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Jako předsedkyně OV KSČM Hradec
Králové zodpovídám v okrese za stranickou
diskusi k otázkám stranické struktury a no-
vely Stanov, jako členka Královéhradeckého
KV KSČM jsem byla pověřena aktivní účastí
na řešení programových otázek strany.
Dovolím si připomenout, že ani jedna z obou
celostranických konferencí by neměla řešit
kádrové otázky, které vyřešil X. nymburský
sjezd a bude řešit v roce 2020 sjezd XI. Po-
važuji za chybu neustálé vznášení poža-
davků na kádrové změny ve vedení strany
bez dostatečného zdůvodnění. Myslím si, že
stranu od řešení vážných existenčních prob-
lémů odvádějí a ohrožují tak její vývoj i další

existenci. Jak často slyším od našich členů -
zvenčí nás nikdo nezlikviduje, pokud to ne-
uděláme sami. 

Hledání funkční struktury
Dubnová konference by měla vytvořit před-

poklady k operativnější stranické struktuře.
Diskuse pochopitelně probíhá už nyní, ale
budeme-li upřímní, ona probíhá už řadu let.
Návrh novely Stanov KSČM řeší především
stavbu vrcholného stranického orgánu mezi
sjezdy – ÚV KSČM. Dosud byli jeho členové
voleni na okresních a jim na roveň
postaveným konferencích, takže šlo o rovnost 

My, komunisté,
chceme Evropu 

pro lidi
Na začátku každého roku jsme

plni očekávání, zda to bude rok
dobrý či horší než ten uplynulý.
Možná si to ani příliš neuvědo-
mujeme, ale žijeme v přelomo-
vé době. Společnost kvasí, zmí-
tá se, hledá cestu dalšího vývo-
je. Sociální nerovnost roste
všude, a tím i nespokojenost lidí.
V evropských národech to vře...

Lidé nemají pevné zakotvení,
protože se vše zpochybňuje.
Některé dobré záměry se ženou
až do absurdity. Je zpochybňo-
vána role muže a ženy, rodiny,
zdůrazňují se práva menšin, mig-
rantů apod. V zájmu korektnosti
se nesmí nazývat věci pravými
jmény. Společnost hrubne, pro-
tože je médii manipulována, jed-
nostranné pohledy na dění vy-
volávají strach, a tak mnozí
občané ztrácejí morálku. Jsou
mnohdy dezorientovaní mnoha
informacemi, o nichž se nemohou
přesvědčit, zda jsou pravdivé.

Všemocná evropská, nevole-
ná, byrokracie rozhoduje o nás
bez nás. Občan se nestačí divit,
co všechno nám EU přikazuje.
Začíná to zákazem užívání
vžitých názvů potravin, např.
českého rumu, pomazánkového
másla a nyní i vaječného koňaku
bez mléka, končí to tím, co
smíme pěstovat a vyrábět a kam
nevyvážet. Jsou to snad podstat-
né problémy Evropy?

Volič by neměl být jen loutkou
na rozbouřeném moři politiky.
Musíme dát najevo, že bez nás to
nepůjde. Budeme mít příležitost 
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Klid a mír
pro lidi

dobré vůle

Vstoupili jsme do roku 2019, v němž my, komunisté, připravujeme dvě zásad-
ní celostranické konference. První by v dubnu měla přinést novinky ve
Stanovách a organizační struktuře KSČM. Podruhé v červnu strana rozhodne
o nové podobě svých programových dokumentů.



zastoupení okres-
ních výborů. Každý
měl stejný hlas, a�
reprezentoval ná-
zor necelé stovky
členů, nebo tisícov-
ku. Pokud si ovšem
občas někteří členo-
vé ÚV nepletli svůj
osobní názor s ná-
zorem OV KSČM.
Osobní názor pochopitelně může sdělit
každý, ale musí na tuto skutečnost upo-
zornit. Což se stávalo opravdu výji-
mečně.

Návrh novely Stanov přichází s myš-
lenkou rovnosti členů strany. Potom by
členové ÚV měli být na návrh OV KSČM
voleni krajskou konferenci v počtu,
odpovídajícím počtu členů krajské organi-
zace. Pak nebudou mít všechny okresy
své zástupce v ÚV a členové ÚV budou
nuceni po zasedání ÚV informovat ostat-
ní okresy v kraji. Dodalo by to jejich práci
jinou perspektivu. Náš okresní výbor tento
typ tvorby ústředního stranického orgánu
podporuje už řadu let.

Práce na programu
Programová komise ÚV se shodla na

tom, že je nezbytné program strany pře-
pracovat, s čímž souhlasím. V souvis-
losti s tvorbou programových dokumentů
mne trápí především směšování strate-
gického směřování a cíle strany s taktic-
kým programem. Strategie strany se
nemůže vyčerpat několika frázemi, které
mnoho neřeknou. 

Musíme umět jednoduše popsat, jakou
společnost chceme vytvořit, třeba v da-
leké budoucnosti, na jakých principech
bude stát a jak by měla fungovat. V tomto
smyslu mnozí operují s Manifestem
komunistické strany. Může být naším
vzorem co do srozumitelnosti, ale uvě-
domme si, že sami autoři hlavní teze ma-
nifestu v průběhu života upravovali,
naposledy v rukopisech Grundrisse. Po-
chopitelně – vyvíjí se společnost, vyvíjí se
poznání, vyvíjí se teoretické základy poli-
tického programu. Proč si právě tohle
nedokážeme uvědomit i my? Především
by měl strategický program odstranit pře-
žité modely tzv. reálného socialismu
a jeho hlavní chyby.

Ujasněme si pojmy
Chceme program více komunistický,

více radikální – i to slýcháme. Tak fajn,
jsem pro, ale řekněte mi, co je to „více
komunistický“? Obsahující více samo-
správných prvků, nebo demokratický cen-
tralismus jako princip výstavby strany
i socialistické společnosti? Co je to
„radikálnější“? Je to od slova „kořen“
a znamená to zásadní přeměnu spo-
lečnosti od kořene (materiální základny)
nebo od kořenů marxismu? Při nejlepší
vůli jsem odpovědi na tyto otázky, které by
uspokojily moji „marxistickou duši filo-
zofky“, nedostala. 

Soulad strategie a taktiky
Taktické dokumenty, především krát-

kodobý program strany, jenž je základem
programů volebních, pak musí nutně
respektovat strategický cíl a především
pak metody, jak jej dosahovat. Jednota

cíle a metod je jádrem marxismu. Ne-
máme právo řídit se jezuitským „účel světí
prostředky“. Proto by krátkodobá taktika
strany neměla zásadně obsahovat populi-
stické požadavky, jaké slibuje každá par-
taj natřená před volbami na „levicovo“ či
„lidovo“. 

Podle mého názoru, a mohu se samoz-
řejmě mýlit, by i taktický krátkodobý prog-
ram měl být oproštěn od detailů typu
„budeme podporovat nové obecní školky
a jesle“. Jako bychom jim dosud bránili
v rozletu…  Nesdělujme, prosím, lidem
banality. Od toho jsou tady jiní. My
musíme být jasně čitelní a zcela srozu-
mitelní. 

Ta�ána LANKAŠOVÁ

Čas ukrajuje poslední
zbytky roku 2018, který za
pár okamžiků bude minu-
lostí...

Chtěla bych v první řadě
moc poděkovat vám všem,
kteří jste kráčeli tímto
rokem se mnou. Stovky
návštěv snad ve všech
koutech naší země, při
různých příležitostech,
s lidmi mnoha profesí
a všech věkových kategorií
mi po celý rok dodávaly
energii a ukazovaly, že má
smysl v EU bojovat za
zájmy poctivého českého
občana. Rok 2019 přinese
samozřejmě své starosti,

ale i radosti. A já bych vám
chtěla popřát, aby těch
radostí bylo co nejvíce.

Za tým KSČM mohu
slíbit, že rozhodně
NENECHÁME tak

nespravedlivosti, které
znepříjemňují lidem

život.
A� vám na cestu rokem

2019 svítí ta pravá hvězda!
Připíjím na Vaše zdraví
a těším se na setkání
s vámi!

Kateřina KONEČNÁ
na facebooku

31. prosince 2018 

v květnových volbách do parlamentu
Evropské unie. Řízení Evropy je třeba
orientovat jinam.

Pozvěme mezi 28 kandidátů osob-
nosti z širšího spektra levice – ze Stra-
ny demokratického socialismu, z KSČ,
z hnutí proti základnám a dalších
nezávislých levičáků, abychom posílili
voličskou základnu. Vyšším počtem
zvolených osobností levice posílíme
vliv prostých občanů na dění v EU.
Žádné půl napůl, tedy pravice a levice. 

V době, kdy jsou naše naše národní
zájmy (= sociální, ekonomické, ekolog-
ické, bezpečnostní...) jsou stále pravicí
ohrožovány, jiná cesta, než se spojit,
není možná. 

Věra ŽIŽKOVÁ
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My, komunisté, chceme
Evropu pro lidi

ROK DŮLEŽITÝCH STRANICKÝCH ROZHODNUTÍ

Novoroční přání Kateřiny Konečné, jedničky do evropských voleb



Poslední předvánoční jednání stí-
nové vlády – odborných mluvčí za
KSČM – mělo na programu vyhodno-
cení podmínek tolerance vlády s Hnu-
tím ANO, a také určení priorit na rok
2019. Podrobná diskuse ukázala, že
sedm hlavních „komunistických“ pod-
mínek je v zásadě plněno. Jedná se
především o navyšování důchodů,
sociálních dávek a mezd. Do státního
rozpočtu komunisté prosadili i masiv-
ní navýšení finančních prostředků na
bytovou výstavbu.

Díky soustavnému tlaku KSČM není na-
vyšována spoluúčast pacientů a konečně
byla zrušena karenční lhůta. Boj za to,
aby byla zaměstnancům vyplácena mzda
i v době nemoci, však nekončí.  Senát
návrh neschválil. Další z požadavků –
zdanění církevních restitucí – v sou-
časné době prochází Poslaneckou sně-
movnou. Při schvalování státního rozpoč-
tu prošlo i naše usnesení, vyzývající vládu,
aby o miliardu korun navýšila rozpočet
ministerstva zemědělství. Tyto prostřed-
ky mají sloužit k výkupu majetkových
podílů ve vodovodních a kanalizačních
společnostech do majetku obcí.

V roce 2019 se stínoví ministři a minis-
tryně hodlají především zaměřit na ře-
šení široké škály problémů, které jsou
způsobeny dlouhodobým nedostatkem
vody. Za důležité považují také zacho-
vání strategických surovin v českých
rukou a ochranu občanů před důsled-
ky změn v energetice, které souvisí i s
požadavky EU. Diskuse se vedla i
o daních a větším důrazu na prorůstový
rozpočet, v kterém nesmějí chybět
masivní veřejné investice. Jedním
z bodů, kterým se stínová vláda inten-
zivně zabývala, byla také otázka přípravy
na volby do Evropského parlamentu. 

Velkou kritiku si ovšem současná vláda
vysloužila – kromě jiného – za trestuhod-
nou nepřipravenost České republiky na
negativní důsledky brexitu i za přispívání
k šíření negativních informací, které mo-
hou vést k eskalaci domácího i meziná-
rodního napětí. Komunisté i v roce 2019
udělají vše pro to, aby se lidem v České
republice žilo po všech stránkách líp.
Předvánoční jednání stínové vlády dalo
tomuto úsilí jasný impuls.

Mediální úsek ÚV KSČM,
Soňa MARKOVÁ

Zastupitelé v počtu 41 přítomných
rozpočet schválili jednomyslně. (Dva zas-
tupitelé za KSČM byli pro nemoc z jednání
omluveni.) Královéhradecký kraj bude
v roce 2019 hospodařit s rozpočtovým
schodkem 337,5 milionu korun, a to kvůli
výdajům na již zahájenou 1,3 miliardovou
investici v Oblastní nemocnici Náchod.
Deficit rozpočtu kraj
pokryje z úvěru 400
milionů korun na
stavbu nemocnice.
Současně kraj sníží
o 62,5 milionu ko-
run příští rok své
dříve přijaté úvěry.
Pro letošní rok měl
kraj rozpočet s pře-
bytkem 162 milionů
korun. Tyto úvěry
nelze splatit dříve –
byly by sankcio-
novány.

Hospodaření Královéhradeckého kraje
od roku 2013 pravidelně končilo pře-
bytky ve stamilionech korun. V roce
2016 přebytek dosáhl rekordních 818,5
milionu korun, loni přebytek činil 672
milionů korun. Důvodem jsou nerealizo-
vané investice. Celkové výdaje kraje by
měly příští rok činit 4,84 miliardy korun

a příjmy 4,5 miliardy Kč. Ve výdajích
silně převažují výdaje na provoz institucí
kraje. Na straně příjmů budou hlavní
položkou daňové příjmy, které by měly
meziročně vzrůst o 121 milionů na 4,13
miliardy korun.

Kvůli stavbě náchodské nemocnice by
příští rok investice kraje měly vzrůst na
1,31 miliardy korun z letos plánovaných
839 milionů korun. Na stavbu nemocnice
Náchod, která začala letos na jaře a má
být hotova v roce 2020, by kraj měl letos
dát 420 milionů korun. Celková investice
do nemocnice, která spočívá ve výs-
tavbě dvou nových pavilonů, má činit
1,344 miliardy korun.

Radní kraje pro finance Rudolf Cogan
(Starostové a Východočeši) připomněl,
že úvěr 400 milionů korun půjde výhrad-
ně na investice, ne na zajištění provozu
kraje. Finanční stabilitu kraje úvěr
neohrozí. Úvěr na nemocnici, který má
celkovou výši až 900 milionů korun, si
kraj vzal ještě v době nízkých úrokových
sazeb, takže proti nynějším sazbám
ušetří desítky milionů korun. 

(vha)
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Na prosincovém KV KSČM se v Hradci
Králové členové seznámili se závěry mimo-
řádné jednání ÚV KSČM, které připravilo
podklady pro konferenci strany k organizač-
ním otázkám (27. 4.) Zde byla take vyjádře-
na spokojenost s plněním požadavků KSČM,
jež podmiňovaly podporu vzniku vlády. Byla
schválena kandidátní listina do voleb do
Evropského parlamentu. 

Otakar Ruml informoval o jednání kraj-
ského zastupitelstva, jehož hlavním bodem
bylo přijetí rozpočtu na rok 2019. (Podrob-
něji se jednání věnujeme v jiném příspěvku.)
Důležitým úkolem Kh. kraje bude mj. přispět
do vodohospodářství (80,5 mil.). Krizovým
bodem je stále stav zdravotnictví. Soně Mar-
kové se zdá přístup kraje k řešení nedostatku
personálu a dalších problémů málo razantní. 

Orgán projednal plán práce na rok 2019 a
většina členů odmítla návrh na dvouměsíční
periodu jednání. Předsedkyně KV KSČM
uvedla, že hlavním tématem setkání občanů
ve Svojšicích (7. 9.) bude slavnost Haló
novin. OV KSČM Hradec Králové oznámil, že
se na akci nebude v areálu setkání podílet
jako v minulosti. Chybějí zde organizátoři. 

V plánu práce schválil KV akce pod-
porované krajem. KV připravuje organizaci
evropských voleb, 7. 1. na jednání přijede
Kateřina Konečná. Okresní výbory připraví
předvolební akce v souladu s chystanou
volební štafetou kandidátů do EP. KV je
organizátorem besedy s O. Krejčím 19. 2. od
16 h. u Švagerků.                               (vha)

��� Jednal KV KSČM

Čím KSČM přispěje v novém roce 2019
aneb Věcné jednání stínové vlády

Předvánoční kvapík

��� Z jednání krajského zastupitelstva

V předvánočním čase se prosincové jednání Zastupitelstva Královéhradec-
kého kraje zbytečně neprotahovalo, přestože byl na programu závažný bod:
rozpočet na rok 2019.

Křižovatka Koruna v Hradci Králové z kavárny.                            (vha)



TA�ÁNA LANKAŠOVÁ

Někdy, zvláště v kalných ránech, se mi
vybavuje tenhle vtip“

� V kanceláři u kávovaru visí nápis: 
NEKRITIZUJTE NAŠI KÁVU. I VY

BUDETE JEDNOU
SLABÍ A STUDENÍ.

Ave slunečných dnech
si vybavuji inovovaný
vtip:

��Poslanec Kalousek
slýchá po ránu tenký

hlásek: „Mirku. Mirečku!“ A nikde nikdo.
„to jsem to zase včera s diskusí v parla-
mentu asi přehnal,“ řekne si, považuje
hlásek za halucinaci. 

Jenže druhý den ráno opět volá hlásek
jeho jméno. A tase nikde nikdo. Další
ráno opět: „Mirku, Mirečku!“ To už panu
poslanci povolí těžce zkoušené nervy
a ozve se: „Kruci, kdo mě to volá?“ –
„Mirečku, to jsem já, sluníčko! A i kdyby
ses zbláznil vyjdu zase zítra ráno na vý-
chodě!“

VĚRA ŽIŽKOVÁ

Jako bývalá učitelka
sbírá vtipy ze školních
sešitů:
� Kakabus je 

pojízdný záchod.
� Autoškola je škola 

pro auta.
�� HIV znamená 

hodně inteligentní vir.
�� Umělec je člověk z umělé hmoty.
�� Nevypočítatelní lidé jsou lidé, 

kterými se matematika nezabývá.
�� Letohrádek je malý létající hrádek.
�� Na Václavském náměstí stojí socha

Jana Husa.

��Omylem spadne paní učitelka do pekla.
Celá bezradná chodí, bloumá, až najde
nenápadný koutek, kam se uchýlí,
v klidu sedí a mlčky pozoruje celé dění.
V tom přijde na kontrolu sám Lucifer.

Když spatří paní učitelku, zděšeně se
ptá: „Ženská, co vy tady děláte, vy patříte
do nebe a tady je peklo!“

„To je peklo?“ diví se paní učitelka, „a já
myslela, že je velká přestávka!“

DANIEL ČAPEK

kandidát do EU voleb.
� „Tatí, opravdu mi ten počítač přinesl

Ježíšek?” ptá se Pepík táty.
„Ale samozřejmě, co tě to napadlo?”
„No, že celej den stojí nějakej chlápek

u domovních dveří a chce třetí splátku.”
��Jdou dvě blondýnky do lesa pro vá-

noční stromek. Po dvou hodinách se ptá
jedna druhé: „Tak co, máš něco?“ – „Ne,
nemám,“ odpoví druhá. „A co ty?“ – „Já
taky ne, tak víš co?
Vezmeme nějakej bez
ozdob!“

��Malý, pětiletý chla-
peček se ptá maminky:
„Mami, mami, co dos-
tanu letos na Vá-
noce?“ – „No, to máš
tak, zlobil jsi a nedostaneš vůbec nic.
Leda že bys napsal Ježíškovi, že budeš
celý příští rok hodný.“ Tak chlapeček se
zavře do pokoje, a začne psát: „Milý
Ježíšku, slibuji ti, že budu celý příští rok
hodný…“ Chvíli se na to kouká, pak to
roztrhá a začne znovu: „Milý Ježíšku,
slibuji ti, že budu celý příští měsíc
hodný…“ Zase to roztrhá, a tak pokraču-
je ke dni, půldni, hodině, až nakonec
rezignuje. V neděli jde s maminkou do
kostela a tam ukradne sošku Panny
Marie. Přijde domů, položí před sebe
sošku a začne psát: „Ježíši, jestli chceš
ještě někdy vidět svou matku…“

��Tři zaměstnanci si povídají o tom, co
udělají s vánočními odměnami. První
hlásí: „Pracuji v české bance. Z vá-
nočních odměn si koupím auto a za
zbytek pojedu na dovolenou.” Druhý
povídá: „Pracuji v německé bance. Za
vánoční odměny si nechám vybudovat

bazén a za zbytek pojedu na cestu
kolem světa.“ Třetí praví: „Já pracuji jako
dělník v německé Škodovce a za vá-
noční odměny si koupím svetr.“ Ostatní
se ho ptají: „A co zbytek?” – Škodovák
odpoví: „Zbytek na něj mi přidají rodiče!“

Z REDAKCE KRAJÁNKU

� URGENTNÍ PROSBA: Mohu požádat
všechny o velkou laskavost? Ti z vás,
kteří plánují umístit vánoční světýlka ve
svých zahradách, můžete se prosím vyh-
nout něčemu, co je modré a blikající? 

Pokaždé, když jedu kolem, myslím, že
je to policie, a mám panický záchvat.
Musím sundat nohu z plynu, vyhodit
láhev od vína, zapnout si pás, hodit tele-
fon na zem, vypnout rádio, strčit zbraň
pod sedadlo a zadusit jointa. Je toho na
mě moc... Děkuji vám všem za spo-
lupráci a braní mých pocitů do úvahy. 

Pirát, tč. ve Sněmovně

JIRKA KNOPP

��Po Karlově mostě se prochází před-
stavitel Francie, pan Macron, zálibně si
prohlíží Hradčana a říká: To je ta
Evropská unie ale krásná. Slyší ho tam
babka, co obsluhuje WC, a povídá mu:
Milej pane, to není žádná Evropská unie,
ale to je Česko! 

A on jí na to: Milá paní, vy jste se za
svobodna také jmenovala jinak!

�� Manželka luxuje,
manžel sedí u stolu a
čte si noviny. Ona:
Nemohl bys alespoň
zvednout ty nohy,
abych mohla vyluxovat
pod stolem? A on na
to: Ty taky bez mé
pomoci neuděláš
vůbec nic!

��Manžel jde domů, otevírá dveře a slyší
z obýváku manželku: Necho	 tam, ty
naivko, necho	 tam, proboha tě prosím!
Manžel se ptá: Na copak se tam díváš? –
Ále, pustila jsem si video z naší svatby.

LETOŠNÍ
Roky letí rychleji než raketa,
a naše země stále nevzkvétá,
než nám vládá přidá k důchodu,
je v obchodech všechno dražší,
na plyn, elektřinu, na benzin i na vodu,
už mě z toho v hlavě straší,
policie dělá všude razii,
ještě že máme tuhle demokracii.
Nejraději do všeho bych kop,
To vzkazuje vám 

Jirka KNOPP

S HUMOREM JDE VŠECHNO LÍP
Dobrý nápad do začátku roku měla první z vypravěček vtipů. Třeba jste

se u těch televizních a rozhlasových nepobavili... A tak jsme se zeptali
našich funkcionářů a zastupitelů: 

Jaké jsou vaše oblíbené vtipy?
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MASOPUST

Buchy, buchy buch
otevřete dům,
otevřete všechna vrata
na návštěvu jde k vám chasa.
Na zápraží
hudba hraje,
masek rej
tu v kole pěje.
Pití jídla
všeho dost,
máme přece
masopust.
Masopustní veselí
je ho plné stavení.

Jan DAWIDKO

MÁ ZEMĚ RODNÁ

Kde jsi svůj jemný závoj vzala,
abys čelo ovívala,
země má?

Kde jsi i bílé plátno vzala,
aby ses v krásu odívala,
země má?

A střevíčky kde uchystali
a nožky tvoje obouvali,
země má?

Víno a chleba podávali
uvili ti věnec slávy,
země má?

Můj lid, můj lid, krásu dává,
a jeho láska je má sláva
a jeho dlaně jsou má síla,
abych, co dá mě, navrátila.

Za pot a krev a píseň sladkou,
za radost v srdci, za nadšení,
já s hrdostí jsem štastnou zemí, 
za to chci všem být dobrou matkou.

Františka SEMERÁKOVÁ

In: Básnický almanach 1955, uspořá-
dal Lumír Čivrný, Praha 1956, Státní
nakladatelství krásné literatury, hudby
a umění

NETEČNĚ

Netečně k našim osudům,
závratím i poklidnému trvání
blikají hvězdy.

Který stín za prsty nás
jednou uchopí a zavede,
kam nelze dohlédnout?

Vladimír BRANDEJS

ANI TROCHA POEZIE V NOVÉM ROCE
NIKOHO NEZABIJE

ŽENÁM
Když hořekují ženy
s prázdnýma rukama v klíně,
až v srdci zebe
a krvavé je moře
a krvavé je nebe.

Když zakrývají oči dlaněmi
před střelbou a smrtí,
myslí na své děti,
tam všude ve světě.

Těm ženám dejte naději,
těm vzdejte hold,
na ně myslete, když posíláte
jejich syny na smrt
za cizí žold. 

Jiří KNOPP

BRYČKA ŽIVOTA

Ač bryčka těžký náklad mívá,
docela lehce veze nás,
na kozlíku se pousmívá,
obratný vozka, šedý čas.

Vsedneme do ní za svítání
a hned nás jízda rozohní,
jsme odvážní až pánbůh brání,
voláme: Práskej do koní!

V poledne už je po kuráži
a cesta příkrou stává se,
vůz kodrcá a sem tam vráží,
voláme: Zvolna, mamlase!

Uhání bryčka víc a více,
je večer, zvykli jsme si tam,
na nocleh jedem dřímajíce -
a čas už koně žene sám.

Alexandr Sergejevič PUŠKIN
(1823)



Mami, promiň…
Musím se po letech omluvit svojí mat-

ce, abych ulevila svému svědomí. Abys-
te mi rozuměli, měla jsem se svojí mat-
kou vždycky velmi dobrý vztah. Obdi-
vovala jsem její obětavost, skromnost,
dobrosrdečnost. Myslela vždycky nej-
prve na druhé, pak zase na ostatní –
více než na sebe. Jenomže právě proto
jsem si v dnešních dnech uvědomila, že
jsem ji v jedné situaci těžce zklamala. 

Tak někdy v osmdesátých letech pro-
pukla mezi lidem obecným taková mánie –
sběratelství starých plechových reklam,
různých smaltovaných nápisů. Lidé si je z
recese umís	ovali na dveře chat, v garážích
nebo v hospodách či v pracovních šat-
nách. Tato „móda“ se nevyhla, bohužel, ani
naší rodině. Manžel jednou přinesl domů
smaltované kolečko, které umístil na vnitřní
stranu dveří našeho záchodku. Byl na něm
nápis „ZDE SE VYDÁVAJÍ JEN ALMU-
ŽENKY“ a pod tím „SBOR PRO LÉČENÍ
ŽEBROTY V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE“.
I když se mi to moc nelíbilo, umístění
cedulky jsem nezabránila. 

Nemyslela jsem si, že by se to mohlo
někoho dotknout. Almuženky jsem ne-
zažila, vyrůstala jsem sice brzy po válce,
ale s žebráky, ani s almuženkami jsem
se nesetkala.

Při jedné návštěvě u nás doma mamin-
ka nějak podezřele ztichla a na dotaz, co
způsobilo změnu v její vždy usmívající
se tváři, vyčetla nám tu cedulku. Potom
začala: „Vy nevíte, jaké to je – vidět člo-
věka prosícího o práci, žebráka, hla-
dové dítě, člověka bez střechy nad

hlavou." Vyprávěla, jak ji tatínek (můj
děda) ukazoval přes Vltavu ve skalách
díry, kde žili lidé, tehdejší bezdomovci.
My jsme jí tenkrát vysvětlovali: „Mami,
vždy� to už je přeci něco, co se už vrátit
nemůže, žijeme na konci 20. století.
Slova jako almuženka, Armáda spásy,
chudobinec – to přeci patří minulosti, tak
jako například valcha, louče, inkoust ve
škole…“  

V poslední době jsem si na tu příhodu
často vzpomínala. Situace, kdy máme tolik
lidí bez práce, případy, že rodina nemá na
obědy pro děti, spousty bezdomovců.
Špatně placená práce a růst cen potravin
a energií nutí lidi brát si půjčky a ještě
hlouběji upadat do těžké situace a součas-
ně nahrávat vymahačům a exekutorům. 

Pídila jsem se na internetu, co lze najít
pod heslem „almuženka“. Je tam uvedena
důvodová zpráva k návrhu zákona o pla-
cené dovolené ze dne 22. února 1950.
Z této zprávy cituji: „Za dob před-
mnichovské republiky v řadě měst po-
važovali bývalí mocipáni za sociální vymo-
ženost i to, že dovolili sociálně nejslabším,
přestárlým anebo práci neschopným
žebrat. Přitom jim k žebrání vyhradili
jenom určitý den v týdnu. Žebrat však
mohli jen ti, kterým to bylo městskou radou
dovoleno. Ostatním byla i žebrota zakázá-
na. Máme řadu důkazů o tom, jak v mno-
hých místech spekulovali se žebrotou. 

V řadě měst byly zavedeny tzv.
ALMUŽENKY. Tyto almuženky byly
prodávány obecním úřadem, a tak pracu-
jící, kterému po celoživotní dřině zbyla
žebrácká hůl, dostal jako almužnu při
žebrotě ne peníz, nýbrž almuženku,

NA KAHÁNKU
Několik desítek přání k novému roku, zejména, abych byl zdráv, mě

ukolébalo a vůbec jsem si nevšiml, že můj zdravotní stav se zhoršuje
a že vůčihledně chřadnu. Protože moje obvodní lékařka mne doslova
bombarduje mnoha medikamenty – a to různých velikostí i barev,
které s nechutí zapíjím kohoutkovou vodou – byl jsem k projevům své
tělesné nedostatečnosti hluchý i slepý.

Teprve, když jsem se znenadání zhroutil do náručí svých přátel, se
kterými jsem kráčel, aniž bych byl pod vlivem návykových opojných
nápojů a probudil se tím, jak mě profackovávali, jsem si připustil, že
už se blížím ke druhému břehu. Začal jsem si uvědomovat, že se po
té naší hrbaté zeměkouli už poflakuji pěkně dlouho. Vždy� pamatuji,
že jsme na vesnici chodili v dřevákách a můj děda zapřahal do
žebřiňáku kravky, když chtěl sklidit ze svého políčka pár snopů
pšenky. Do školy jsem chodil s břidlicovou tabulkou a učebnicí, která
prošla mnoha usmolenýma rukama vesnických žáků.

Ale tehdy babička dostala od listonoše dopis od svého muže, který
bojoval v Itálii, někde u Pijavy. Jo, to ještě byl nějaký úřad, ne jako
dneska. No jo, všechno  možné pamatuji, jak jsem dostával vys-
vědčení psané německy. Smáli jsme se, když jsme chodili ze školy:
Neumíš německy? Tak si vlez pod necky...!

Nějakým nedopatřením jsem dostal ve třetí třídě z češtiny dvojku a
z němčiny jedničku. Děda na mě křičel, až se mu třásl hlas: „To seš

vlastenec?!“ Drmolil jsem před ním: der, die, das, psí vocas. Ale
děda jen mávl rukou.

Když jsme potom civěli na miniaturní obrazovku prvního televizoru,
mysleli jsme si, že už nic lepšího nemůže být. Jenže pokrok se přes
nás řítil takovou rychlostí, že jsme ani nevnímali barevné filmy,
barevné televizory, letadla, jež na obloze vytvářela bílé čáry, automo-
bily, řítící se velkou rychlostí po silnicích, které ještě nedávno urovná-
val lopatou cestář, o kterém se zpívala píseň, jak ho oslovila paní ve
zlatém kočáře. A najednou se přede mnou objevil počítač a já jsem
uviděl stovky kilometrů vzdáleného vnuka a vyprávěli jsme si, jak se
máme a co děláme. 

Jednoho dne jsem šel do schodů. Nebylo jich mnoho, pouze pár –
a mně se zatmělo před očima a já jsem z těch schodů spadl a vůbec
se mi nechtělo vstávat. Vyslechl jsem si všelijaké poznámky, abych
dával pozor, kam šlapu, ale já už jsem věděl svoje. Totiž, že už mám
na kahánku a že vydržím tak nejdýl do švestek. 

Medicína  dělala, co mohla, vytáhla na mne všelijaké přístroje a
aparáty, EKG, ultrazvuky, cétéčka a páni doktoři a paní doktorky psali
a psali a bylo toho na pěkné štůsky papírů formátu A-4. Za medika-
menty nejrůznějších velikostí, barev a rozměrů jsem platil nehorázné
sumy z penze, polykal jsem je, ale můj zdravotní stav se nelepšil.
Rozhodl jsem se, že zůstanu u toho, co jsem řekl předešle, a to:
znovu jsem si stanovil hranici – do švestek.

Jiří KNOPP

Karel Čapek
*9. 1. 1890 Malé Svatoňovice 

����25. 12.1938 Praha
Stále je citován sloupek Karla Čapka Proč

nejsem komunistou (Přítomnost, 4. 12.
1924), ale jeho další myšlenky z práce O
VĚCECH OBECNÝCH ČILI ZÓON POLITIKON
(1932) nejsou připomínány. Ostatně nejspíše
vedly k uštvání spisovatele.
��Ale pokud se týče té doktríny a taktiky, sho-
duji se se socialismem – nebo řekněme rov-
nou: s komunismem – ve většině jeho ideálů;
ale nemohu se s naším komunismem – nebo
přesněji řečeno: s jeho dnešním a dočasným
stavem srovnat ve většině jeho metod. Jeho
soustavná nevrlost, jeho doktrinářství, jeho
trucování, jeho neúčast na praktických
řešeních aktualit života, jeho výchova lidí –
v tom všem nemohu jaksi nalézt ani stopy, že
by se tu rodil nový, lepší, celejší člověk.
� Tož abychom nechodili kolem horké kaše:
v tom konfliktu našeho věku je na jedné
straně kapitalism a buržoazie, na druhé straně
socialism; přes nejrůznější denominace na
obou stranách jsou tu jen ty dvě fronty, a není
poctivě možno být uprostřed mezi nimi nebo
jednou nohou v té a druhou v oné. Jsi bu	
tady, nebo jsi tam. Jsi pravý, nebo jsi levý. 
� Ostatně a� je to socialism, nebo ne: věřím
v zespolečenštění výrobních prostředků
a omezení soukromého vlastnictví, v organi-
zaci výroby a spotřeby, v konec kapitalismu,
v právo každého na život, práci, blahobyt
a svobodu ducha, věřím v mír, ve Spojené
státy světa a rovnost národů, věřím v humanitu,
v demokracii a v člověka, amen. Co nemůže
přinést nápravu, je politika vedená kapitálem.

�
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se kterou pak museli jít na obecní
úřad, kde mu byla směněna za peníze.
Almuženky byly směňovány však jen
těm, kterým bylo dovoleno žebrat,
a ostatní vydané žebračenky propadly
ve prospěch obecní pokladny. 

Ve zprávě se dále píše: „Tyto kdysi tak
tragické a tak žalující skutečnosti jsou
dnes pro nás již jen chmurnými vzpo-
mínkami, patří u nás dávno a ne-
návratně minulosti. Bu	me proto š�astni,
že díky naší lidově-demokratické repub-
lice nemáme a nebudeme mít neza-
městnaných a žebráků…“ Tolik ze
zprávy z roku 1950.

Uplynulo 68 let a to, s čím bylo nenáv-
ratně skoncováno, se znovu navrátilo,
lide český!

Svojí matce se tímto hluboce omlou-
vám. Jenomže současná situace by ji
mrzela mnohem více než ta zpropadená
cedulka. Neuklidnila by ji ani skutečnost,
že „díky“ církevním restitucím bude v
tomto směru o lidi postaráno. Dávám jí
dneska plně za pravdu.

Mami, ještě jednou promiň. Ale co
bude dál? Můžeme to tak nechat? Kvůli
svým dětem, kvůli vnoučatům?

Autorka neznámá
Zdroj: Internet

KKrraajjáánneekk  �� 11//22001199  � 77

HLEDÁME REDKAČNÍ SPOLUPRACOVNÍKY

Šedesát párů ponožtiček pro nedonošená
miminka ve Fakultní nemocnici napletla Míla
Mezerová, která se tak přidala k Aničce
Vaňkové. Ta zásobovala letos toto oddělení 500
(!) kusy čepiček. Členky LKŽ, a nejen ty, jim
vřele děkují.

KRÁLOVÉHRADECKO

Narozeniny 65. čekají na Stanislavu
Fiedlerovou, ZO 37 HK, sedmdesátiny
oslavují Petr Teichman, ZO 38 HK, Libuše
Dvořáková, ZO 54 HK, a Bohumila
Gütlerová, ZO 37 HK. Osmdesátiny čekají
na Věru Píšovou, ZO 48 HK,aktivní též v
KČP. Zasloužených 85 let se dožívají Jiřina
Kunstová, ZO 162 Nový Bydžov, Antonie
Hurdálková, ZO 50 HK, Josef Petr, ZO 128
Nechanice, a Vladimír Žid, ZO 18 HK.
Zasloužené devadesátiny oslaví Marie
Nejedlá, ZO 5 HK a stále aktivní členka
LKŽ. Blahopřejí také ženy z klubu a přejí
další pohodové desetiletí.
Všem oslavencům gratuluje srdečně OV

KSČM Hradec Králové pěknou oslavu mezi
blízkými a přáteli, pevné zdraví a optimis-
mus do každého dne.

TRUTNOVSKO

Karel Vik ze Žacléře dosáhne věku 65 let.
Jaroslav Vávra z Trutnova oslaví 85 let
a Dana Kozánková z Hostinného oslaví
sedmdesátku.
Do nového roku a dalších let jim přeje OV

KSČM Trutnov a jejich ZO hlavně dobré
zdraví a optimismus.

JIČÍNSKO

Ještě svěžích 65 let oslaví Zdenka
Rechcíglová z Mlázovic a Milan Kisial
z Jičína. Sedmdesátiny se smějí na Jaro-
slava Noska z Vitíněvse. O pět let vice
bude Františku Hrychovi z Libáně a Ivanu
Tulkovi z Ostroměře. Vratislav Vaněk
z Nové Paky, dlouholetý veřejný a stranický
funkcionář, oslaví 85. výročí svého života.
Jmenovaným přeje OV KSČM spolu se

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

RYCHNOVSKO

Karel Klug z Opočna oslaví osmdesátiny
a Jaroslav Navrátil z Potštejna 75 let.
Stanislav Sýkora z Rokytnice v Orl.
horách má 65 let. V Rychnově nad Kn.
oslavil Josef Dýčka 65 let, Milena Kulhavá
oslaví sedmdesátiny a František Marosz
75 let. Zdena Ttlustá oslaví 75 let a Ladi-
slav Winzberger dosáhne svěží šedesátky,
oba jsou z Týniště nad Orlicí.
OV KSČM v Rychnově n. Kn. všem přeje

pěknou oslavu životních výročí a další léta
prožitá ve zdraví a spokojenosti.

KRAJÁNEK – měsíčník z Královéhradeckého kraje, ročník 19. Toto číslo vyšlo v lednu 2019 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.

„LENINOVY SÁNĚ“
Tehdy, v roce 1978 bylo na Silvestra

teplo jako na jaře, ale na Nový rok bylo
nejméně mínus 20 ˚C a někteří udávají,
že bylo pod nulou mnohem víc.

Téměř všichni automobilisté vylezli
tehdy z paneláků a jali se své miláčky
nutit k poslušnosti. Samozřejmě marně.
Tonda se jen ušklíbl, vzal si tepláky
a řekl: „Tak te	 vám ukážu, jak chytá
Moskvič.“ Těžko se do auta dostával,
a tak doběhl domů, natočil čtyřlitrový
hrnec vodou, seběhl dolů, nalil vařící
vodu na dveře, dveře otevřel a hned
začal startovat. Po chvíli, když už ty
„Leninovy sáně“ sotva chrčely, vzdal to
a chtěl auto opustit. Jenže mezitím ta
horká voda přimrzla a dveře byly zle-
dovatělé. Po několika pokusech si
vzpomněl na americké gangsterské fil-
my, nadechl se a ramenem vyrazil dveře
auta. Těmi dveřmi poškodil auto souse-
da, sám padl bradou na zledovatělou
zem a se zkrvavenou tváří pomalu vstá-
val... V duchu si říkal: Jen a� se nikdo
nedívá. Panelák byl obsypán obyvateli,
kteří mu zatleskali podle hesla: Jsi-li v
nesnázi o posměch se nestarej. 

Ještě že mu zbylo od Silvestra něco
alkoholu…                           

Jiří KNOPP

Rachejtle
Nejsem puritán, ani nemáme v bytě

žádného živočicha. Co se však dělo ve
24.00–01.00 hod. na Nový rok na sídlišti
v Labské 2 v Hradci Králové nepamatuji.
Všude oheň a nesnesitelný čmoud z ra-
ket. (Nešlo o oficiální ohňostroj 1. ledna).

Dávám za pravdu Němcům, kteří vážně
uvažují o zákazu. Do ovzduší se při
ohňostrojích, i těch domících, dostávají
tuny chemikálií (oxidy síry, oxidy dusíku
nebo extrémně toxické dioxiny), těžkých
kovů (olovo, barium, stroncium, hliník
nebo draslík) a polétavého prachu. Jejich
původní koncetrace se během dalších
hodin snižuje, ale látky jen tak nezmizí.

Jaroslav Štrait
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Kdo z nás, Čechů, by neznal operu
Prodaná nevěsta a povedený hudební
žert s cirkusovým principálem, Esme-
raldou a koktavým Vaškem. Ne, že by
mně to připomínalo několikatýdenní
honění za mladým medvědem, který
řádil v pohraničních horách na pomezí
Čech, Moravy a Slovenska. 

Tam medvěd není Vašek, ale jakýsi
ilegální migrant. Dávil jednu ovci za
druhou a dělal si z těch, kteří mají
s takovým konáním nedospělého zvíře-
cího jedince zatočit, normální legraci,
špumprnágle a šoufky... Řeklo by se, že
má ty odpovědné orgány „na háku“
a vypadalo to, že to medvědí čertisko,
ten adolescent, se v duchu smál od
ucha k uchu a možná, že očekával, že
v rámci demokracie se dají všechny
složky medvědobijců dohromady a utvoří
koalici, která tomu nezvedenci z říše
šelem medvědovitých dá pořádnou
nakládačku. 

Snad se měla, pro lepší výsledek,
vytvořit i parlamentní  komise, která by
sledovala, kde se ten urostlý medvědí
mladík právě nalézá a podle toho by
navrhovala, kdo by měl tu potvoru na

starosti, jestli snad piráti, nebo TOP-09.
Zatím byly podrobně zjiš�ovány počty
zakousnutých, zadávených, nebo po-
raněných ovcí. Na odškodnění poško-
zených zemědělců byly vytvořeny fi-
nanční rezervy, než medvěd usne zim-
ním spánkem. To je takový rozdíl mezi
čertem a medvědem. Zatímco čert nikdy
nespí, medvěd si zimní spánek neode-
pře. Všichni tak dva měsíce napjatě
čekali, až ten hajzlík ulehne ke spánku,
a tak se všem občanům našeho státu
uleví.

Spekuloval jsem, o čem pak budou
naši novináři hovořit a psát? Budou
muset opět vyhrabat na světlo Boží slav-
nou zlatokopku, která se rozešla s ně-
jakým hokejistou. To by bylo, aby nebylo.
A když by náhodou nebylo, tak by se
v těch kruzích blízkých pražské kavárně
určitě něco výživného našlo*...  Už jsem
při zprávách o medvědu slyšel v duchu
hlas pana Bendy: „Nebudeme tady plést
hrušky s jablky, nebudeme čekat, až se
nám tady medvěd bude roztahovat od
jedné strany Čech na druhou. Nač čekat,
my přece víme, co taková šelma dokáže.
Přece nedáváme finance na školství jen

tak pro nic za nic.“ Střílet jej ale raděj
nebudeme, co kdyby to přece jen med-
věd nebyl, že? Hned by se ozvalo, že to
je populismus a že to tak nenecháme...
I piráti by se přidali. Nakonec se celý
Parlament dal opravdu do porcování
mědvěda – toho rozpočtového.

A bylo: Poslanecká sněmovna se
hádala a hádala a ani nepostřehla, že
medvídě bu	 odešlo za hranice našeho
státu, nebo ho zastřelil nějaký neod-
povědný orgán, nebo se stal terčem
nějakého významného politika Evropské
unie, kterému je Česko něco dlužno. Na-
chystaná klec totiž nesklapla... Zřejmě
se stalo to, co příroda měla napláno-
vano: medvěd si ustlal v brlohu
a schrápne si do jara! 

A martyrium začne znovu, podle naz-
načeného scénáře.

Jiří KNOPP
* Jistě, že se našlo, než jsem dopsal,

přišla kauza s mladým Babišem.

�� Klub LKŽ HK – se sejde 10. 1. a bude kout
plány do r. 2019, v únoru navštívíme besedu
s O. Krejčím 19. 2. 

���� 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.

����OV KSČM Jičín chystá zájezd na berlín-
skou obrovskou manifestaci-demonstraci
k umučení Luxemburkové a Liebknechta ve
dnech 11. a 12. ledna.

����19. 2. od 16 hodin v sále U Švagerků
se budete moci setkat a besedovat
s politologem prof. Oskarem Krejčím
o situaci ve světě a postavení Číny.
Pořádá KV KSČM.

��� POZVÁNKY

Sadařův králičí hřbet

Pro 2 osoby potřebujeme: 
králičí hřbet �� 200 g celeru �� 100 g jablek
�� 50 g anglické slaniny �� malá cibule ��

3 dl bílého vína �� lžička másla �� lžička
oleje �� zázvor �� sůl

Králičí hřbet bez kosti prošpikujte
z boku klínky okořeněné anglické
slaniny (lépe to půjde, když si nakrájené
klínky necháte zmrazit). Poprášené
zázvorem je
nechte na oleji
zprudka z obou
stran osmah-
nout. 

Do pekáčku
urovnejte směs
na kostky nakrá-
jeného celeru
a jablka a drob-
ně nasekané ci-
bulky. Na směs
položte králíka,
přelijte vínem a
pokla�te lís-
tečky másla.
Pečte zakryté

v troubě doměkka. V případě potřeby
podlijte trochou vody. Podávejte s bram-
borem.

Nechala jsem se inspirovat staročes-
kým receptem. Naši předci kořenili rádi
zázvorem a na pečená masa používali
směs zeleniny a ovoce. Vyzkoušejte,
nebudete zklamáni. Stejně můžete
upravit králičí stehna nebo stehenní krůtí
řízky. 

Připravila 
Ta�ána LANKAŠOVÁ
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LIDI, JÁ NEJSEM MEDVĚD? JÁ JSEM...

Internet


