nenechme se ošálit po-
kryteckým chováním mnohých
politických matadorů. Vždy hledej-
me odpově� na otázku „Komu to
prospívá?“.

Věra ŽIŽKOVÁ

�Jičínsko �Rychnovsko �Náchodsko
�Trutnovsko   �Královéhradecko
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Ani s menším zastoupením se KSČM nemá za co stydět

Příchod z Velkého náměstí v Hradci Králové na Pivovarské náměstí, kde je sídlo krajského úřadu
Královéhradeckého kraje. FOTO – Krajánek

POLOLETKA KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

Pokračování na str. 5 �

��� Slovo předsedkyně
KhKV KSČM

Královéhradecké krajské zastupitelstvo se dostalo od krajských voleb v roce 2016
do poloviny svého funkčního období. Je tak čas trochu bilancovat. Sice čtenáře
pravidelně informujeme o vystupování zastupitelů za KSČM na zasedáních kraje,
avšak hodnocení je druhá strana mince. Zeptali jsme se proto, jak na uplynulé
období pohlížejí sami zastupitelé.

Až opadá listí z dubu...



JIČÍNSKO

Co jsme podnikli pro úspěch KSČM? Podle
výsledku mnozí řeknou, že vůbec nic. Budu
jim ale oponovat a řeknu, že malý zázrak.
Sestavit kandidátky nebylo vůbec jedno-
duché, a to jsme na tom zejména v Jičíně
začali pracovat již počátkem roku. 

Bohužel, lidé negativně vnímají snahy o kri-
minalizaci komunálních politiků a na kan-
didátky se nehrnou. Když je někdo nepohodl-
ný, není nic jednoduššího, než ho očernit
a podat trestní oznámení. Kdo má zapotřebí
čelit takovým atakům? Podařilo se nám
naplnit pět kandidátek ve městech našeho
okresu. Nicméně do voleb řada oslovených od
své kandidatury odstoupila a museli jsme hle-
dat dál. Za to bych chtěl poděkovat především
vedoucím kandidátům a předsedům základ-
ních organizací. Registrace  byla podána v Jičí-
ně, Hořicích, Nové a Staré Pace a v Lázních
Bělohrad. Nebyli jsme úspěšní se skládáním
kandidátek v Sobotce, ale také ve Valdicích.
Tam mne to obzvláš� mrzí, protože naši krajští
zastupitelé zde podpořili aktivně stavbu
tělocvičny a nyní bylo příležitostí tuto podporu
zúročit. Nepovedlo se i přes silnou voličskou
základnu v obci, naše kandidátka tu byla
naposledy v roce 1990 a není na co navázat. 

Volební leták do každé domácnosti jsme
považovali za základ volební kampaně. V tom
nás, i přes zaplacenou službu, poškodila
Česká pošta, která nekvalitně roznesla letáky
v Nové Pace – a v Hořicích to bylo ještě horší.
Jenom škoda na volebních materiálech pře-

vyšuje pět tisíc korun. K té se už pošta nehlásí.
Každá kandidátka měla svůj volební plakát
s dominantou města. Dalším významným
prvkem kampaně byla reklama na facebooku,
a v podobě videa lídra, nebo prezentovaných
elektronických letáků. Volební mítink jsme
uspořádali 21. září v Jičíně za účasti
místopředsedy ÚV KSČM pro ekonomiku
Václava Orta a kandidátů. Do předvolebních
akcí zapadla i přednáška M. Bartoně
u příležitosti 100. výročí vzniku ČSR. 

Přes veškeré snažení jsme zaznamenali velký
propad odevzdaných hlasů kandidátům KSČM
oproti volbám v roce 2014. Ze šesti mandátů,

které jsme obhajovali, náme pět zvolených
zastupitelů. V Jičíně obhájil Ing. Petr Kebus,
v Nové Pace máme nově zvoleného zastupitele
RSDr. Ing. Otakara Rumla, v Hořicích obhájil
Václav Šmatolán a ve Staré Pace obhájil Petr
Fejfar. V Kopidlně obhajoval (přes počáteční
skepsi) na kandidátce nezávislých místo-
předseda OV KSČM Jičín Jiří Machula, bude
pracovat jako uvolněný místostarosta.

Blahopřeji všem našim zvoleným zastu-
pitelům a děkuji jim za jejich skvělou práci.

Petr TYPLT, 
předseda OV KSČM Jičín

KRÁLOVÉHRADECKO

Nejprve jsem pozvali všechny zastupi-
tele, zvolené za KSČM ve městech
a v obcích, na okresní konferenci, kde
se schválila POZ kampaně. S těmi, kdo
se nemohli dostavit na konferenci, jsme
komunikovali jinak. Kampaň jsme jak
v krajském městě, tak mimo něj, opřeli
o aktivitu základních organizací, vyba-
vených materiály – volebními novina-
mi, letáčky zastupitelů ve městech, vo-
lebními programy resp. plakáty a letáky
v obcích. Pokud jsme v obci či ve měs-
tě nedostali na kandidátku více než
polovinu kandidátů, nestavěli jsme ji. 

V Hradci byla rozhodující do značné
míry aktivita a veřejná činnost kandidátů.
Ti známí veřejnosti z dosavadní činnosti
dostali preferenční hlasy od voličů jiných
stran. Volební program jsme v krajském
městě postavili na základě výsledků
ankety mezi občany, kde jsme hledali
jejich vlastní priority toho, co chtějí a pot-
řebují. Anketou jsme také 1. máje odstar-
tovali volební kampaň ve městě.

Kampaň byla srovnatelná nikoli rozsa-
hem, ale formami, s ostatními kandidu-
jícími subjekty. Také jsme využili reklamy
ve vozech MHD a v týdeníku 5+2.
Nápadité plakáty pro prvních pět kandi-
dátů a letáčky pro prvních šest byly veřej-

ností kladně hodnoceny, protože se vy-
mykaly grafikou ostatním volebním ma-
teriálům. Kontaktní kampaň vedly základní
organizace a samotní kandidáti s různým
nasazením. Nepořádali jsme mítink a os-
vědčilo se to, protože náklady by byly
neúměrné efektu. Volební letáky rozdali
do schránek členové ZO a hlavně sami
kandidáti. Obdobně postupovali komu-
nisté ve městech a obcích, pro něž se
tiskly na OV volební programy a letáky
včetně plakátů A3. 

V těchto volbách jsme, dosáhli osmi
zastupitelských míst – v HK byli zvoleni
Táňa Šormová, Lubomír Štěpán a Alois
Havrda, v Holohlavech Ondřej Brandejs,
v Jeníkovicích Ing. Jaroslav Kupka,
v Ledcích Ivana Stejskalová, v Novém
Bydžově Ing. Jan Kubánek a ve Smiřicích
Lubomír Jandera.

Závěrem chci jménem kandidátů i OV
KSČM v Hradci Králové poděkovat
našim voličům za důvěru a podporu.

Ta�ána LANKAŠOVÁ, 
předsedkyně OV KSČM 

22 ��KKrraajjáánneekk  �� 1111//22001188

Miroslav Bartoň, první zleva, sklidil po přednášce k výročí republiky v sále jičínského zámku
velký potlesk od všech přítomných. Na snímku zleva dále Jaroslav Štrait, Josef Skála, Jaromír
Kohlíček a Václav Ort.                                                                  FOTO – Alena KAŇKOVÁ

POVOLEBNÍ BILANCOVÁNÍ v okresech Královéhradeckého kraje



RYCHNOVSKO

V okrese bylo postaveno devět kan-
didátek KSČM a čtyři členové kandidovali
v místních nezávislých sdruženích.
Uspělo 16 kandidátů a stali se zastupiteli.
Dobrý výsledek to však není, proti
minulým volbám to byla ztráta 15 zas-
tupitelů. Úspěchem je, že se v Rych-
nově podařilo znovu ustavit koalici
s KSČM a JUDr. Milan Novák obhájil
pozici v radě města.

Velmi obtížně byly sestaveny kandidátní
listiny. Počet členů strany na venkově kle-
sá z roku na rok. Stěhuje se sem hodně
mladých lidí, kteří s místem necítí žádnou
sounáležitost. Od nich se ani nedá očeká-
vat, že budou volit komunisty. Na vesnici
se v dnešní době vztahy mezi lidmi silně
zhoršily, vytvářejí se party, které se až
nenávidí. Tyto party pak před volbami za-
kládají různá místní sdružení. Programy
uskupení a stran jsou v komunálkách veli-
ce podobné – škola, školka, zeleň, kana-
lizace a podobně. Kandidátky je proto nut-
né doplňovat bezpartijními, a to i na před-
ní místa. Obdobná situace je i ve měs-
tech. Lidé dávají hlasy spíše těm kan-
didátům, které znají a uznávají, než celé
kandidátce...

Většina voličů, kteří se mají dobře, ne-
přemýšlí do budoucna. Nemají snahu se
organizovat v odborech, natož v politic-
kých stranách. Druhá skupina sociálně
slabých má naopak starosti sama se sebou,
ani ona se neangažuje pro jiné.

V kampani jsme pro obce využili centrální
přebaly, měly však být na hlazeném papíru.
Všechny propagační materiály ostatních
stran byly tištěny na kvalitnějším papíře.
Přebal se graficky povedl. Co by se mělo
zlepšit, byly volební Haló noviny – speciál
pro kraj. Měly být pestřejší s více fotogra-
fiemi a být vydané dříve před volbami. Lep-
ší úroveň měl Krajánek. Vzhledem k stár-
noucí členské základně jsme část materiá-
lů, zvláš
 ve větších městech, nechávali
roznést poštou. Ne všude se noviny a le-
táky dostaly. K přelepování plakátů nedo-
cházelo. OV pomáhal při kampani v Led-
cích (volebně patří do Královéhradeckého
okresu). Kromě Doudleb, kde jsme získali
o jednoho zastupitele navíc, jsme v ostat-
ních obcích zůstali na stejném počtu, nebo
jednoho až dva zastupitele ztratili (Alb-
rechtice –2, Týniště –1, Kostelec –1, Čas-
tolovice –1, Dobruška –2, Bolehoš
 –1). 

Přes všechny potíže jsme dosáhli na 13
zastupitelů na kandidátkách KSČM. K nim
můžeme připočítat i tři naše členy na kan-
didátkách nezávislých a sdružení, napřík-
lad v Opočně s. Slezák se dostal ze 6. mís-
ta na první. V Lípě kandidovala s. Hrom-
ková na kandidátce nezávislých a je v zas-
tupitelstvu. Totéž v Bystrém J. Lukášek,
který se stal místostarostou obce.
Podobně v Čermné – kandidátku pomáhali
dávat dohromady členové KSČM, byla na ní
většina nezávislých, takže si dali název
Sdružení za rozvoj Čermné azískali tři zas-
tupitele. Tito zvolení zastupitelé však nefi-
gurují ve statistice zvolených za KSČM.

VV OV KSČM 
Rychnov nad Kněžnou

Dne 27. září 2018 byl den otevřených
dveří v nove vybudovaném „Nízkoka-
pacitním zařízení pro poskytování so-
ciálních služeb“ v Rychnově nad Kněž-
nou. Skládá se ze 30 lůžek intenzivní péče
v komfortních dvoulůžkových pokojích
s vlastním sociálním zázemím, dále ze za-
řízení „Domovinky“ a ze zázemí spo-
lečnosti pro poskytování terénních
sociálních služeb. 

Objekt byl vybudován za 75 mil. korun, a to
za přispění ministerstva práce a sociál-
ních věcí ve výši 40 mil. korun, Králové-
hradeckého kraje s 10 mil. korun a města
Rychnova nad Kněžnou s 25 mil. korun.

Dne otevřených dveří se zúčastnili hos-
té, jako senátor Miroslav Antl, zastu-
pitelé královéhradeckého kraje Otakar
Ruml a Vladimír Derner, starosta města
Rychnova n. Kn. Jiří Skořepa a další.
Přítomní měli možnost prohlédnout si
nové komfortní zařízení pro seniory.

Toto zařízení bude dáno do provozu od
1. ledna 2019 a v současné době je za-
bezpečováno personální obsazení tak, aby

sociální služby mohly
dostat od příslušných
úřadů povolení k jeho
provozování.

Věříme, že v tomto
zařízení se senioři, kteří
potřebují 24hodinovou
péči, budou cítit dobře.

JUDr. Milan
NOVÁK,

předseda správní
rady 

sociálních služeb
v Rychnově n. Kn.  
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Říjnové jednání krajského výboru KSČM
Královéhradeckého kraje se konalo za
přítomnosti krajských zastupitelů. Zhod-
noceny byly krajské akce v tomto roce –
pietní akty v Odolově, Bohdašíně, Mírový
výstup na Deštnou a sraz na Pomezních
Boudách. Počet účastníků sice klesá, ale
bude dobré veřejné akce udržet. KV též
hodnotil společnou akci krajů s repub-
likovým dosahem ve Svojšicích. Akce
byla vcelku zdařilá, kladně byl hodnocen
tv přenos i kulturní program. Jen se něk-
terým straníkům v našem kraji zdá lokali-
ta příliš vzdálená a náklady na pořádání
vysoké, akce nepřispěla k lepšímu voleb-
nímu výsledku. Bude uspořádáno vzá-
jemné jednání a hodnocení s pardubickým
KV KSČM. Krajští zastupitelé informovali
o situaci v kraji podle svých resortů. Bylo
schváleno stručné hodncení voleb. (vha)

��� Jednal KV KSČM

Den otevřených dveří v novém zařízení sociálních služeb

BABIČKY A DĚDEČKOVÉ V DOBRÉ PÉČI RYCHNOVA

Zajímavá přednáška o historii
vzniku naší republiky

Zastupitelé města Jičína za KSČM Petr
Kebus a František Svoboda uspořádali u pří-
ležitostí 100. výročí vzniku Československé
republiky zajímavou akci.

V Porotním sále jičínského zámku vystoupil
s přednáškou Miroslav Bartoň, pamětník
a poslední předseda ONV v Jičíně do roku
1989. Slovem zahájil předseda OV KSČM Jičín
Petr Typlt, přivítal přítomné včetně předsed-
kyně KV KSČM Věry Žižkové. Soudruh Bartoň
připomněl okolnosti směřující k první světové
válce a situaci na Jičínsku před rokem 1918.
S fakty se seznamoval v jičínském archivu,
vyslovil poděkování jeho řediteli Karlu
Chutnému a historičce Haně Faistauerové,
kteří mu ochotně vyšli vstříc při odkrývání his-
torických pramenů a zapůjčení fotografií.
V dalším bloku vystoupili také Josef Skála,
nyní představovaný jako marxista na volné
noze, historik a publicista Jaroslav Štrait,
europoslanec Jaromír Kohlíček a místopřed-
seda ÚV KSČM pro ekonomiku Václav Ort. Pro
přítomné bylo v salonku připraveno občer-
stvení.                                                   (aja)

Obrázek z Pixabay



NÁCHODSKO

KSČM kandidovala své kandidáty
v sedmi městech okresu, z toho
dvakrát na kandidátce Nezávislí

a KSČM (Česká
Skalice a Teplice
nad Metují, kde již
kandidují takto
d l o u h o d o b ě ) .
Z pěti kandidátek
KSČM byly tři ús-
pěšné, a to v Jaro-
měři, Novém Městě
nad Metují a v Brou-
mově. Kandidáti

a kanditátky do pozice zastupitele se
nedostali v Náchodě a Červeném
Kostelci.

Předvolební situace
Letošní komunální volby ovlivnila obec-

ně malá poptávka po levicové politice
v době konjunktury, zesílená antikomuni-
stická kampaň, spojená s osmičkovými
výročími a pravicové subjekty bojovaly vcelos-
tátním měřítku za vyšší platy, důchody
a levicová řešení... Úspěšné byly kan-
didátky se silnými osobnostmi s dlouho-
letými zkušenostmi v komunální politice
ve zmíněných městech. 

Volební přebaly pro obce byly vytvořený
poprvé ve srovnatelné (s ostatními kan-
didujícími) subjekty v grafické i obsahové
kvalitě. S voliči jsme diskutovali o správ-
nosti volby a vysvětlovali, jak mají praco-
vat s volební listinou. V malých městech
rozhoduje všeobecná známost kandidátů
a zobrazení kandidátů na plakátu nebo
na přebalu.

Neúspěch ve městě Náchodě si vys-
větlujeme, kromě výše uvedených
důvodů, ztrátou čtyřicítky členů strany od
minulých voleb, částečným nerespek-
továním doporučení členům strany volit
celou kandidátku a slabost našich voličů
pro oblíbeného starostu a lídra ČSSD
Jana Birkeho. Vliv měl návrat ODS (celo-
republikový úspěch) podpořený masivní
senátní kampaní pro M. Červíčka, vysoké
finanční prostředky na kampaň ANO 2011
jí získaly protestní hlasy. Spojenectví zele-
ných a Pirátů bylo lákavé pro mladé
voliče. K propadu přispěla nechu
 kan-
didátů ke zveřejnění na plakátu (Náchod)
a nezveřejnění kandidátní listiny na voleb-
ním přebalu (Červený Kostelec).

Aktivita kandidátů KSČM 
do zastupitelstev

V menších městech je jistě vhodný
osobní kontakt, rozdávání volebního

materiálu, vysvětlování způsobu volby.
Těžko se však obhajovala prakticky shod-
ná volební témata, která ale opakovaně
(ve dvou i třech vlnách) a ve větším i kva-
litnějším provedení byla pro voliče při-
tažlivější u ostatních subjektů (např. ODS
v Náchodě do svých volebních materiálů
vložila dvoukorunu, jako strana č. 2).
Komunální kampani se regionální média
příliš nevěnovala a pozvání do interne-
tové televize ze Dvora Králové (za
nemalý poplatek) všechny kandidující
subjekty odmítly. Jedině reklamní noviny
ECHO za úplatu vydávaly články (v Ná-
chodě) v počtu kolem 23 000 výtisků do
každé domácnosti.

Kampaň KSČM využila facebook okre-
su a osobní fcb Soni Markové. V Nácho-
dě byl připraven volební mítink na Masa-
rykově náměstí s živou kapelou, s pod-
porou K. Konečné, ovšem za malé
pozornost kolemjdoucích.

Předností kampaně byla vlastní tvorba
plakátů a osvědčilo se vydání volebních
Haló novin. Vytvořit 8 variant volebního
přebalu nás stálo mnoho úsilí, ale nabíd-
ka Futury za zpracování byla příliš drahá
(varianta po 1000 Kč). Pro příště bychom
se měli vrátit k velkoplošným tiskům  A1,
A0 s lídrem a předsedou strany. Vyrobit
obecný plakát s pozváním k volbám s
předsedou strany (primárně u voleb do
Senátu) a vydávat volební materiál
v několika vlnách.

Soňa MARKOVÁ, 
předsedkyně OV KSČM Náchod

TRUTNOVSKO

V letošních komunálních volbách
jsme postavili kandidátní listiny v
devíti obcích a městech – v Trutnově,
ve Rtyni v Podkrkonoší, Malých
Svatoňovicích, Úpici, Vlčicích, Dolní
Olešnici, Mostku, Radvanicích a ve
Vítězné. Ubylo šest kandidátních listin
– Dvůr Králové, Chotěvice, Chvaleč,
Klášterská Lhota, Prosečné a Vrchlabí.
Ve městech se nám nedařilo kan-
didátky sestavovat. Když už se nám je
podařilo dát dohromady, tak kandidáti
neprošli. 

Bez našeho vlivu zůstala města, jako je
Žacléř, Hostinné, Svoboda nad Úpou,
Jánské Lázně, stejně jako městyse Mladé
Buky, Pilníkov, Rudník a další vesnice. Po

sečtení všech
hlasů v letošních
volbách jsme
ztratili šest zas-
tupitelů. Jedině v
Úpici jsme získali
jednoho zas-
tupitele navíc opro-
ti roku 2014.

Proč takový pok-
les? Věkový
průměr kandidátů

za KSČM je neustále vyšší a vyšší a nové
mladé tváře se nám nedaří oslovovat.
Okresní internetové stránky sloužily 
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Soňa Marková na slavnostním setkání ke 100. výročí vzniku ČSR předala slavnostně ocenění
ženám v anketě Žena roku 2018. Setkání se kromě ní z našeho kraje zúčastnila krajská předsed-
kyně KSČM Věra Žižková s Petrem Forchem a zástupkyně hradeckého Levicového klubu žen Stáňa
Vítová a Mirka Vohralíková.                                                                                  FOTO – Krajánek

POVOLEBNÍ BILANCOVÁNÍ v okresech Královéhradeckého kraje

Dokončení na str. 6 �



� Co byste zdůraznil jako úspěch
klubu zastupitelů za KSČM v uply-

nulých dvou
letech?

Vážím si toho,
že se pokračuje
v záměrech, kte-
ré vypracovala
bývalá koalice
ČSSD s KSČM.
Ukazuje se, že
byly dobře sta-
noveny. Jde zej-
ména o rekons-

trukci pevnosti Dobrošov za 90 mil.
korun, pokračují investice do rekon-
strukcí a oprav silnic v řádu stovek milio-
nů s využitím různých zdrojů financová-
ní. Dobře pokračuje rozvoj zoo Safari
Parku Dvůr Králové s množstvím nových
aktivit v investicích, chovatelství a při-
tažlivosti pro návštevníky. Jsem rád, že
pokračují investice do sociální oblasti
a zdravotnictví. Také pokračuje inves-
tování z evropských fondů, zejména do
zateplení školních budov, realizována je
rozsáhlá rekonstrukce školního statku
Hořice, modernizace technického vyba-
vení České lesnické akademie v Trut-
nově. Pokračuje také dobře připravená
česko-polská spolupráce a další projek-
ty. Výsledky a slávu nyní sice sklízí koali-
ce, ale s tím musíme počítat. 

� Co se zatím v kraji nedaří?
Co bych vytkl nynější krajské vládě, je

to, že by mohlo jít rychleji budování cyk-
lostezek, zejména dálkových. Mrzí mne,
že nebyly respektovány některé naše
připomínky k optimalizaci sítě škol
a splývání škol vytváří jen zbytečné
problémy ředitelům. Také nerespekto-
vání připomínek našich i ostatních opo-
zičních zastupitelů k přidělování indi-
viduálních dotací vyvolává velké po-
chybnosti.

� Jak hodnotíte spolupráci poměrně
široké koalice s opozicí v tomto ob-
dobí? Zlepšuje se, nebo zhoršuje?

Složitost fungování nynějšího kraj-
ského zastupitelstva a rady kraje je dána
jeho složením. Jde o to, že koalice má ve
45členném zastupitelstvu 24 členů, a ti
byli zvoleni z pěti stran a uskupení
a v devítičlenné radě není nikdo z minulé
rady. To vytváří podmínky pro obtížnou
komunikaci, což často vede ke spíše
politickým rozhodnutím, než aby se v us-
neseních uplatňoval  výhradně  odborný
přístup. Je špatné, že si koalice prosadila

dvoutřetinové zastoupení svých členů
v krajských výborech a komisích. Názor
opozice tak není slyšet. V minulých
volebních obdobích byla uplatňována
zásada těsné většiny koalice. Dobrá
spolupráce není ani mezi stranami
v opozici. Mimo čtyř členů KSČM jsou
všichni opoziční zastupitelé nováčky –
13 za ANO, po jednom pak mají Zelení,
Piráti, SPD a SPO. Zde jsem předpoklá-
dal větší snahu o čerpání našich zna-
lostí. Vážím si zájmu jednotlivců z koali-
ce i opozice o konzultace k řešení mno-
ha odborných problémů. Naše návrhy na
usnesení jsou přijímány jen částečně
nebo vůbec ne. Předpokládám, že tato
spolupráce se bude  s blížícími se volba-
mi spíše zhoršovat.

�

Otázky Krajánku pro 
JOSEFA LUKÁŠKA, 

člena výboru sociálního a pro
kulturu

� Byl jste v minulém volebním období
radním pro so-
ciální oblast.
Pomáhají vám
tyto zkušenosti
v práci „pros-
tého“ zastu-
pitele?

Určitě. Daleko
rychleji se mohu
orientovat v us-
neseních rady,
a pokud mám
nějaké dotazy,

mohu jít hned za konkrétním pracov-
níkem příslušného odboru.

� Co jste ze své nynější pozice byl
schopen ovlivnit, připisujete si nějaký
úspěch? Je to vůbec při čtyřech zas-
tupitelích KSČM možné?

Netroufnu si říci, že by to byl nějaký můj
osobní úspěch. Spíše bych řekl, že mám
radost z toho, že odboru sociálních věcí
se daří realizovat investice a akce, na
jejichž přípravě jsem se podílel. A pokud
se týče ovlivňování, to lze velice těžko.
Pokud chceme něco prosadit, musíme vše
opravdu předjednat na všech úrovních.

� Zúčastňujete se třeba při práci ve
výboru dále aktivně nějakých návš-
těv v sociálních zařízeních?

Výbor zatím žádné výjezdy neuspořá-
dal, ale pokud potřebuji nebo chci, rozje-
du se do našich zařízení sám. A mohu
říci, že jsem se u ředitelů, ani u pracov-
níků našich ústavů nesetkal s odmít-
nutím. Spíše naopak.

� Stal jste se také zastupitelem a do-
konce místostarostou v Bystrém, jistě
přinese vaše účast v krajské politice
něco užitečného i pro malou obec...

To doufám, i když členství v zastupitel-
stvu malé obce znamená především
hodně práce v obci, někdy i manuální :-)
Ale při přípravě projektů nebo žádosti
o krajské dotace se zkušenosti z práce
v kraji určitě hodí.

�

Otázky Krajánku pro 
ZDEŇKA ONDRÁČKA,

člena bezpečnostního výboru
�� Jak se Vám daří skloubit fungo-

vání poslance, zastupitele Trutnova
a krajského zastupitele už v druhém
volebním období?

Vzhledem k tomu, že jsem pouze
řadovým zastupitelem, a na kraji členem
výboru pro bezpečnost, nemám časový
problém toto skloubit a mandáty vykonávat.
V Trutnově i na kraji mám naše skvělé kol-
egy.

�� V čem je to užitečné pro zastu-
pitele být poslancem?

Pro jednání krajského výboru pro
bezpečnost vidím výhodu informací, které
získám v parlamentu a zejména z výboru
pro bezpečnost jehož jsem místopředse-
dou. Díky poslanecké práci znám velké
množství lidí, a to se vždy hodí.

��V čem je užitečné pro poslance být
zastupitelem na obou nižších úrovních?

Minimalně proto, že máte zpětnou
vazbu, jak výkon mandátu poslance
vykonávat a jestli není centrální politika

odtržena od re-
álného života.
Bohužel, často je.

��Jakého výs-
ledku si na kra-
jské úrovni ce-
níte? Byl vůbec
prostor prosa-
dit nějaké vhod-
nější řešení pro
občany? 

Nerad se chlu-
bím prací. Jsem rád, že se daří řešit, pro
někoho možná marginální, ale pro jiného
podstatné, problémy dnešní doby a že
mohu být u toho a podle možností
k tomu přispět. A věřte, že se mi to do-
cela daří.

Dovolte mi, abych zde mohl poděkovat
každému, kdo mi v mé práci pomáhá.
Jsem rád, že takových lidi jsou desítky
a stovky. Naplňuje se tak naše heslo:
S lidmi, pro lidi.                                    �
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Táňa Šormová se vyjádří příště.
Rozhovory připravila M. VOHRALÍKOVÁ



ejednou jsem zaslechla mezi lidmi
povzdech, že se komunální politici

většinou zajímají o občany až pár měsíců
před volbami a po nich – jako když utne.  

Když jsme navrhovali jako mediální
komise před pár lety pravidla stanovující
charakter zpravodaje Radnice, chtěli
jsme záplavě takového falešného zájmu
zabránit. Proto jsme zavedli a zastupitel-
stvo odhlasovalo devadesátidenní zákaz
článků a citací komu-
nálních politiků v tomto
periodiku. 

Po výběrovém řízení na tiskaře Rad-
nice došlo k prapodivné situaci: Cenou
i kvalitou se na prvním místě umístil tiskař
z Brna. Hradecký tiskař nasadil vyšší
cenu a prohrál. Jenže, je to kamarád…
Tak se objevil vedle Radnice „Hradečák“,
vycházející především z článků a tisko-
vých zpráv města, později i kraje. Také on
putoval do schránek zdarma. A je tu otáz-
ka: byla nabízená cena tohoto tiskaře ve

výběrovém řízení nato-
lik nadsazena, že na
městských informacích
dobře vydělával?
Možná ano, což může
dokázat existence
Hradečáku jen na zák-
ladě inzerce a též poli-
tické inzerce, která je v Radnici zakázá-
na. Takto vedení města respektuje

závěry výběrového řízení? 
Neznám odpovědi, mohu

se jen domýšlet a vůbec to
není veselé. Můžeme čekat záplavu
výlevů některých politiků v periodiku,
které se tváří jako městský zpravodaj.
Dozvíme se, co bychom měli chtít, ale
nikdo se nezeptá, co opravdu chceme.
Pardon, jedna kandidující strana se
občanů zeptala a sestavila své pro-
gramové priority ve městě podle přání
občanů – KSČM. 

Ta�ana LANKAŠOVÁ

Čtyřletá perioda
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Jednání Krajského zastupitelstva Králové-
hradeckého kraje nad více než stovkou bodů
v říjnu bylo rychlé. Hlavními body byly úpravy
rozpočtu a na řadu přišly opět problematické
individuální dotace přidělované radou kraje.

V programu si na začátku jednání vynutili
komunisté změnu, protože k jednomu avizo-
vananému bodu programu chyběly podklady.
Upozornila na to Táňa Šormová i Zdeněk
Ondráček. Nakonec po krátké diskusi jej před-
kladatel J. Řehoř stáhl z jednání. Martin
Červíček, již také senátor, ubezpečoval auditori-
um, že financí na opravy a rekonstrukce silnic

bude dost  – až 1,2 miliardy. Dále byly přiděle-
ny prostředky pro krajské nemocnice, nejvíce
pro Oblastní nemocnici Náchod. Finance
budou jak na investice, tak na zvýšení mezd.
Rovněž pro záchranku v Černém Dole. Finance jsou
i pro nákupy a výkupy pozemků pro rozvoj do-
movů pro seniory hlavně parkoviště. Kulturní
výbor si žádal ústy Zdeňka Finka (HDK) přidělit
finanční prostředky na opravu domu bratří Čapků.
Celkem bude na kulturu přiděleno 18 milionů.

Táňa Šormová při projednávání dotačních pro-
gramů požadovala, a nejen ona, urychlení roz-
hodnutí o jejich přidělení. Zastupitelstvo kraje
schválilo nový dotační program pro příští rok
s částkou 10 mil. na včasnou likvidaci kůrovcové-
ho dříví a budování oplocenek pro malé vlast-
níky lesů. Otakar Ruml (KSČM) jako předseda
výboru pro zemědělství a životní prostředí za
výbor schválení podpořil. Území kraje je zales-
něno z třiceti procent, a tak by financí na ochra-
nu před kůrovcem mohlo být více, domnívá se
O. Ruml. Pozitivním krokem bylo také schválení
financí pro podporu malých prodejen v obcích.
Kraj tak řeší problémy přemíry supermarketů,
které povolila vystavět řada měst i větších obcí. 

Navržená změna Alešem Cabicarem (TOP 09)
při řízení krajských nemocnic jednou radou hol-
dingu nevyvolal žádné velké pochybnosti ani
diskuse. Stejně jako dotace 7,5 mil pro
prodělečnou krajskou společnost Centrum
evropského projektování. Firma administruje
dotační programy a veřejné zakázky. Na čem
peníze prodělala se na jednání KZ neřešilo. Loni
měl CEP tržby 7,09 milionu, z nichž 93 procent
šlo na mzdy a další osobní náklady 14 zaměst-
nanců, uvedla zpráva ČTK.

Jednání skončilo dříve, než stačil vystydnout
oběd...                                                  (vha)

��� Z jednání krajského zastupitelstva

KDO SE VLASTNĚ
ZASLOUŽIL O STÁT?

Když tak sleduji naše „objektivní“ sdělo-
vací prostředky tak jen žasnu. O vznik
ČSR se zasloužili Masaryk, Beneš,
Rašín, ale o Štefánikovi nic moc. Co ale
vliv VŘSR na vznik republiky? Revo-
luční nálada během první světové války
rostla, o tom však ani slovo. Nejvíce se
mi líbí, že se vychvaluje vše, co bylo do
roku 1948. Nejúspěšnější období ale bylo
období 1948–1990. Statistiky to dokazují,
ale o tom se mladé generaci narozené po
roce 1989 neřekne ani slovo.

Celé toto období se jen kritizuje, ale co
takhle ukázat výsledky třeba 2. nebo 5.
pětiletky. Samozřejmě to bylo komunis-
tické plánování... Jenže současná EU
také plánuje na sedm let dopředu! Sice
ne tak detailně, ale plánuje.

Ptám se, co vlastně oslavujeme? Vždy�
tehdejší ČSFR zanikla k 1. 1. 1993!
Bylo to zásluhou pánů Klause a Mečia-
ra, kteří chtěli být předsedy vlády –
každý ve své zemi. Koho se na to zep-
tali? Věděli velice dobře, že kdyby se
o tom hlasovalo, že by rozdělení ne-
prošlo. Od převratu jsem se ještě
nesetkal s občanem Slovenska, který
by s rozdělením souhlasil. Tomu se říká
demokracie? Média i učitelé perfektně
zpracovávají mladou generaci naroze-
nou po roce 1989, ale zapomínají, že zde
ještě je generace, která si tuto dobu velice
dobře pamatuje a vypravuje... Věřím, že
alespoň naše děti a vnoučata se dožijí
toho, že pravda a láska zvítězí.

Jaroslav ONDRÁČEK st., 
hrdina socialistické práce 

POZNÁMKA
Československá republika byla od vzniku

po krátkém období II. republiky „Česko-
-Slovenskou republikou“, po protektorátu
Böhmen und Mähren a Slovenskom štátu
opět „Československou republikou“ (Čes-

koslovenskem), jen zkráce-
nou o Zakarpatskou Rus. 

Od roku 1948 lidově demo-
kratickým státem, od roku 1960
nesla název „Českosloven-
ská socialistická republika“
a rysy federace měla od led-
na roku 1969, název repub-
liky se však nezměnil. V roce

1990 byla republika přejmenována brzy
z „Československé federativní republiky“ –
po tzv. „pomlčkové válce“ – na „Česká
a Slovenská Federativní Republika“ a o tři
roky později došlo k rozdělení státu – na
Českou republiku (na Česko – už jsme si
zvykli, ale chybí tam Morava) a Slovenskou
republiku (Slovensko). Světově známý
pojem MADE IN CZECHOSLOVAKIA tak vzal za
své... Jen ta vlajka nám zůstala stejná.

(vha)

především pro volby v okresním městě,
i tam jsme však jednu zastupitelku ztratili.

Zamýšleli jsme se na OV KSČM, jak
bylo možné, že se tak výrazně zvedl od-
por voličů dát hlas našim kandidátům-
-členům KSČM a případně nestraníkům?
Zřejmě výrazně působí vymývání mozků
občanům veřejnoprávní Českou televizí
a ostatními celorepublikovými médii (roz-
hlasem, internetem atd.) a k tomu byla
zneužita výročí let 1938, 1948, 1968
a 1989, vyzdvihovaly se jen neúspěchy
za socialismu a jeho nedostatky. To, co se
dělo po celý letošní rok v cílené agitaci
proti naší straně, nemělo zatím obdoby.  

Jaroslav ONDRÁČEK, ml.,
předseda OV KSČM

POVOLEBNÍ BILANCOVÁNÍ 
v okresech 

Královéhradeckého kraje
���������������������������Dokončení ze str. 4



Dne 9. října 2018 zemřel ve věku 91 let
(*14. 2. 1927) po dlouhé nemoci
soudruh Jaroslav Průšek, plukovník ve
výslužbě, zasloužilý člen KSČ, nyní
aktivní člen KSČM do poslední chvíle

svého života.
Narodil se ve

městě Kosmo-
nosy, vyrůstal
v prostředí, ve
kterém od mládí
lnul k dělnické
třídě a k boji
proti kapitalis-
mu. Byl členem
ČSM, kde pra-
coval jak v kul-
tuře, tak v orga-
nizování brigád-
nické činnosti.
Jeho školní léta
byla přerušena
světovou válkou
a i jeho postihlo
totální nasaze-
ní v roce 1944.
S obrovským
nadšením uvítal
osvobození vlas-

ti Rudou armádou, zapojil se do práce při
odstraňování válečných škod a do bu-
dování spravedlivějšího společenského

řádu. Brzy vstoupil do komunistické
strany, byl aktivním členem a po nástupu
do Československé armády se stal důsto-
jníkem, vystudoval vysokou vojenskou
školu a zapojil se do  práce u vojenského
letectva. V roce 1950 se oženil a s Da-
nou, vychovali dvě děti. Je nositelem vyz-
namenání za Za zásluhy o výstavbu.
Později se začal věnovat psaní a přispíval
do politických i odborných časopisů. Své
fejetony a povídky publikoval  v časopise
Čs. voják, Obrana lidu, Vítězná křídla
a v posledních letech svého života byl
členem redakční rady levicového mě-
síčníku Krajánek a pravidelným přispěvo-
vatelem.

V nakladatelství Naše vojsko mu vyšel
úspěšný román Zkouška ohněm z prost-
ředí leteckého útvaru a vlastním nákladem
vydal vzpomínky na léta u letectva pod
názvem „Ikarův skon mi v letu nezabrání“
a ještě v tomto roce, koncem srpna vydal,
rovněž vlastním nákladem, úsměvné his-
torky „Nejsem pilot ani navigátor, ale rád si
zalétám.“ 

V soudruhu Jaroslavu Průškovi ztrácí
strana věrného a obětavého komunistu,
který do posledních dnů svého života pro
stranu aktivně pracoval a tvořil. Ještě před
svým skonem napsal články pro náš
měsíčník Krajánek. Svého kamaráda
Jardu, navštívili členové soukromého
„klubu bazénových plavců“ (Miroslav
KALÁB – prezident, Jiří KNOPP – vice-
prezident, Jaroslav PRŮŠEK – sportovní
manager, Libor  LIŠKA – pilotní odborník,
Igor COMOREK – atache zahraničních
vztahů, Oldřich HRAZDÍRA – antifemi-
nista, Janko PRAVDA – referent pro ces-
tovní ruch – viz foto níže) ještě za jeho
života a vzpomínali společně na své
přátele, jak jinak než s humorem. 

Čest jeho památce!
Jiří KNOPP

��� SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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PŘEDEJ DÁLE!

Rozloučili jsme se s členem redakční rady Krajánku 

Jaroslav Průšek na prvo-
májové akci podepisuje
svou knížku.

HRADEC KRÁLOVÉ
Stanislav Muška, ZO 13 HK, a Zdeněk

Vaněček, ZO 27 HK, oslaví 75 let.
Devadesátin se dožívá Jan Brůha ze ZO 48.
V říjnu oslavili výročí 65 let Josef Steklý, ZO
54 HK, a předsedkyně okresu Ta�ána
Lankašová. * Všem přeje OV KSČM a jejich
ZO dobré zdraví, dobrou mysl a spokojené
dny v dalších letech. Děkuje za dlouholetou
práci pro stranu, zejména posledním dvěma
jmenovaným.

Klub dalekoplavců přeje Aloisu Zavadilovi,
významnému hanáckému dalekoplavci, k ju-
bileu 80 let hodně zdraví, životního optimis-
mu, chuti k jídlu a dobrému pití.
JIČÍNSKO

Osmdesátiny oslavil Stanislav Kulhánek
z Tetína. Oslavenci přeje OV KSČM spolu se
základní organizací v Miletíně všechno
nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti, děkuje
za dosavadní práci pro stranu.

Marie Draslarová se narodila 5. 10. 1920
a do KSČ vstoupila v roce 1945. Ve svých 98
letech se živě zajímá o veškeré dění v politice

i ve straně, je velkou fanynkou fotbalu a veš-
kerého sportu. ZO KSČM Hořice jí přeje
hodně zdraví do dalších let. 

TRUTNOVSKO
Hana Pólová z Vrchlabí a Ing. Josef

Papoušek z Hostinného oslaví 85 let. Božena
Kučerová ze Žacléře a František Drož
z Trutnova oslaví osmdesátiny. Daniela
Nývltová z Trutnova oslaví sedmdesátku. *
Pevné zdraví a mnoho optimismu a sil do
dalších let přeje OV KSČM Trutnov.

NÁCHODSKO
Jaroslav Červinka z Nového Města nad

Metují oslaví 70. narozeniny. ZO mu přeje
dobré zdraví, štěstí a pohodu v dalších letech.
Zasloužených 94 let se dožívá Jaroslav
Vokurka z Červeného Kostelce. ZO mu přeje
mnoho zdraví do dalších let a péči jeho
nejbližších.
RYCHNOVSKO

Devadesátin se dožívají Ilona Mazacová
z Týniště n. O. a Hana Lenfeldová z Rych-
nova n. Kn. Miroslav Máslo oslaví 65 let
v Bolehošti. Sedmdesátku mají Jana
Kubešová z Ledců a František Šabata z Vo-
děrad. Zdeněk Novák má 75 let v Rychnově
n. Kn. a Olga Štěpková v Týništi n. O. oslaví
osmdesátku.

Všem jubilantkám a jubilantům co nejsr-
dečněji blahopřeje OV KSČM a ZO.

Učitelé proti válce
V nedávno vydané publikaci Učitelé

východních Čech proti fašismu a válce
v letech 1938–1945 se dr. Jaroslav Štrait
snaží vzpomenout na padlé hrdiny v době
druhé světové války. Podle velmi neúplné
statistiky se zúčastnilo protiválečného
odboje ve východních Čechách více než
500 učitelů. Všichni si zaslouží upřímný
dík a být nezapomenuti v historické
paměti našeho národa. Jeden z těchto
hrdinů, profesor Jiří Purkyně, učil na
obchodní akademii v Hradci Králové
mého otce, který na něj často a rád
vzpomínal. Žel, jeho milovaný profesor
byl v roce 1942 popraven za odbojovou
činnost. Ulice v Hradci Králové na
Pražském Předměstí nese jeho jméno.
Knížka dr. Jaroslava  Štraita, který sám
byl kantorem, mě velmi zaujala.

Mgr. Milan PIŠL

KRAJÁNEK – měsíčník z Královéhradeckého kraje, ročník 19. Toto číslo vyšlo v listopadu 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. 

FOTO – Václav LEMBERK



„…A ocitnete-li se ještě někdy
v blízkosti naší nemocnice, přij�te mne
navštívit...“ To mi řekla vnadná sestřička,
modrooká blondýna s poetickým jmé-
nem Barbora a vtiskla mi na orosené
čelo chladný polibek.

Ještě omámený nemocničním pachem,
vyrazil jsem na nádraží a pomyslel jsem
si, že už se zřejmě už nikdy nedostanu
do blízkosti tohoto špitálu a krásnou
a poetickou sestru Barboru nikdy nes-
patřím... Když jsem ale zjistil, že můj vlak
přijede na první a poslední kolej až za tři
hodiny, bylo vše jinak. 

Vrátil jsem se do špitálu, ale když mě
Barbora uviděla, zavřela mě na pokoj pro
pacienty, hodila mi deku a se slovy Lež
a ani se nehni! mne opustila. Vzápětí se
do pokoje nahrnula ekipa doktorů a ses-
ter v čele se starým, již přesluhujícím
primářem, který už nestačil utéct do
Bavorska.

Z Barbory jsem dostal takovou zimnici,
že jsem se netřásl pouze já, ale po poko-
ji poskakovala i postel... Když mi primář
sáhl svoji kostnatou rukou na čelo, zavyl
jsem jako raněný vlk – a ten primář řekl:
„Připravte pacienta k operaci!“ Celá suita
pak opustila rychle pokoj.

Na nic jsem nečekal, napařil jsem si na
hlavu ušanku, do pravé ruky jsem popadl
půllitráky, levou rukou jsem uchopil pod-

stavec, ze kterého dostávají pacienti
kapačky, a vyrazil jsem z nemocnice.

Prchal jsem a neohlížel jsem se vlevo
ani vpravo. Neslyšel jsem ani výkřik
nemocničního strážného: „Zastřelte ho
někdo, jinak ho zastavit nelze!“

Na nádraží naštěstí stál nákladní vlak
připravený k odjezdu. Všiml jsem si, že
vagón, kterému se říkalo dobytčák, není
ještě zavřený. Takže jsem do něho nas-
kočil, načež výpravčí zvedl plácačku
a vlak se dal do pohybu.

Od té doby, co jsem si odseděl jede-
nadvacet ostrých v posádkové věznici
za pozdní příchod, jsem se do blízkosti
nemocnice a Barborky už nikdy ne-
dostal.   

Jiří KNOPP

�� Klub LKŽ HK – 8. 11. u martinské husičky
v restauraci proti krajskému soudu od 12
hodin. 13. 12. – vánoční besídka pro
pokročilé u Švagerků od 14 h., bílé límečky
po babičkách, dárečky a dobrou náladu
s sebou.
����Zájezd do Hroznatína k uctění památky
velitele 1. čs. armádního sboru vSSSR,
prezidenta ČSSR, arm. gen. Ludvíka
SVOBODY, ke 123. výročí jeho
narození, se uskuteční 24. listopadu. 

Jízdné 100 Kč. Přihlášky u Hany Žatečkové
– tel.: 604 289 434. Pořádá KR Česko-
ruské společnosti HK a Pardubice 

�� KR Česko-ruské společnosti a Levi-
cový klub žen vás zvou na setkání
s Martinem Adámkem, tajemníkem Aso-
ciace průvodců ČR. Beseda s promí-
táním o Moskvě a putování až k Zá-
padní Sibiři je připravena na středu
5. 12. od 16 hodin v sále U Švagerků.
Zvána je široká veřejnost.

��� POZVÁNKYKrůtí závitek s kapustou
Pro 4 osoby: 
���� 400 g krůtích prsou ���� 50 g libovější

anglické slaniny �� 200 g kapusty ����cibulka
����lžička oleje ����bílý pepř ����sůl.

Krůtí prsa rozkrojte na čtyři plátky
a jemně rozklepejte
mezi listy mikroténu.
Kapustu bez koš�álku
nakrájejte na drobné
nudličky a nechte
prudce přejít v sítu
varem v osolené vo-
dě, tj. blanšírujte ji.
Pak ji prolijte stu-
denou vodou, aby
neztratila barvu.

Maso osolte, opep-
řete z obou stran,
pokla�te plátky slani-
ny, jemně nasekanou
cibulkou a doprostřed
navrstvíte kapustu.
Stočte každý plátek

pomocí kousku olejem potřeného aloba-
lu, dobře utěsněte okraje a podlité tro-
chou vody nechte půl hodiny péci. 

Pak alobal rozkrojte a otevřete tak, aby
rolky získaly barvu a dopečte dorůžova.
Podávejte s vařeným bramborem. 

Vařila 
Ta�ána LANKAŠOVÁ

��� KRAJÁNKOVY ZDRAVÉ DOBROTY

HEREČKA
Dovede zahrát couru,
která se vrací opilá z flámu,
ohmataná špinavýma rukama 

opilců
a olíbaná opilými pysky od rumu.

Dokáže zahrát i ctnostnou pannu,
která neví, jak chutná 

láska k ránu,
která nezná svého des Grieux,
a domnívá se, že láska ji zabije.

Ale jaká jsi, když nemáš 
napsanou roli,

když láska tě pohltí a srdce bolí
a bojíš se o něho i o sebe,
když si myslíš, že schody vedou 

do nebe,
když coura s pannou usnou 

ve scénáři
a voda tiše plyne a všechny
hvězdy na obloze září… 

Jiří Knopp
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JAK JSEM UTEKL Z NEMOCNICE

Lidí obrátili naruby sedm
hlavních hříchů a pokládají

je za cnosti:

* pýchu nazvali zdravým sebevědomím *
lakomství zákonem ekonomiky * smilstvo

zdravým biologickým instinktem *
nestřídmost vyšší životní úrovní * závist

a nenávist bojem za spravedlnost 
a politickou svobodu * hněv rozhořčením
nad názorem druhých * a lenost nazvali 

filozofickým postojem


