
�� Podle jakých zásad je tvořena
sociální politika Krajského zastupitelst-
va Královéhradeckého kraje?

Zatím stále platí podpora péče v domácím
prostředí, finančně je určitě výhodnější než
pobyt v sociálním ústavu. Samozřejmě je
nutné respektovat situace, kdy rodina není
schopna se postarat o svého člena, protože
v současné době je velmi obtížné přežít
nebo se postarat o rodinu z jednoho platu.
A přiznejme, že v kraji je nedostatek lůžek,
zvláště pro seniory. A je jen dobře, že se
stále kontroluje registrace sociálních služeb,
aby nedocházelo k jejich zneužívání.

�� K jakým posunům (rozvoji) došlo
v posledních letech?

Zatím se daří realizovat, nebo alespoň
zajiš�ovat investiční prostředky pro aktivity,
které jsme připravovali v minulém období.
Příkladem mohou být Albrechtice, kde se
projekčně připravuje nový objekt. V Ústavu

sociální péče Barevné domky v Hajnici se
změnil původní záměr rekonstrukce na výs-
tavbu zcela nového objektu, což je jenom
dobře. Stavějí se domky pro zdravotně
postižené v Kostelci nad Orlicí, kde budou
moci „samostatně“ bydlet, pochopitelně pod
dohledem asistenta. Zvyšuje se i podíl měst
a obcí na poskytování sociálních služeb,
jako například v Rychnově nad Kněžnou,
kde bylo vystavěno nové křídlo domu sociál-
ních služeb.

�� Jak se mění klientela pobytových
zařízení v kraji?

Vzhledem k nárůstu počtu seniorů, jejichž
zdravotní stav vyžaduje 24 hodinovou péči,
se zvyšuje množství klientů ve 3. a 4. stup-
ni zdravotního postižení. Je jasné, že se to
někdy nelíbí místním samosprávám, které
byly v minulosti zvyklé tak trochu „diktovat“, 

Končí osmičkový rok
Pomalu celý rok se nesl ve

znamení oslav kulatých osmič-
kových výročí. Zvláště 50 let od
srpnových událostí si nenechaly
sdělovací prostředky ujít. Měly
neomezenou možnost neustále
štvát proti minulosti. Agresivní
antikomunismus se táhl všemi
pořady. Největší urážkou je zne-
važování práce několika gene-
rací, které položily základy sou-
časné společnosti. 

Společnost neustále hrubne
a v zájmu dosažení svých cílů se
některé skupiny aktivistů neštítí
ničeho. Hanobí státní symboly,
nejvyšší představitele státu a o ko-
rektním přístupu k lidem s jinými
názory ani nemluvě. 

Vytváří se tu jakási inkvizice,
o které ani nevíme, čí zájmy hájí,
ale z mnoha indicií si to můžeme
domyslet. Která také cejchuje
každého, který jí nevyhovuje.
Neustále rozfoukává ohýnek
nenávisti a pár křičících jedinců
mluví rádoby za většinu národa.
Probíhá neustálý boj o pozice
všemi prostředky. Jsou vyta-
hovány různé příběhy, média
mnohokrát opakují polopravdy,
možné domněnky a přání. 

V dávno minulých dobách se
političtí konkurenti vraždili dýkou
na schodech senátu, nebo me-
čem na prahu kostela, také jed
byl již od starověku velmi účin-
ným prostředkem, jak se zbavit
politicky nepohodlných lidí. Stře-
dověk si nebral rukavičky a pop-
ravy panovníkových nepřátel
byly dost časté.

KAM SPĚJE SOCIÁLNÍ POLITIKA KRAJE V NOVÉM ROCE
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koho by měly naše domovy seniorů přijí-
mat přednostně. Ale věřím, že se toto
napětí v krátké době urovná.

�� Značnou část krajské sítě sociál-
ních služeb organizují církevní charity.
Proč tomu tak je a jak se na jejich
financování podílejí samy církve? 

To si asi každý čtenář může odvodit
sám, když ví, že současný krajský radní
pro sociální věci kandidoval za KDU-
ČSL. Mrzí mě, že řadu aktivit, které by
spíše příslušely třeba městu Hradec
Králové, přenechává vedení města char-
itě. Je pravdou, že se charita podílí vlast-
ními prostředky, ale současně je zapoje-
na i do několika projektů, které jsou do-
továny z EU. Podíl církví je mi záhadou.
Místní fary tvrdí, že diecéze nemá
peníze, a přitom ze státu tečou na jejich
účty značné prostředky. I když na druhé
straně musím nezbytně pochválit aktivity
pana faráře Suchára v Neratově v Orlic-
kých horách. To je vskutku ojedinělý pro-
jekt. Pro jiné poskytovatele ale zůstává
neznámou, jak se bude vyvíjet situace v
sociální péči, až skončí projekty IROP.
Osobně se domnívám, že některé nezis-

kovky nebudou
schopné svou
činnost dále pro-
vozovat.

�� Co byste
popřál našim
seniorům
a dalším klien-
tům sociálních
služeb
do nového
roku?

Samozřejmě, že především zdraví,
lásku a pochopení jejich blízkých. A jed-
no přání navíc. Paní Marie Kubátová,
naše úžasná vypravěčka krkonošských
poudaček, se svěřila, že ona si vždycky
před Vánocemi staví v duchu svůj vlast-
ní pomyslný betlém. Jako darovníky si
do něho staví všechny ty lidičky, kteří jí
v uplynulém roce nějakým způsobem
pomohli nebo pro ni udělali něco dob-
rého. A tak i já čtenářům Krajánku přeji,
aby si podobných darovníčků mohli do
svého betlému narovnat co nejvíc.

Tak si připijme, aby ten nový rok
2019 nebyl ještě horší než ten letošní.

Připravila  
Ta�ána LANKAŠOVÁ

�� Jakého úspěchu při jednáních kra-
jského zastupitelstva v posledních
dvou letech si nejvíce vážíte? 

Zdali se dá hovořit o úspěchu to nevím,
ale daří se hlídat a alespoň trochu
ovlivňovat podobu dotačních programů,
stálý „boj“ probíhá kolem „individuálních
dotací“. Na posledním zastupitelstvu se
podařilo odsunout jednání o využití
pozemku ve Svinarech (bod byl předlo-

žen velmi narychlo), jehož část by měla
být v budoucnu darována církvi, vyja-
dřovali jsme se i k optimalizaci škol. Více
se mi daří ku prospěchu věci ovlivnit ná-
vrhy v oblasti školství na jednání škol-
ského výboru. 

�� Pomohlo Vám při řešení úkolů
kraje Vaše fungování jako radní?

Ano pomohlo. Za dobu, kdy jsem vy-
konávala funkci radní pro oblast školství,

sportu a vol-
nočasových aktivit,
jsem získala velký
přehled o školách a
školských za-
řízeních v kraji (a
nejen o těch, které
zřizuje kraj), o
sportovních zaří-
zeních, spolcích...
Tyto znalosti mi po-
máhají jak ve škol-
ském výboru, tak
v zastupitelstvu při
rozhodování, připo-
mínkování, podá-

vání případných návrhů na změny či
úpravy navrhovaných usnesení. 

�� Budete moci nyní po komunálních
volbách, kdy jste se stala také zas-
tupitelkou ve stotisícovém Hradci
Králové, vykonávat obě funkce
v pohodě? 

Myslím, že to půjde. Musí to jít. Už jsem
si kdysi – byly to dva roky – tento souběh
vyzkoušela. Někdy je velmi užitečný.
Zejména při hledání řešení, kdy na
konkrétní akci má město i kraj podíl –
např. křižovatka Mileta. 

�� Kde se ještě angažujete?
Mimo zastupitelstva pracuji již několik

let v komisi místní samosprávy na Mo-
ravském předměstí – sever, jsem statu-
tárním zástupcem pionýrské skupiny
Mladost, jsem členkou Levicového klubu
žen a Českého svazu bojovníků za svo-
bodu, Odborového svazu učitelů a člen-
kou OV a ÚV KSČM.

Ráda bych ještě poděkovala všem,
kdo mně (i všem kandidátům za
KSČM) svými hlasy pomohli a umož-
nili pracovat v Zastupitelstvu města
Hradec Králové, spolu s Lubomírem
Štěpánem a Aloisem Havrdou.

Připravila 
Mirka VOHRALÍKOVÁ

V dnešní době stačí přijít s nějakou
falešnou kauzou, podat trestní ozná-
mení a politik je zničen. Když se nenaj-
de vhodné téma pro noviny, potom
jsou dobré i střelné zbraně, které s jis-
totou odstraní nepohodlného svědka či
představitele státní moci. Moderní
technika dává i jiné možnosti, jako jsou
havárie letadel nebo aut.

Naším velkým přáním do nového
roku je mír. Všechny konflikty by se
měly řešit pomocí rozhovorů, měly
by se respektovat i názory oponen-
tů a mělo by se dojít ke společné
shodě. To platí nejen mezi politiky,
ale mezi všemi lidmi.

Vám všem přeji hodně sil do ná-
ročného roku 2019, abychom doká-
zali otevřeně říci, co chceme a za
čím si stojíme. Našim cílem je přece
lepší svět pro všechny lidi.

Věra ŽIŽKOVÁ
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Táňa Šormová s ženami z Levicového klubu žen.
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Končí osmičkový rokKAM SPĚJE SOCIÁLNÍ POLITIKA KRAJE V NOVÉM ROCE

)))  OTÁZKY PRO TÁŇU ŠORMOVOU,
Krajskou zastupitelku, členku výboru pro školství
a sport, výboru pro kulturu krajského zastupitelstva



Tak jsme si žili, jak se dalo, někteří líp
a jiní jen tak  tak a najednou nás po-
litici začali nutit, abychom se radovali,
protože před sto lety nám tatíček Ma-
saryk zařídil Československou repub-
liku plnou nevšední demokracie.

Cožpak o to, odtržení od nenáviděných
Habsburků, od Rakousko-Uherska to
tedy bylo pro nás Čechy něco, na co
jsme čekali čtyři sta let. Jenže  naši politi-
ci, zejména ti pravicoví, nám začali hlá-
sat, z rozhlasu, televize a tisku, že nový
stát Čechů a Slováků, vyhlášený v roce
1918, doslova překypoval demokracií
a svobodou. 

No copak, tohle se ještě dalo vydržet, ale
když nám začali tvrdit, že náš stát patřil ke
špičce světového průmyslu (– evropského
snad), a že se všichni měli dobře, tak to už
byl trochu silný tabák. Ani řádkem se
nezmínili o tom, že mnoho lidí trpělo hladem,
byli bez práce a živořili. Proč by jinak vznikla
v roce 1921 komunistická strana a proč by ji
ve volbách v roce 1925 volilo 13 % obyvatel
a získala 40 mandátů? Proč by se stáv-
kovalo v Mostě, proč v Ostravě, proč by
vznikaly nepokoje hladovějících? V roce
1930 byly organizovány takzvané stra-
vovací akce pro hladovějící. Neza-
městnanost neustále stoupala a vrcholu do-
sáhla v roce 1933. (Nejchudší bylo
pohraničí, kde žili též čeští Němci, i proto
byli nespokojeni a podlehli henleinovcům
– pozn. red.) Voskovec s Werichem zpí-

vali: …vono to baroko není špatný pro
voko, jenže je vo voko toulat se bez floka
okolo baroka… A píseň končila, jak
nezaměstnaní se těší, až Prahu zasype
sníh a nezaměstnaní dostanou práci při
odklízení sněhu. Jenže v té době začal
již řádit Hitler, a tak naše vláda začala
stavět v Orlických horách opevnění.
Tisíce Čechů, ale také Slováků a Rusínů,
našlo na těchto stavbách práci, a tak se
vládě podařilo zabránit velkým nepoko-
jům… Podhorské vesničky byly velmi
chudé, v domě byla jedna místnost
s tkalcovským stavem, jednou postelí,
ve které spali rodiče, a pecí, na níž spaly
děti. Dělníci, kteří přijeli na stavbu opev-
nění, našli ubytování v seně na půdách.

První republika, to nebyla jen Adina
Mandlová, Barrandovské filmové ateliéry
a nablýskané limuziny pánů továrníků...

Jiří KNOPP
Košúty 
Tiše, tiše! Pravda, střílelo se:
Radotín a Duchcov, Košúty.
Tiše, tiše! Žádný sten a vzdechy:
To jsou jenom štace jedné maršruty.
Střílelo se dnes; a zítra třebas přijdou:
Trenčín, Košice a Šúrany.
Cožpak žandár za to může,
že mu vběhne psisko do rány?
Tiše, tiše! A� je puška
o líc dobře opřena!
Tiše, tiše: a� je rány dobře slyšet,
a� se z dálek vrátí jednou ozvěna!

F. X. Šalda

KSČM byla nabídnuta funkce radního
a zástupcům ODS byly nabídnuty funkce
místostarostky a radního. Na ustavujícím
zastupitelstvu dne 31. října 2018 bylo
zvoleno vedení města včetně Rady
města. Místo radního za KSČM obhájil
JUDr. Milan Novák, který obdržel 18
hlasů z 21. Funkci místostarostky obhá-
jila Mgr. Jana Drejslová (BPP za ODS).
Kromě starosty a místostarostky bylo též
zvoleno pět radních. 

O tuto zajímavou koalici v Rychnově
nad Kněžnou se začaly „starat“ sdělo-
vací prostředky, a to zejména Česká
televize a Český rozhlas. Toto se setkalo
s velkou nevolí vedoucích představitelů
ODS v čele s panem Fialou. Prý existu-
je nějaký dokument, který zakazuje
spolupráci s KSČM na všech úrovních.

Proto byli zvolení zástupci za ODS
vyzváni, aby z koalice vystoupili, jinak
to prý bude vedení ODS řešit v souladu
s jejich interními před-
pisy, včetně zrušení
buňky ODS v Rych-
nově nad Kněžnou. 

K této věci je nutné
uvést že koalice
Nezávislých, ODS
a KSČM a dalších již
existovala před volba-
mi a městu se dařilo.
Proč by se tedy mělo
rušit něco, co dobře
fungovalo a přineslo
dobré výsledky.

Je mi velice líto ko-
legů zvolených za

ODS, kteří mají zvážit setrvání v usta-
vené koalici. Přál bych si, aby ve svých
funkcích zůstali i za cenu vystoupení
z ODS.

K mé osobě musím říci, že v Rych-
nově nad Kněžnou není činěn na moji
osobu žádný nátlak, abych se funkce
radního vzdal.

JUDr. Milan NOVÁK,
radní za KSČM
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ZAJÍMAVÁ KOALICE v Rychnově nad Kněžnou
Volby do městského zastupitelstva v Rychnově nad Kněžnou vyhrálo „Hnutí

nezávislých“, které získalo osm křesel z jednadvacetičlenného zastupitelstva.
Podle nepsaných pravidel toto hnutí bylo oprávněno sestavit po volbách koalici.
Tohoto úkolu se ujal budoucí starosta Ing. Jan Skořepa. Do jednání o koalici byli
před ustavujícím zastupitelstvem pozváni mimo jiných i zástupci KSČM a ODS. 

Rychnovské náměstí

Listopadové jednání KV KSČM se
konalo v Jičíně. Na OV KSČM v Ša-
faříkově ulici projednávali zástupci
okresních výborů informace z ÚV (bylo
před mimořádným jednáním před jed-
náním poslanců o důvěře vládě) a PS,
jež podává poslanec a člen VV ÚV
KSČM Zdeněk Ondráček. Informace
z krajského zastupitelstva podal
Josef Lukášek. 

Byl přijat rozpočet Královéhradec-
kého krajského výboru KSČM na příští
rok jako vyrovnaný. Nejvyšší položkou
je vydávání Krajánku jako propagace
politiky KSČM mezi veřejností a výdaje
na uspořádání akce dvou krajů
„Setkání občanů“ ve Svojšicích (7. 9.)
s celostátním významem. 

Dále se KV zabýval výsledky povo-
lebních koalic ve městech a obcích,
kde KSČM uspěla. V místech, kde kan-
didáti neuspěli, budou členové strany
navštěvovat jednání zastupitelstev
a popřípadě se účastnit práce ve vý-
borech a komisích zastupitelstev.

Předsedkyně KV Věra Žižková upo-
zornila na potřebu udržovat webové
stránky okresů a kraje aktuální. 

Byly schváleny akce v okresech s pod-
porou krajského výboru. Byla upraven
dokument Zásady čerpání příspěvků
na akce okresních výborů z rozpočtu
kraje.                                          (vha)

��� Jednal KV KSČMPOŠRAMOCENÁ SLÁVA PRVNÍ REPUBLIKY



Cílem Komise
žen při ÚV KSČM
bylo a je, upozornit
a ocenit ženy,
členky KSČM,
které svými aktivi-
tami přispívají ke
zlepšení života lidí,
motivují, pomáhají,
povzbuzují, pečují,
vlévají naději, ins-

pirují, jednoduše dělají vše pro to, aby se
nám všem žilo líp. Bylo nominováno 24
žen z celé České republiky a titul Žena
roku 2018 spolu s krásným, speciálně
vyrobeným skleněným pohárem získaly
Jitka Sutnarová ze Starého Plzence,

Milada Kocourková ze Svitav, Marie
Kohlerova z Liberce, Dagmar Bazal-
ková z Branek u Valašského Meziříčí
a Ludmila Boháčková z Křtin. 

Zvláštní ocenění obdržela Ludmila
Šneberková a Alena Novotná. Oceně-
ní ženám předala místopředsedkyně
ÚV KSČM Kateřina Konečná a místo-
předsedové Stanislav Grospič a Vác-
lav Ort. 

Z Královéhradeckého kraje byly nomi-
novány Marie Ondráčková z Týniště
n. O., také byla předsedkyní okresní
organizace KSČM, je předsedkyní míst-
ní ZO a stala se „duší“ všech úspěšných
předvolebních a jiných akcí a Helena
Kubrtová, která patřila k neúnavným

organizátorkám sou-
těže mládeže v rus-
kém jazyce Puški-
nův památník
a účastní se práce
Královéhradecké
krajské rady
Česko-ruské spo-
lečnosti. 

Věřím, že i ostat-
ní okresy našeho
kraje oplývají
množstvím aktiv-
ních členek KSČM,
které budou nomi-
novány do druhé-
ho ročníku. 

Do 15. 6. 2019
může každý pos-
lat návrhy, které
musí obsahovat

jméno, příjmení, adresu, kontakty
a samozřejmě i souhlas s nominací
do soutěže. V červnu příštího roku se
sejde „výběrová“ komise tvořená členka-
mi Komise žen, zástupci a zástupkyněmi
vedení ÚV KSČM a Haló novin. Ti vybe-
rou pět žen v kategorii do 40 let a dalších
pět nad 40 let. Následně bude uspořá-
dáno slavnostní vyhlášení, a také pre-
zentace v Haló novinách. 

Soňa MARKOVÁ,
předsedkyně Komise žen 

při ÚV KSČM 
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Ocenění a poděkování pro Ženu roku 2018 předával Stanislav Grospič,
Václav Ort a Kateřina Konečná. Všechny ženy, které byly do ankety nomi-
novány, dostaly rudou růži.                                           FOTO – Krajánek

Slavnostní seminář ke 100. výročí vzniku Československé republiky

OCENĚNÉ ŽENY TAKÉ Z NAŠEHO KRAJE
Na slavnostním shromáždění ke 100. výročí vzniku Československa bylo

poprvé vyhlášeno ocenění „Žena roku 2018“ s podtitulem, „Lepší je zapálit
alespoň malou svíčku, než sedět a nadávat na tmu“.

Helena Kubrtová s darovanými bylinkami při
akci v Lipinách. 
Marie Ondráčková na okresní konferenci.

Tak jako po celé České republice, tak i v naši mále
obci Vysočany (u Nového Bydžova) jsme si při-
poměli výročí sto let vzniku Československa. 

Po krátkém proslovu byl k tomuto významnému výročí
vysázen Pamětní strom, který bude připomínat tento
významný den také generacím příštím. Naše akce byla
doprovázena hudební skupinou Bydžovská Vysočanka
pod vedením Ladislava Kloučka, která akt zakončila
hymnami České republiky a Slovenska. Večer dále
pokračoval v malé zasedací místnosti hasičské zbroj-
nice, kde bylo pro účastníky také připraveno malé
pohoštění.                                                 Jiří ČESÁK

Ve Vysočanech vysadili 
Pamětní strom



V pátek a sobotu 16. a 17. listopadu
se v Hradeckém Aldisu uskutečnila
poslední z krajských prezentací střed-
ních škol a zaměstnavatelů králo-
véhradeckého kraje organizovaná
krajskou hospodářskou komorou.
V pátek odpoledne byly oceněny
školy a firmy za vzájemnou spoluprá-
ci a podporu na akci Firma škole –
škola firmě. 

Velmi mě potěšilo pozvání na tuto akci
ze strany Hospodářské komory. Jde
o jednu z akcí, které vznikly v době koa-
liční spolupráce KSČM a ČSSD a mého
působení v roli krajské radní pro školství
a musím se přiznat, že jsem na ni pyšná.
Dlouho jsme hledali cestu, jak posílit
spolupráci středních škol a zaměstna-
vatelů v kraji. Myslím, že se podařilo
vytvořit tradici, která nezanikla s koncem

jednoho volebního období, ale má po-
kračování, rozvíjí se, rozrůstá a přináší
své ovoce. Firmy spolupracují se škola-
mi při tvorbě jejich vzdělávacích pro-
gramů, poskytují praxe, odborníky,
materiál… Školy připravují žáky pro kon-
krétní firmy, a tím je zajištěno absolven-
tům středních škol zaměstnání hned po
ukončení studia.

Stejnou radost jsem měla, když na kon-
ferenci ke sportu v Královéhradeckém
kraji zazněla chvála na existující ocenění
„Zlatá koruna Královéhradeckého kraje“
pro dobrovolníky, kteří se věnují dětem
a mládeži při využití jejich volného času
a ve sportovních oddílech. I tento projekt
vznikl na můj popud a jsem ráda, že se
také stává tradicí a má podporu od sou-
časného vedení kraje. Prosadili jsme
(ČSSD a KSČM) také větší podporu tzv.

pohybové gra-
motnosti v maso-
vém sportování.
V současné do-
bě však začínají
převládat ve vý-
boru pro sport
a v zastupitel-
stvu snahy o vět-
ší podporu spor-
tu vrcholového
a výkonnostní-
ho. A to mě mrzí.
Myslím, že to není správná cesta. 

Sport by měl být samozřejmou sou-
částí života každého člověka a pro
každého člověka dostupný. Proto je
potřeba masový sport finančně pod-
porovat a vytvářet dobré podmínky i na
těch nejmenších obcích pro sportovní
kluby a tělovýchovné jednoty. Bez
masového sportu a dobré základny
talentů nebude z čeho vrcholové
sportovce vybírat.

Táňa ŠORMOVÁ,
krajská zastupitelka 
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KDYŽ ŠKOLY A FIRMY SPOLUPRACUJÍ
A JE ČAS PRO ZLATOU KORUNU

NEZAPOMENEME
Žádný stát si nedovolí zapomínat na největší

postavy v dějinách své země. Zatímco mluvící hlavy
ve veřejnoprávní televizi adorují US ARMY, na nej-
většího osvoboditele a vlastence naší země – pre-
zidenta a armádního generála Ludvíka Svobodu
(25. 11. 1895 Hroznatín – 20. 9. 1979 Praha) – ani
nevzpomenou, natož ostatní média.

Dobře známe Váš výrok: „Nikdy nezapomeňte, jak
lehce jste svobodu ztratili a jak těžce a za cenu
velikého úsilí a velkých obětí našeho a zejména
sovětského lidu jsme ji dobývali zpět.“

Pane generále a prezidente, my nezapomínáme!
My, to je obyčejný lid České a Slovenské republiky
Vás ctíme jako bývalého velitele československých
jednotek na východní frontě, prvoválečného legio-
náře, ministra národní obrany i prezidenta Česko-
slovenska v nelehké době mezi lety 1968–1975.

Přestože nebyla při Vašem pohřbu organizována
účast veřejnosti, přišly se rozloučit desítky tisíc lidí.
Rakev byla vezena na dělové lafetě z Pražského
hradu až na konec Letenské pláně za zvuku slavné
písně „Směr Praha“, kde byla přeložena do pohřeb-
ního automobilu a odvezena do krematoria.

Cestu od Pražského hradu až na konec Letenské
pláně zabezpečovala skupina pracovníků OZ 064
Hradec Králové pod vedením pplk. Ing. Jiřího
Tilšara a ozvučením písní „Směr Praha“ dodala
slavnostní atmosféru pohřebnímu průvodu a vzdá-
ní pocty Vám, armádnímu generálu Ludvíku
Svobodovi.

Čest Vaší památce!
Jiří TILŠAR

Pozn.: Ostatky Ludvíka Svobody byly nejdříve
umístěny v Národním památníku na Vítkově,
později je rodina převezla do hrobu v Kroměříži.

Téměř třiadevadesátiletá Zoe Klu-
sáková Svobodová (*4.12.1925
Užhorod) podepisovala publikace
i účastníkům z východních Čech při
pietním aktu vzpomínky 123. výročí
narození svého otce arm. gen.
Ludvíka Svobody. U rodného domu
býv. prezidenta se v Hroznatíně
shromáždilo více než sto občanů,
aby uctili jeho památku. Přítomna
byla jednotka České armády z vrtul-
níkové základny v Náměšti n. O.,
která zajistila čestnou stráž
a kladení kytic. Po mnoha pro-
jevech úcty k hrdinovi i jeho rodině
putovaly k památníku květiny také
z našeho regionu od Česko-ruské
společnosti a ZO KSČM Nová Paka,
kterou položila Hana Coufalová se
synem. Z východních Čech přijelo
36 členů KĆP, Č-R Sp., LKŽ a ČSBS. FOTO – M. Vohralíková



Krajská rada Klubu českého pohra-
ničí, z. s., Královéhradeckého kraje se
plně ztotožňuje s prohlášením Vlaste-
neckého fóra ze dne 12. 11. 2018 v Praze
a prohlašuje, že podporuje Český
svaz bojovníků za svobodu ve shodě
se všemi svými organizačními jed-
notkami. 

KČP KR KhK odsuzuje zavrženíhod-
nou, hanebnou a cílevědomě vedenou
kampaň proti tomuto nestranickému,
vlasteneckému spolku. Zásadně jsme
proti tomu, aby se Český svaz bojov-
níků za svobodu a další vlastenecké
a levicové spolky staly terčem útoků

sil, které se snaží
o přepisování čes-
kých a zejména novo-
dobých dějin podle
cizineckých, našemu
státu nepřátelských
zájmů, a jsou v rozporu se základními
právy zajištěnými Ústavou České
republiky. 

Důrazně odmítáme napadání ČSBS
a odsuzujeme hanebnou kampaň,
jenž je vedena  proti tomuto politicky
nezávislému, nestranickému, vlaste-
neckému spolku, který plným právem
zasluhuje úctu a vážnost občanů
nejen České republiky. 

Krajská rada KČP, z. s.,
Královéhradeckého kraje

Prohlášení Klubu českého
pohraničí

66 ��KKrraajjáánneekk  �� 1122//22001188

JAKO SLON V PORCELÁNU
Má žena docházela občas k nutnosti

přestěhovat nábytek. Začala s tím hned
v prvním našem bytě. Došlo k tomu
tenkrát v Praze na Letné. Bydleli jsme
s dvěma dětmi ve starším domě bez
ústředního topení i bez plynu. 

Ve velké kuchyni s kachlovými kamny
byla xylolitová podlaha značně hrbolatá.
Žena nedbala a začala přemís�ovat kre-
denc k protější stěně. Uprostřed uvízla
v dolíku. Musela tedy počkat, až přijdu
z práce. Přišel jsem, sundal si kabát
a dal se do toho. Žena mi chtěla
pomáhat. Odehnal jsem ji, že já sám.
Marně. Už tedy i s ní jsem se opřel do
kulatého rohu kredence v oblouku se
kleněnými proužky. Dva praskly a rozbi-
ly se. Žena zaúpěla, že radši neřekla
sousedovi... Konečně se dílo povedlo. 

Pak jsem chtěl přesunout na „lepší“
místo gauč. Chytil jsem ho za postranici
a vyrval ji i se šesti šrouby. Ve snaze
o nápravu jsem šlápl dovnitř gauče a s pr-
kénky jsem skončil na podlaze. Nakonec
jsem s pomocí kladiva „vylepšování“
kuchyně dokončil. 

Od té doby mi žena povolila jen
nezbytný pobyt v kuchyni – jenom při
snídani a společném obědě. Večeři mi
prostírala v pokoji. Tabu skončilo v dal-
ších vesměs moderních bytech příštích
vojenských posádek. Do kuchyněk se
kromě linky a sporáku další nábytel
nevešel. S přemís�ováním nábytku v po-
kojích si na parketách žena poradila
sama. Ani nehrozilo, že si pozve na
pomoc šikovného souseda...

Jaroslav PRŮŠEK

Redakční douška
Úsměvný příběh k Silvestru je z pí-

semné pozůstalosti Jaroslava, s nímž
jsme se letos rozloučili naposled. Není
to žádná řachanda, ani thriller, či chcete-
li počeštěně trajler. Ty se ostatně v ži-
votě málokdy odehrají. Příběh dokumen-
tuje soužití dvojice manželů – a nejen
této konkrétní dvojice. Vězte, že Jaro-
slav sílu na trhání šroubů měl, byl to
statný muž. Příhody ze stěhování ná-
bytku také jistě ti více pamatující čtenáři
znají z vyprávění Miroslava Horníčka –
Dobře utajené housle. (Kdo ne, a�
obstará tuto skvělou audioknihu nebo
gramodesku.) Tam zase on skončil
potlučený, když narážel do nábytku ve
stále přestěhovávaném bytě při návra-
tech z nočního představení... Kterou
ženu by to nenapadlo? Něco v bytě
uspořádat lépe. Však děti rostou, dospí-
vají a leccos je třeba přebudovat.

(vha)

MILOSLAV 
RANSDORF: 

Není důležité, kolik členů
strana má, ale jestli ti členové
vědí, proč v té straně jsou. Aby
byli opravdu ochotní pro
komunistickou myšlenku
i něco udělat. 
Důležité je stranu otevřít
konečně tak, abychom měli
statut sympatizanta. Ne všem
našim příznivcům musí dnes
vyhovovat statut člena – lidé
bojují o holou existenci, kumu-
lují pracovní úvazky a mají
málo času pracovat v základní 
organizaci. 
Je potřeba vytvořit více forem
spoluúčasti občanů na politice
strany.

Z diskusního stanu pod 
Kunětickou horou 2007, 

zaznamenala
Ta�ána LANKAŠOVÁ

ODCHÁZÍME
Naše řady tak semknuté
Te� řídnou
Odcházíme jeden po druhém
Ale nechce se nám odejít
Od nedokončené práce
Žádný z nás není zrádce
Dokud to šlo
stáli jsme pevně na svém místě
Kam se poděla naše síla
Naše odhodlání
Měli jsme sílu ve svých dlaních
Semkněte se znovu
A� nejsou v našich řadách mezery
Nenechte řádit bez trestu ty mizery…

Jiří KNOPP

PLYNUTÍ ČASU

Tak jako voda plyne
korytem řeky,

střídá se jaro s létem,
podzim se zimou.

Tak čas mládí
blíží se ke stáří.

Není hanba být stár –
mít šediny je dar.

Jan DAWIDKO,
Lično 



Na schůzích základních organizací často
vzplane v diskusi „spravedlivý hněv“, když se
dostane Sněmovna k projednávání platů pos-
lanců. „Vidíte, zase si přidávají a nám – zpra-
vidla důchodcům – nic, nebo pár stovek.“
A dodávají, že poslanci za KSČM by v žádném
případě růst svých výplat podpořit neměli. 

Jeden poslanec se „spravedlivě“ nad tím
rozhořčuje, proč by si poslanci plat neměli
také zvyšovat, když všeobecně mzdy rostou. 

Pro platy ve státní sféře moci zákonodárné,
výkonné a soudní platí zákon č. 236/1995 Sb.
Zde jsou uvedeny též koeficienty pro násobek
průměrné hrubé mzdy v neziskovém sektoru
(tj. 29 504 Kč), od níž se vše odvíjí. Pokud
schválí Senát rozhodnutí Sněmovny, měl by
být koeficient zvýšen na 2,75 z 2,5 násobku.
Zákon platí nejen pro platy poslanců a sená-
torů, ale i pro prezidenta, ministry, soudce
Ústavního soudu (koef. 3), člena, viceprezi-
denta a prezidenta Nejvyššího kontrolního
úřadu, člena, místopředsedy a předsedy Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání, člena,
místopředsedy a předsedy Rady Ústavu pro
studium totalitních režimů, členy Národní roz-
počtové rady a členy a předsedy Rady Českého
telekomunikačního úřadu a soudců všech
stupňů, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správ-
ního soudu a poslance Evropského parlamen-
tu, pokud jej neplatí EU. Takže zvýšení plyne
od vyšší průměrné mzdy, což je v pořádku.
Ovšem zvýšování koeficientu už diskusi vy-
volává. 

V soukromé sféře jsou platy „vedení“ spo-
lečností a zlaté padáky daleko vyšší, i když
průměrný příjem podnikatelů je nižší než
zaměstnanců. Poslanecká sněmovna za rok
2017 vyplatila 196 006 400 Kč pro 200 pos-
lanců. To je průměr 81 669 Kč na poslance
a měsíc i s různými příplatky, čerpání na platy
soudců bylo přibl. 4,241 miliardy pro 2 910
soudců (průměr 121 452 Kč) a 1,5 miliardy

pro 1 184 státní zástupce (105 607 Kč).
Zkrátka, péče o stát není zadarmo. Jen aby
neplatilo, že i zadarmo je to drahé... 

Pravda, být poslancem, to je výsostně čest-
ná role. Po prvních svobodných volbách se
však o jejich platech spekulovalo i tak, že by
plat měl být takový, že se pak onen poslanec
či ona poslankyně nedá lehce podplatit. Dnes
je to spíše úsměvné. Proto si PS chtěla také
ušetřit tyto hry kolem zvyšování výplat tím,
že by se platy zvyšovaly každý rok automatic-
ky, letos o 20 %. To však vyvolalo bouři i ve
veřejnosti – a veřejné mínění nelze ignorovat.

Co je nutné také připomenout: platy a od-
měny ve veřejnoprávních institucích se ročně
pohybují v řádech milionů. Například ředitel
ČT Dvořák měl od podzimu 2017 měsíční plat
242 tisíc a roční bonus v max. výši deseti-
násobku měsíčního platu. Dvořák vládne nad
téměř 3000 zaměstnanci, s rozpočtem těsně
pod 7 miliard. Obdobné je to ve Všebecné
zdravotní pojiš�ovně. Zde by to chtělo závidět...

Jistě, pro zaměstnance s podprůměrnými
výplatami, důchodce a invalidy s důchody
většinou mezi 10 až 15 tisíci jsou tyto zá-
ležitosti přidávání trnem v oku. Zaměstnanci
v soukromém sektoru si přidání musí vybo-
jovat přes odbory (ty někde chybějí) a pří-
padně pod hrozbou stávky – státní zaměst-
nanci občas také...

Jiná poslankyně se vyjádřila v tom smyslu,
že lidé by záviděli poslancům v každém pří-
padě – snad i tu žebráckou hůl, s níž by do
sněmovny měli vstupovat a tam i mezi voliči
fungovat. Ostatně, vyšší plat poslance za
KSČM je příspěvkem do stranické pokladny.
Platí do ní, nejen 0,5 % z čistého příjmu jako
každý člen, ale přispívají dobrovolně pětinou. 

Přiznejme si, že mnohý člen KSČM ukončil
členství pod malichernou záminkou jen proto,
že se mu zvedl příjem (pronajímá byt ap.) a že
by při čestném jednání měl do stranické pok-
ladny přispět více.                                (vha)

��� SPOLEČENSKÁ KRONIKA

KKrraajjáánneekk  �� 1122//22001188  � 77

PŘEDEJ DÁLE!

NEZÁVIĎME SI..., JENŽE
KRÁLOVÉHRADECKO

Marcela Zedníčková, ZO 93 HK,
a Jaroslav Tichý, ZO 42 HK, budou mít 75
let. Osmdesátiny oslaví Blanka Němcová,
ZO 13 HK. Květa Proroková ze ZO 48 HK
(t. č. v Praze) a Zdeněk Elsner, ZO 87 HK,
oslaví 85. narozeniny. Devadesátin se
dožily Marie Tláskalová, ZO 29 HK,
a Marie Chudá, ZO 5 HK, a vzácných 95 let
oslaví Věra Hrušková, ZO 25 HK.
Všem jubilantkám a jubilantům blahopřeje

OV KSČM Hradec Králové. Přeje spolu se
ZO udržení zdraví a pohodu do dalších dní
a let.

NÁCHODSKO

Zasloužených 93 let se dožívá Jarmila
Štanclová z Police nad Metují. ZO ji přeje
vše nejlepší a mnoho zdraví v dalších le-
tech. Ilona Jungová z Dolní Radechové se
dožívá 85 let. ZO KSČM jí přeje mnoho
zdraví, pohody a štěstí v dalších letech.

TRUTNOVSKO

Miloslava Vihnáliková z Trutnova má še-
desátiny a Milada Žárská z Úpice 65 let.
Ing. Josef Dvořák z Malých Svatoňovic
a Jaroslav Nehyba z Trutnova oslaví 75. na-
rozeniny. Pavel Košelja z Vrchlabí
a Antonín Tříska z Trutnova má sedmde-
sátiny. Lucie Altová z Trutnova je v prosin-
ci nejmladší oslavenkyní (30 let). Marta
Kalenská z Klášterské Lhoty se dožívá
devadesátky. Josef Syřiště ze Dvora Králové
n. L. a Jiří Maršík z Radvanic mají 45. na-
rozeniny. Václav Beránek z Hostinného
a Zdeněk Pichl z Arnultovic slaví sedm-
desátku. Zdeněk Hrdlička a Marie Čepová
z Trutnova oslaví 85 let. Vlasta Lánská
z Trutnova oslaví zasloužených 95 let.
Mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti všem

přeje OV KSČM Trutnov.

JIČÍNSKO

Zasloužených 90 let se dožívá Antonín
Pokorný z Jičína a 85 let oslaví Jaroslava
Spoustová z Valdic, dlouholetá veřejná
funkcionářka. 
Jmenovaným přeje OV KSČM spolu se

základními  organizacemi všechno nejlepší,
zdraví a spokojenost, děkuje za dlouhole-
tou práci pro stranu a společnost.

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

ROZLOUČENÍ

Dne 9. listopadu 2018 se 34. ZO KSČM
rozloučila s dlouholetým členem
a funkcionářem Janem Dejmkem, který
zemřel 1. 11. 2018 v nedožitých 92 letech. 
Čest jeho památce! 

ZO Hradec Králové
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Zlobivým dětem, takovým těm nepo-
sedům, těm kteří neustále někam běhají
a skáčou, těm kteří neustále něco rozbí-
její a chvíli nedají svým rodičům, babič-
kám a dědečkům, nebo učitelům pokoj,
ostatní připomínají: Jen počkej, až přijde
Mikuláš s andělem, tak ti na tebe pustí
čerta a ten zařinčí řetězy, metlou pohrozí
a vezme tě do pytle a dostaneš leda uhlí
do punčošky...

Jenže jednou za rok to takovým všudy-
bylům a všudybylkám nestačí. Kdysi se
říkávalo, že  mladý stromek se musí ohý-
bat, dokud je ohebný. Čím je takový
zlobílek větší, tím větší jsou s nim potí-
že. A tak takové neposedy ohýbal nejen
táta, který často odepnul pásek z kalhot
a nasázel takovému vejlupkovi nepočí-
taně. Ve škole pak dostával neposeda
nejdříve poznámky do žákovské knížky,
potom do třídní knihy a na vysvědčení se
objevila dvojka, někdy i trojka z mravů.
Ba, těžko přetěžko se žilo s takovými
jedinci, kteří si nedali říci po dobrém, ani
po zlém. Jak rodiče záviděli těm, kteří
měli doma takové hodné, poslušné děti,
které kam postavili, tam je také našli. „Vy
máte tak hodné a vychované děti, to

z nich máte radost, to vám závidíme.“
A jejich maminky i babičky se dmuly pý-
chou a ty hodné dětičky byly obdarová-
vany dortíčky, bonbónky a hračkami...

Tohle všechno platilo do doby, než lé-
kaři objevili, že ti neposedové a rozjíven-
ci za to nemohou, ale že jsou nemocní.
Tak – a bylo po legraci. Kdepak, ti haj-
zlíčkové, kteří už ve školkách koušou
učitelky do ucha, házejí kameny souse-
dům do oken, ve škole neposedí, ale
svévolně opouštějí školní škamna, háze-
jí po třídě vším, čím se házet dá, a ruší
vyučování indiánskými válečnými pok-
řiky mají nemoc, které se říká „ádéhádé“.
A dokonce se přišlo na to, že ta nemoc je
dědičná, že jde o vývojové postižení
mozku kombinované někdy s hyperak-
tivitou a začíná již v předškolním věku.

Tak prosím, a na to přišli až te�, když
sotva chodím a z křesla mě nikdo ne-
dostane. Veškerá moje hyperaktivita
spočívá v tom, že se dojdu podívat
k oknu, zda prší. Co já jsem za život
schytal pohlavků, kolik dobrot mi bylo
odepřeno jak Mikulášem, Ježíškem,
dědou Mrázem, o Santaklausovi ani
nemluvě.

Lékařská věda pokračuje mílovými
kroky kupředu, ale trvá jí to někdy moc
dlouho. Te� jsou taková kvítka pod lé-
kařskou péčí a možná, že je budou
posílat do lázní, ale nám starým, už nikdo
ty rány rákoskou, opaskem a nadávky
neodpáře, dvojky z mravu a ředitelské
důtky nevymaže.

Ale te�? Te� mi rodiče takového cvi-
kýře přijdou vynadat. No, tak vám,
dědečku, pěkně děkujeme, nikdy jste
mu nic nekoupil, ani ten blbej tablet, ale
zato po vás podědil tohle ádehádé, že
se nestydíte!

Jiří KNOPP

�� Klub LKŽ HK – 13. 12. – vánoční besídka
pro pokročilé u Švagerků v zasedačce od
14 h., vezměte bílé límečky po babičkách,
dárečky do tomboly a dobrou náladu.

����5. 12. od 16 hodin v sále U Švagerků
na setkání s Martinem Adámkem,
tajemníkem Asociace průvodců ČR.
Beseda s promítáním o Moskvě 21. sto-
letí je připravena na středu. Zvána je
široká veřejnost pořadateli z KR Česko-
ruské společnosti a Levicového klubu
žen.

���� Ples pracujících v Týništi n. O. se
koná 12. ledna od 19 hodin v restau-
raci Roubenka (u hl. silnice na Čas-
tolovice).

Všichni jste srdečně zvání 
pořadateli z OV KSČM a ZO KSČM

v Týništi n. O.

��� POZVÁNKY

Zeleninové jednohubky
Ingredience podle počtu hostů: 
�� malé cuketky �� barevné papriky ��

rajčátka �� olivy �� uzený eidam �� termizo-
vaný sýr �� malá konzerva tuňáka ve vlast-
ní š�ávě �� ořechy vlašské �� krenex �� bílý
pepř �� sůl.

Cuketky nakrájejte na kolečka o síle
5 mm a podélné plátky o síle 2 mm.
Osolené nechte chvíli odležet, aby pus-
tily vodu, pak osušte
a nasucho opečte
z obou stran. Nechte
vychladnout. Mezitím
si z okapaného tuňá-
ka a termizovaného
sýra připravte poma-
zánku. Lžičku poma-
zánky položte na ko-
nec podélného plátku
cukety a stočte ho do
roládky. Párátkem,
na které napíchnete
olivu a půlku rajčátka
připíchněte roládku k
plátku papriky. Z dru-
hé části termizova-
ného sýra vymíchejte

křenovou, nebo ořechovou pomazánku.
Jí naplňte rozkrojená rajčátka, překryjte
náplň plátkem sýra, poloviny spíchněte
párátkem a připíchněte ke kolečku
cukety.

Zeleninové jednohubky vhodně doplní
jednohubky sýrové, salámové a další
tradiční jednohubky.

Připravila 
Ta�ána LANKAŠOVÁ

��� KRAJÁNKOVY SILVESTROVSKÉ DOBROTY

88 ��KKrraajjáánneekk  �� 1122//22001188

NA ÁDÉHÁDÉ ČERTI NESTAČÍ

Internet


