
Volební úsilí kandidátů v našem kraji
bylo opravdu nesrovnatelně vyšší, než
bývá při jiných typech voleb. U voličů to
nepřineslo požadovanou odezvu. V Krá-
lovéhradeckém kraji rozhodli svými hlasy
voliči hlavně ve městě Hradec Králové,
v ostatních okresech bodoval „venkov“.
K lidem na venkově možná kontktní kam-
paň dostatečně nepronikla, ale zůstává
tam voličská opora komunistů. Možná že
se část starší generace, naši tradiční vo-
liči, dala opít babišovským přidáváním
k důchodům, ač to s EP nesouvisí. Mladí
nejspíš vsadili na charisma pirátů a ani
omlazená kandidátka KSČM je neoslovi-
la. Voliči se příliš se po evropské scéně
a směru působení politických stran neroz-
hlíželi, doma vsadili na okoukané tváře.

Vojtěch FIlip před volbami předpovídal:
„Ve volbách jde o to, jak se bude Evropa
dále vyvíjet. Jeslti budou další brexity
a jestli lidé budou brát Evropu prospěš-
nou pro svou práci, pro jejich život život.

Pokud se tak nestane, nebude ani z čeho
vystupovat." (Rozhovor na facebooku
KSČM). Kateřina Konečná, která se jedi-
ná za KSČM do Evropského parlamentu
dostala, se svěřila webu Haló novin:
„Moje práce bude nyní o to usilovnější,
protože chceme i nadále bojovat a řešit
problémy v zájmu České republiky. Prio-
ritou i nadále zůstává rovná kvalita
potravin, ale i energetika, nebo problém
vlastnictví zbraní, které dosud řešili moji
kolegové, a mnohé další," zdůraznila.
„V první řadě chci ale poděkovat voličům,
za jejich podporu, ale také všem kan-
didátům za jejich úžasnou týmovou práci
i za práci mnoha dalších, kteří naší kam-
paň podporovali a vedli. A v neposlední
řadě i své rodině, která to vše v této době
zvládla," dodala europoslankyně, která
bude působit dále ve frakci Konfederace
Evropské sjednocené levice a Severské
zelené levice se 38 mandáty ze 751
(zkratka GUEN/GL).                       (vha)

KDE ZAČÍNÁ
VLASTENECTVÍ

V minulém měsíci jsme se vraceli
k událostem před 74 lety. Jedině
díky vítězství Rudé armády s de-
sítkami milionů obětí již tři generace
žijí v naší krásné zemi v míru a pok-
ládají za samozřejmé, že mohou
mluvit, psát a zpívat česky. 

Chceme být stále hrdi na naší his-
torii. Proč bychom měli zatracovat
dobu národního obrození, proč by-
chom se neměli hlásit ke kultuře
našich blízkých slovanských ná-
rodů? Jsou tu však síly, které hodla-
jí přepisovat dějiny ve prospěch
západních zemí, které nás obětovaly
Hitlerovi, aby samy později podlehly
rozpínavosti fašistického Německa.
Opět na nás tlačí, abychom se vzdali
vazeb na Rusko, abychom viděli
svou budoucnost jen v „náruči“
euroatlantismu. Po těchto eurovol-
bách to bude nejspíš intenzivnější.

Náš jazyk je zaplevelován hlavně
anglicismy. Čeština pro mnohé není
dost dobrá k označení výrobků,
firem, obchodů nebo pro psaní textů
k písním. Rozhlas i televize – zejmé-
na soukromé stanice – místo toho,
aby kultivovaly správné užívání
našeho jazyka, mnohdy dávají před-
nost anglickým výrazům, ne-
spisovnému vyjadřování moderá-
torů a často vysílají písně s ang-
lickými texty. Budou tak muset opět
další generace po nás bojovat za
český jazyk, českou kulturu, českou
historii? 

Kterému národu se podaří vzít
jeho jazykové a kulturní dědictví,
tomu hrozí zánik. Měli bychom naše
kulturní bohatství, originalitu a jedi-
nečnost uchovávat. Neznamená to
ovšem, že bychom neměli přijímat
vše nové a pokrokové ze světového
dění. Bu�me moderními vlastenci.

Věra ŽIŽKOVÁ

��� Slovo předsedkyně
KhKV KSČM

�Jičínsko �Rychnovsko �Náchodsko
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KRAJÁNEK

Měsíčník z Královéhradeckého kraje ��ročník 20 ��číslo 6 ��červen 2019  ��cena 5 Kč

K volbám přišlo o deset procent více voličů, a to pro KSČM při téměř stejném
počtu odevzdaných hlasů jako při minulých volbách do EU znamenalo úbytek dvou
mandátů. Odraný národ důchodců, dělníků s nízkými platy i rodin dal přednost
pravicovým stranám. Přednost zbrojení, náklonnosti k působení nadnárodních kon-
cernů, dvojím výplatám, dvojímu přístupu politiků k jednotlivým národům v Unii...

VOLIČŮM DÍKY ALESPOŇ ZA JEDEN MANDÁT

Kateřina Konečná při volební štafetě v Hradci Králové.   
FOTO – M. VOHRALÍKOVÁ

DDěěkkuujjii  vvoolliiččůůmm!!

VVoolliiččii  bbllaahhooppřřeejjíí!!



První otázka hledala
odpově� na přínos
vstupu do EU pro naši
zemi. Že „určitě ano“
přínos má si nemyslel
nikdo ze zhruba
čtyřiceti respondentů.
Dva pak přínos nemo-
hou posoudit, zatímco
14 se domnívá, že „určitě žádný", větši-
na 17 se domnívá, že přínos tu je,
ovšem jak v čem. Na otázku „Co nám
EU přinesla dobrého?“ se tři dotazovaní
domnívají, že to jsou „peníze na inves-
tice a volný pohyb zboží“, tři v ní vidí
„možnost společně čelit tlaku mimo-
evropského kapitálu“, zatímco 13 res-
pondentů oceňuje „volné cestování po
Evropě“, ale stejný počet soudí, že „nic
dobrého nepřinesla“.

Následující dotaz zkoumal „V čem vás
členství v EU zklamalo?“. Ukázalo se,
že nezklamán nebyl nikdo z dotazo-
vaných. Deset z nich si myslí, že EU
„málo dbá na národní specifika“, 13

soudí, že „obyčejní lidé nemají v EU
žádné zastání“ a 21 soudí, že nám „EU
diktuje nesmyslné zákony a předpisy“.

Otázka „Jsou si podle vás všechny
členské státy unie rovné?“ přinesla
největší rozptyl odpovědí. Šest dotazo-
vaných soudí, že „deklarováno to je, ale
ve skutečnosti…“, 9 si myslí, že „původ-
ně ano, v současnosti už ne“, 11 trvá na
tom, že „stejně rozhoduje nadnárodní
kapitál“ a 15 si je jisto, že „od začátku
rozhodovaly nejsilnější země“.

Nakonec jsme se ptali, jestli „je EU
opravdu tak byrokratická, jak se říká?“.
Že „není byrokratická“ a „funguje podle

Parkinsonových zákonů“ si nemyslel
nikdo; 14 respondentů soudí, že „unijní
úřednictvo napomáhá bobtnání úřednict-
va našeho“ a 26 pak, že unie je určitě
byrokratická – „o všem rozhodují nevo-
lení byrokraté“.

I když i mezi komunisty a sympatizanty
levice euroskeptici převládají, doufám, že
uvažují jinak. Nám přece není vlastní jen
kritizovat, nadávat a odmítat. My chceme
věci kolem sebe měnit. K lepšímu! 

Ta�ána LANKAŠOVÁ

Práce tohoto výboru Královéhradec-
kého krajského zastupitelstva je složitá
protože se prolíná s prací jiných vý-
borů,  nejvíce s prací výboru školského
a dalších. Avšak je nenahrazuje nebo
nedubluje, protože dopracovává jejich
výstupy s ohledem na zaměstnanost a
uplatnění absolventů v praxi. 

Oblast vzniku nových pracovních pří-
ležitostí a podpora malého podnikání je
úzce zaměřena. Podle mého je potřeba
absolventy seznamovat nejenom s mož-
ností individuálního podnikání v oboru,
ale i s možností družstevního podnikání
anebo vznikem komunálních podniků.

Složitá situace nastává v zaměstnávání
osob nesnadno zaměstnatelných anebo
po výkonu trestu, kteří, pokud v krátké
době neseženou zaměstnání, vrátí se do
kolotoče recidivy anebo dlouhodobé
závislosti na sociálních dávkách. Důs-
ledek je jasný. Osobám chybí pracovní
návyky, když je nikdo k nim nevede, a tyto
osoby nejsou pak schopny zaměstnání
vůbec vykonávat. Pokud stále společnost
nahlíží na tyto skutečnosti jako na indi-

viduální problém oněch lidí a ne na prob-
lém společnosti, dochází k tomu, že se
nakonec ještě tito lidé stanou  terčem
,,obchodu s bídou“ a nebo na práci s nimi
vydělávají různé instituce a organizace,
ale řešení nepřinášejí. 

Další složitou otázkou je integrace
zahraničních pracovníků a jejich rodin do
společnosti. Kraj spolupracuje s množ-
stvím odborníků na integraci a v součas-
nosti i na zapojení jejich zaměstnavatelů
do integračních programů.  Kraj  zajiš	uje
nejenom  analytickou činnost, ale také
zprostředkovává vedení společenského
dialogu se všemi zainteresovanými sub-
jekty, jako jsou obce, zaměstnavatelé,
nestátní neziskové organizace a školy. 

Pro řešení integrace se tvoří středně-
dobý program pro integraci cizinců na
území kraje. Od jejich vzdělávání v čes-
kém jazyce, odborné vzdělávání a sezná-
mení se s naší kulturou a zvyklostmi, se
sociálním systémem a zdravotnictvím až
po vytvoření příležitostí k volnočasovým
aktivitám.

Jan JANEČEK
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EUROSKEPTICI MEZI NÁMI
V Hradci Králové jsme využili májových oslav, abychom prostřednictvím

krátké ankety zjistili, jak naši členové a hlavně naši sympatizanti vnímají
Evropskou unii. A zjistili jsme, že tzv. euroskeptici mají u nás drtivou převahu.

INTEGRACE ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍKŮ
JE KOMPLIKOVANÁ

NAŠE ČESKÁ TELEVIZE
Sotva otevřete televizi po ránu,
řeknou vám jak se žije podle koránu,
co a jak s brexitem se stane
a jakou sukni oblékne si Megan,
hned jak ráno vstane.
Vzápětí se dovídáme v americkém Meši,
co právě Frenky s Margaretou řeší,
jak před léty bojovali v Koreji,
tak z toho už nás oči bolejí.
Pokračuje se ve sportovní náladě, 
seznámí nás, jak se hraje hokej v Kanadě.
Rosničky spustí ty jejich třesky, blesky,
nebude-li pršet, tak snad bude hezky.
Dovíme se, kde spalničky jsou a kde obrna
a co se stalo na dálnici do Brna.
Mezi tím jedou stále reklamy,
chu� k životu už dávno vzali mi.
Zda Poláci dávají k masu salmonelózu
a který náš politik ještě nemá sklerózu.
Dívat se na tu televizní snůšku,
tak to každému dá pěknou fušku.

Jiří KNOPP

��� Z jednání Výboru pro hospodářskou 
spolupráci a pracovní příležitosti

Z vesela jsme o víkendech v akci „Z“ budovali
školy, školky pro děti a prodejny Jednoty...

...kam si tihle chodili jen pro cigára a chlast, když
sepisovali charty, jak se jim u nás špatně žije.



Koalice v Hradce Králové složená z hnutí
ANO, ODS a uskupení Změna pro Hradec
a Zelení je stále ohrožována nějakými vnitřními
spory. Co prožila při rekonstrukci svinarského
mostu byla jen malá peripetie. Konečně uhladi-
la nedávno spor se zahraniční společností CTP,
která stavěla na černo. Stavbu zastupitelé na-
konec obílili – snad by hrozilo i její zbourání na
náklady města. Nyní na tom město „vydělalo“
15 milionů. Tak trochu úplatek, že? Rovněž
peripetie s rekonstrukcí ZUŠ Na Střezině ne-
nechává radní spát. Spor o jídelnu pro seniory
v centru města byl jen kýchnutím. To přece
nebyl pro radního Hanouska problém: zrušit
a hotovo. Kdo by dával milion ročně do dů-

chodců, nebo hledal schůdnější řešení? A� se
najedí za komerční ceny jinde! Naštěstí se
našel jiný, soukromý provozovatel. Problémy
se valí dál – s fotbalovým stadionem, se zim-
ním stadionem, ani to Velké náměstí opraveno
není, Benešovka nerekonstruována, křižovatka
Mileta nepostavena. To jsou desítky i stovky
miliard. Není kde parkovat u fakultky, ale stále
přibývají místa s parkovným. Peníze však nevy-
bere město. Ale což, dáme se ještě do sporu
kolem plánu města. ODS drží tři důležité pozi-
ce, kde se rozhoduje o pozemcích. To se jejím
koaličním partnerům pochopitelně nelíbí. Další
hra o stamiliony tak začíná. Hlavně, aby z toho
občané také něco měli...                               (vha)

Zůstala tedy re-
zerva 130 699 870
Kč. K této rezer-
vě je nutno při-
počítat 11,587
mil. Kč, které byly
v 1. kole schvá-
leny pro Hospic
Anežky české
Oblastní charity
Červený Kos-
telec, nebo	 tato

služba je v roce 2019 financována z pro-
gramu podpory hospicové péče. Celkem
tedy v rezervě zůstalo 142,264 mil. Kč
a tato částka je navržena k rozdělení
pro neziskové organizace a příspěvkové
organizace kraje. 

Schváleno bylo poskytnutí dotací  z kraj-
ských dotačních programů v oblasti kul-
tury a památkové péče, životního pros-
tředí a zemědělství, obnovy venkova,

vzdělávání, volnočasových aktivit a spor-
tu na základě hodnocení a doporučení
hodnotících komisí.

Řada bodů se týkala oblasti vzdělávání –
školství včetně provedených rozpočtových
opatření u státních dotací pro rok 2019. 

Schválen byl příslib financování dop-
ravních staveb pro rok 2020. Mají být
uskutečněny dopravní stavby, které byly
připraveny pro realizaci v roce 2019 ve
vazbě na očekávaný příspěvek Státního
fondu dopravní infrastruktury (SFDI),
který je od roku 2015 poskytován ročně
krajům na opravy a rekonstrukce silnic II.
a III. třídy. Státní a evropské prostředky

na každý rok mají být ve výši 4 miliard
korun ročně pro všechny kraje. Takže na
KhK připadá kolem 130 milionů, ale má
zpoždění. Stavby tak nebudou reali-
zovány do konce tohoto roku, ale až
příštího. Ve výhledu jsou komunikace
např.:  Tetín – Vřesník – Bukovina, Mal-
šova Lhota – Hradec Králové, Hostinné
– Rudník, Teplice nad Metují – Adrš-
pach, Smiřice průtah, Chlumec nad
Cidlinou – ul. Palackého, N. Město most,
průtah Rokytník, Černá Skála – Potštejn,
Broumov – Střelnice,  Čibuz křižovatka,
Zdelov...

Byla schválena individuální dotace
400 000 Kč Asociaci pro mládež, vědu
a techniku AMAVET, z. s., na program
vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vě-
decké a technické obory. Zvláštní
a podivné na tom je, že výborem pro
výchovu a vzdělávání tato žádost ne-
prošla, je předkládána znovu na 13. 5.
a zastupitelstvo už rozhodlo. Opět došlo
k vynechání výboru jako poradního or-
gánu zastupitelstva. Původní žádost
byla na 600 000 Kč z toho 200 000 bylo
na pobyt v Chorvatsku.

Táňa ŠORMOVÁ

Květnové zastupitelstvo mělo 68 bodů. Nebylo náročné ani konfliktní. Došlo
k navýšení financí na provoz Protialkoholní záchytné stanice KhK z důvodu
zajištění stability personálu pro chod organizace v nepřetržitém provozu.
Finance od „klientů“ jsou velmi obtížně vymahatelné, musí proto pomoci zři-
zovatel. Byl vyhlášen dotační program na podporu sociálních služeb, schválen
návrh na rozdělení rezervy v rámci dotačního řízení dotačního programu na
podporu sociálních služeb. Rozděleno bylo 695 milionů korun z celkové při-
dělené dotace ve výši téměř 826 milionů.
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Starému městu v Hradci Králové dominují místo podloubí „slušivé“ restaurační zahrádky. 

Jednání KV KSČM 13. května v Trut-
nově se zabývalo hodnocením má-
jových oslav, které byly uspořádány
ve všech okresech. Nejúspěšnější
byly tam, kde se podařilo spojit poli-
tická vystoupení s kulturním progra-
mem, občerstvením a s dalšími zají-
mavými aktivitami. Největší návš-
těvnost 1. máje byla v Týništi nad
Orlicí, na nějž přišlo asi 1300 účastníků. 

Z pietních aktů je nejvýznamnější
ten v Odolově, který organizuje OV
Trutnov. U památníku se aktu účast-
nilo asi 250 občanů. I na jiných mís-
tech uspořádali komunisté často ve
spolupráci s městem vzpomínkové
akty u památníků rudoarmějců. 

KV projednal informace z výkon-
ného výboru ÚV, Poslanecké sně-
movny a krajského zastupitelstva.
Dále se zabýval i průběhem volební
kampaně do EP. 

Byla projednána příprava krajských
akcí, zejména zářijové setkání levi-
cových občanů ve Svojšicích.     (vž)

��� Jednal KV KSČM

��� Z jednání krajského zastupitelstva

SOCIÁLNÍ OBLAST NEMŮŽE KRAJ ZANEDBAT

Zastupitelstvo Hradce Králové je stále ve varu



TRUTNOVŠTÍ V HISTORICKÉM CENTRU MĚSTA
Oslava 1. máje se vydařila i v Trutnově na Krakonošově náměstí.

OV KSČM, který tuto akci organizoval, zajistil účast předsedkyně
KV KSČM Věry Žižkové, člena krajského zastupitelstva Otakara
Rumla, zastupitelku v trutnovském zastupitelstvu Ivu Řezníčkovou
a samozřejmě za účasti předsedy OV KSČM v Trutnově Jaroslava

Ondráčka. Tito zastupitelé
okresních a krajských
orgánů promluvili k účast-
níkům májového setkání.
Oslavu uváděl, jako už po
několikáté, Jaroslav Vrba.
Za slunečného počasí se
na náměstí sešlo přes sto
občanů. Mnozí vyrazili
ještě na májovou veselici
do Dvora Králové.

Petr HOJNIC

PRVNÍ MÁJE A PIETNÍ AKTY V KRAJI
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V Hradci Králové máj s anketou
Na prvního máje se v Hradci Králové na Ba	kově náměstí

sešlo na stopadesát účastníků, kteří ve stánku KSČM pode-
pisovali petici a vyplňovali anketu, kterou zpracovala
předsedkyně OV KSČM Ta	ána Lankašová. Na náměstí
promluvila Soňa Marková jako stínová ministryně zdravot-
nictví a zmínila nadcházející evropské volby a program
našich kandidátů, reflektující základní potřeby občanů.
Zastupitel města Lubomír Štěpán hovořil o politice města,
o právě uzavřené kauze černé stavby. Krajská radní i měst-
ská zastupitelka Táňa Šormová přispěchala z oslavy máje
v Týništi nad Orlicí. Zmínila se o nedobré situaci ve školách
a popřála všem pěkný máj. 

Májové odpoledne pokračovalo při posezení v zahrádce
restaurace U Švagerku, kam přijel na besedu poslanec
Zdeněk Ondráček z oslavy máje v Týništi. Pokračoval potom
na máj do České Skalice, kde se sešli komunisté z Ná-
chodska.                                                                   (vha)

NEJVÍCE ÚČASTNÍKŮ NA MÁJOVÝCH OSLAVÁCH
V TÝNIŠTI

Prvnímu máji v Areálu chovatelů v Týništi nad Orlicí  počasí
přálo a celé dopoledne bylo příjemně slunečno. To se odrazilo
i v počtu účastníků z Rychnovska,
kterých průběžně prošlo více než
1300. Součástí politického progra-
mu bylo vystoupení poslance PČR
a kandidáta do EP Zdeňka
Ondráčka, krajských zastupitelů
Táni Šormové a Josefa Lukáška,
předsedy OV KSČM Rychnov n.
Kn. Jana Janečka a předsedy
Městského výboru Týniště MUDr.
Jana Vaníka. Velmi příjemně přek-
vapilo vystoupení asistentky kan-
didáta do EP Andreje Bony
Markéty Petrové. Protože se blížily
volby do EP, připravili jsme pro

účastníky anketu s jednoduchou otázkou „Jste pro přijetí eura?“
Z odevzdaných odpovědí 128 lidí evropskou společnou měnu
odmítá, pro jeho přijetí pouze 11. Naší pýchou je pořádání dět-
ského koutku, kde si děti mohou malovat, tvořit, soutěžit
v rychlosti a hlavně šikovnosti nebo se vyřádit na trampolíně.

Živá hudba a taneční vys-
toupení dívčí skupiny
dotváří příjemnou náladu
celého dopoledního progra-
mu. Organizátorem je OV
KSČM Rychnov n. Kn.
spolu s Městským výborem
Týniště n. O., ale nedílnou
součástí jsou stánky se
sadbou zeleniny, což nám
pomáhá zajiš	ovat velmi
dobrou návštěvnost.

Marie ONDRÁČKOVÁ,
místopředsedkyně OV KSČM

Rychnov n. Kn.



NIC NEBUDE ZAPOMENUTO, NIKDO NEBUDE ZAPOMENUT
V Hradci Králové uspořádal 8. 5. OV KSČM již tradičně tři pietní akty. Na nich se

účastnili také členové ČSBS a KČP. Největší účast veřejnosti bývá u hrobu rudoar-
mějců na Lesním hřbitově. Důstojnost pietnímu aktu dodala letos čestná stráž Klubu
vojenské historie v uniformách Rudé armády. Po pochodu padlých revolucionářů
uvítala účastníky krajská a městská zastupitelka Táňa Šormová a promluvil městský
zastupitel a člen OV KSČM Lubomír Štěpán, jak zde, tak u památníku v Pouchově
a v Kuklenách. Báseň Bílé šeříky od Marie Kratochvílové přednesla Marta Svobodová.
Štěpán připomněl mnohé válečné oběti, i to, že na hlavního aktéra vítězství nad
německými fašisty se zapomíná a oběti rudoarmějců jakoby nebyly. Zejména mladí
lidé nemají pravdivé informace a v historii se neorientují. „Odsuzuji ty politiky, kteří
sympatizují se sudetoněmeckými pohrobky,“ řekl. Bohužel, válečné lokální konflik-
ty pokračují dokonce i v Evropě a vláda ČR nevede mírovou politiku. Pro mnohé
z účastníků zůstal dnem osvobození od fašismu 9. květen.     M. VOHRALÍKOVÁ

Pietní akty k uctění pa-
mátky padlých občanů
a vojáků v druhé svě-
tové válce se na Jičínsku
uskutečnily na Čeřovce
a na Gothardě za účasti
předsedy OV KSČM Pet-
ra Typlta a místopřed-
sedy ÚV KSČM Václava
Orta.

FOTO – OV Jičín

PRVNÍ MÁJ NA DVORKU
Dvorkem jičínského okresního výboru KSČM prošlo nejméně

150 občanů levicového smýšlení. Při oslavě máje nechyběli
mladí. Dostalo se
jim povídání o zá-
žitcích z cesty do
Číny místopřed-
sedy ÚV Václava
Orta a hudebního
vystoupení dua
F+M i dobrého
občerstvení za li-
dové ceny. 

FOTO – Alena
KAŇKOVÁ

Své životy v konci války položili též civilisté
Město Úpice uspořádalo pietní akt k uctění památky

svých občanů Ljuby Turka a Vladimíra Kuldy, které
zavraždili a umučili němečtí fašisté z Hitlerjungend
6. května 1945 na Dlouhých záhonech. V té době místo
ještě sloužilo jako výcvikové středisko mladých
hitlerovců. K necelé stovce účastníků tohoto setkání
pronesl projev starosta města Úpice Petr Hron, dále
Josef Cabadaj a poslanec PS Parlamentu ČR Zdeněk
Ondráček. Pietního aktu se zúčastnili v dobových uni-
formách členové Klubu vojenské historie a junáci ze
Rtyně. Hudební vložku zajistili členové ZUŠ z Úpice.
Celé setkání moderoval Radim Fryčka.         

TEXT a FOTO – Petr HOJNIC

Položení kytice u pamětní desky osvoboditelů v Náchodě 9. 5. 2019.

V České Skalici uspořádali první máj náchodští komunisté.
Představení taneční skupiny seniorek Boubelky sklidilo potlesk.
Vystoupil zde poslanec Zdeněk Ondráček, krajská předsedkyně Věra
Žižková a předsedkyně OV KSČM Soňa Marková.

FOTO – OV KSČM Náchod
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Výsledky eurovoleb 
v Kh kraji

Z osmi milionů voličů přišlo k eurovol-
bám 28,5 %. Kandidátce KSČM, na níž
byli další levicové strany, volilo v ČR
komunisty 164 624 (6,94 %), jen zhruba
o dva tisíce voličů méně, než při volbách
v roce 2014. Vyšší volební účast,
v KhK přišlo 30,3 % voličů, se promít-
la do nižšího procenta pro KSČM
(i v republice). Pro kandidátku KSČM
hlasovalo v Kh kraji 8 714, tj. 6,56 %
(bylo to jen o 227 hlasů méně proti roku
2014, kdy to znamenalo 10,76 %).

Výsledky KSČM v okresech
Královéhradecko 2 709 (6,34 %)
město HK 1 647 (6,26 %)
Jičínsko 1 251 (6,62 %)
Jičín 255 (6,49 %)
Náchodsko 1 404 (5,38 %)
Náchod 239 (5,03 %)
Rychnovsko 1 457 (7,89 %)
Rychnov n. Kn. 220 (8,82 %)
Trutnovsko 1 893   (7,10 %)
Trutnov 546 (8,06 %)

Preferenční hlasy v ČR
Konečná Kateřina 38 650
v kraji 1 930
Ondráček Zdeněk 10 894
v kraji 1 408
Švendová Dagmar 6 862
v kraji 274
Kohlíček Jaromír 5 778
v kraji 407
Maštálka Ivan 5 139
Bóna Andrej 3 046
Blaško Roman 2 434
Vaculíková Anna 2 364
Ambrožová Srncová Kateřina 1 688
Korjagin Ar�om 1 655
Štefek Zdeněk 1 504
Pařízek Lukáš 1 481
Pokorný Richard 1 463
Badinková Eva 1 407
Matušovská Květa 1 031

Na Jičínsku – komunisté připravili pro voliče i kandidáty bohatý program voleb-
ní štafety. Uvítali šestici kandidátů na mítinku na náměstí u věže, s řečníky
i reprodukovanou hudbou. Oslovali kolemjdoucí, rozdávali volební materiály.
Kandidáti pokračovali na exkurzi do Agrochovu v Sobotce a předvolební
„tažení“ zakončili pod hradem Kost. FOTO – Alena KAŇKOVÁ

Na Rychnovsku – měla volební štafeta doslova „rito“
u závodu automobilky v Kvasinách. Klid na fotografii však
byl v Opočně na parkovišti. FOTO – M. ONDRÁČKOVÁ

Na Trutnovsku
Čtyři kandidáti – s dopro-

vodem z okresního výboru –
agitovali v Hostinném, v Trut-
nově, Úpici, ve Rtyni a štafe-
tu zakončili v Radvanicích.     

(jo)

Na Náchodsku
Tři kandidáti se zastavili

v Jaroměři, v Náchodě, zajeli
do Broumova a velmi se
snažili. OV KSČM zajistil
doprovod.                         (jž)
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Ńa Královéhradecku – se
štafeta kandidátů zastavila v Chlum-
ci n. C., nejvíce voličů však mohla
oslovit v krajském městě. Po
hlavních trasách od nádraží
rozdávali tři kandidáti volební
noviny a osobní letáčky s pomocí
členů okresního výboru a krajské
předsedkyně. Někteří občané
stáli o fotografii s kandidátem :-)
Štafetu v okrese ukončili v Třebe-
chovicích a ve Smiřicích.

(vha)
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Objednávky elektronicky
http://www.halonoviny.cz/pages/predplatne 

Objednávky na bezpl. lince: 800 300 302.
www.halonoviny.cz, 

www.NENECHMETOTAK.CZ
KRAJÁNEK – měsíčník z Královéhradeckého kraje, ročník 19. Toto číslo vyšlo v červnu 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.

��� SPOLEČENSKÁ KRONIKA

��KKrraajjáánneekk  �� 66//22001199  � 77

KRÁLOVÉHRADECKO
Zdeněk Drábek z Nového Bydžova a

Milan Musil ze ZO 91, HK, oslaví 65 let.
Sedmdesátiny bude mít Olga Prouzová ze
Stěžer. Gerfred Nývlt z Chlumce n/C a Jan
Bouček ze ZO 26 HK oslaví 75 let. Antonín
Dušek ze ZO 57 HK a Pavel Sameš
z Chlumce n. C. budou slavit osmdesá-
tiny. Jiří Knopp a Věra Kubů (členka LKŽ)
ze ZO 42 HK – Benešovka a okolí uvítají
85. narozeniny. Devadesátky se zaslou-
ženě dožívají Ladislav Havránek ze ZO 53
HK a František Drahovský ze ZO 27 HK.

OV KSČM Hradec Králové přeje všem
velmi pěknou oslavu významných na-
rozenin, k tomu stálé zdraví a pohodu do
dalších let.

TRUTNOVSKO
Vladimír Mertlík oslaví 70 let a Libuše

Skořepová 75 let, oba ze Dvora Králové
nad Labem. Josef Ernst ze Žacléře má
sedmdesátku. Luboš Medek z Havlovic
oslaví 85 let a Bohumil Málek z Malých
Svatoňovic 70 let. V Úpici budou oslavo-
vat Radim Fryčka (exstarosta) sedm-
desátiny a Josef Kube 75. narozeniny.

Mnoho pěkných dní, prožitých ve zdraví
po významných narozeninách přeje OV
KSČM Trutnov. 

NÁCHODSKO
Pěkných 85 let se dožili Iva Vlačihová

z České Skalice a Jan Školník z Náchoda,
80 let se dožívá Inna Koudelková z Ná-
choda. Všem přejí jejich ZO KSČM mnoho
zdraví, štěstí a pohodu v dalších letech.
Zasloužených 91 a 92 let se dožívají Věra
Hofmanová z Jaroměře a Jan Strašil
z Náchoda. ZO KSČM jim přeje mnoho
zdraví, štěstí a pohodu do dalších let.

RYCHNOVSKO
Věra Hůjová z Borohrádku oslaví 65 let
a Václav Plaček z Rychnova nad Kněžnou
sedmdesátiny. Libuše Tyčová oslaví 80
let, Olga Kubátová 80 let a Karel Prošvic
85 let, všichni z Týniště nad Orlicí.

Stálé zdraví a pohodu do všech následu-
jících dní přeje OV KSČM Rychnov nad
Kněžnou.

JIČÍNSKO
Josef Randa z Jičína – dlouholetý obě-
tavý stranický a veřejný funkcionář – se
dožívá 85 let. 

Jmenovanému přeje OV KSČM Jičín
spolu se základní organizací všechno
nejlepší, zdraví a spokojenost a děkuje za
dosavadní práci pro stranu a společnost.

ROZLOUČENÍ
ZO KSČM HK Malšovice s lítostí oznamu-

je, že 21. 5. zemřela ve věku 87 let Vlasta
KALOUSKOVÁ, dlouholetá členka strany,
velice obětavá funkcionářka a členka
Levicového klubu žen. Děkujeme jí za
všechny aktivity včetně péče o hrob rudoar-
mějců. Rozloučení se konalo v kruhu
rodiny.                           Čest její památce!

37. LETNÍ TÁBOR ve Slatině
nad Zdobnicí na táborové 

základně Hvězdička
s celotáborovou hrou 

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO POKLADU

Zveme všechny děti, které mají
rády krásnou přírodu, dobrodružství,
napětí, hry, soutěžení, sport, život
mezi kamarády a nebojí se trávit dny
bez elektřiny, televize, počítače
a bez maminky.

1. tábor od 30. 6. do 20. 7.
za 4 500 Kč na tři týdny

2. tábor pro děti od ukončené
2. třídy od 8. 7. do 20. 7.
za 3 000 Kč na dva týdny

Pořádá a odvážné děti zve pionýrská
skupina Mladost z Hradce Králové.
Kontakt: tel.: 728 786 942,
janca.ruza@seznam.cz, t.sormova@sez-
nam.cz

O její činnosti více na stránkách 
psmladost.pionyr.cz

K JUBILEU
S blížícími se narozeninami o sedm let

mladšího kmeta – mého kamaráda Ing.
Jiřího Knoppa – o něm dopředu píši,
coby o básníkovi a spisovateli, členu
Unie českých spisovatelů. 

Jiří pochází z Trhanova, nezapře v sobě
krev Psohlavců, věrných strážců našich
hranic a odpůrců pánů z rodu Lomikarů...

Poslední půlstoletí žije
a tvoří v Hradci Králové.
Chci dosvědčit, že s léty
tento básník zraje jako
víno. Má za sebo pěk-
nou řádků vydaných
knih a drobnějších pub-

likací. Mnohé z nich mi daroval s vě-
nováním.

Mezi rozsáhlejší práce patří vážnější
kniha „Te� ještě ne“, krimi povídka
„Podezřelý na zabití“ a nakladatelství
Magnet pak vydalo kriminální román
„Nad letištěm stín“ a „Akce K“. 

*
Kamarádovi psal tyto řádky k 85. na-

rozeninám Jaroslav Průšek. Jejich oslavy
se však již nedožil.

Jiřímu Knoppovi blahopřeje k jubileu
redakční rada Krajánku a děkuje za
každoměsíční zásobování verši, glo-
sami, humorem, povídkami..., které se
datuje od vzniku Krajánku v lednu
2000. Před tím se angažoval i pro
Zítřek a Nový zítřek a dlouhodobě
přispívá do kulturní příloh Haló novin.

(rr)

MOU SOCHU  NIKDO NEVYTESÁ  

Mou sochu nikdo nevytesá
Nebude zdobit žádné náměstí
Má podoba se ztratí
Nikde ani torzo, ani poprsí
Proč by mé rysy někdo tesal 

do mramoru
Žádný sochař to ani nezkusí
Proč také, nejsem přece slavný
Mě nezdobí žádný chrabrý čin
Nade mnou nebděl žádný anděl 

spásy
Proč namáhal by se Cherubín
A přece tu bude v mnoha tvářích
Ukryt  můj úsměv, vzdorné čelo
A možná v zašumění stromů
Někdo zaslechne můj hlas
Měl jsem vás přece moji milí 
tolik rád… 

Jiří KNOPP



ODOLOV 2019
Největší vzpomínková akce pořádaná

komunisty z Králové-hradeckého kraje
k osvobození Československa Rudou
armádou, se konala 8. května v dopo-
ledních hodinách u památníku osvo-
bození v Odolově na Trutnovsku. Sešlo
se zde kolem dvou set lidí, aby uctilo
památku padlých rudoarmějců. K pří-
tomným promluvil místopředseda ÚV
KSČM Václav Ort, dále pak předsed-

kyně Královéhradeckého KV KSČM
Věra Žižková, starostové obcí Malé
Svatoňovice, Úpice a Batňov. 

Areál kolem památníku je majetkem
KSČM. Soudruzi z trutnovského okresu
se svou brigádnickou činností zasloužili
o zvelebení tohoto místa. Každý rok jsou
návštěvníci mile překvapeni novými úpra-
vami parčíku, který za roky péče v rukou
komunistů rozkvetl do krásy.

Věra ŽIŽKOVÁ

Těstovinový salát
Pro 2 osoby: 
����200 g vařených bezvaječných těstovin

�� sýr mozzarella (balení 125 g) ��

paprikový lusk �� malá okurka �� 2 velká
rajčata �� hrst zelených oliv �� lžíce kvalit-
ního olivového oleje �� lžíce vinného octa
�� bazalka ����bílý pepř �� sůl. 

Papriku, oloupanou okurku a rajčata
pokrájejte na kostky stejné velikosti, vy-
peckované olivy překrájejte a vše pro-
míchejte s těstovinami a okapaným, na
kostky nakrájeným sýrem. Osolte, oko-
řeňte a zalijte rozšlehaným olejem s oc-
tem. Promíchejte a nechte v chladničce
odležet.

Získali jste salát
v italském stylu. Po-
kud mozzarellu vy-
měníte za fetu (bal-
kán) a přidáte na-
drobno nasekanou ci-
buli, máte salát řec-
ký. Pokud však po-
užijete nivu a místo
oliv nahrubo nase-
kané vlašské ořechy
a přidáte rozetřený
česnek, jste rázem ve
francouzské pohodě.

Krájela 
Ta�ána

LANKAŠOVÁ, 
FOTO – Mirka

VOHRALÍKOVÁ
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Věnec za Královéhradecký KV KSČM v Odolově položili Věra Žižková a Jiří Machula.
FOTO – Petr HOJNIC

MÍROVÝ VÝSTUP NA VELKOU 
DEŠTNOU

1. června mezi 9. a 10. hodinou sraz
v Luisině údolí 

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ 
V sobotu 22. června od 10 hodin u památ-
níku obětí pochodu se koná 17. pietní
shromáždění občanů k uctění památky obětí
pochodu hladu a smrti z koncentračního
tábora. 

POMEZNÍ BOUDY
31. srpna od 10 hod.

SETKÁNÍ OBČANŮ – SVOJŠICE
7. září od 10 do 16 h. kulturní program
(tři muziky a imitátor V. Faltus),
mítink, diskusní stan, pakrování zdarma,
doprava vlastní a autobusy z okresů.

��� POZVÁNKY

��� KRAJÁNKOVY LETNÍ DOBROTY

RECEPT ČTENÁŘKY

14. 6. – Výstava Růžová zahrada, výlet
autobusem do Lysé n. L. na výstavu, odjezd
v 8 h. od VČE (604 289 434).
20. 6. Opékání vuřtů – Potraviny U Vejvodů
(zahrada) na Novém HK od 14 hodin.
CELOREPUBLIKOVÉ SETKÁNÍ LKŽ
21.–23. června v rekreačním zařízení Sluníčko
u Trhové Kamenice (info: 605 476 828)

��� LKŽ HRADEC KRÁLOVÉ

OBLOŽENÉ KOTLETY
����Plátky kotlet, asi 2 cm silné, mírně

naklepeme, osolíme, opepříme
a narovnáme do pekáče.

����Na každý plátek položíme po celé
ploše salám (šunkový je nejlepší).

����Na plátky dáme nakrájené, uvařené
vajíčko a kolečka cibule.

����Polijeme  majolkou a zalijeme jed-
nou šlehačkou

����Pečeme jednu a půl hodiny (já peču
nejprve na 150 ˚C a dopékám na
200 ˚C). 

Recept pro zkušené
hospodyňky bez přesných vah 

od Marie Vrbové 
z Malých Svatoňovic

Komise žen ÚV KSČM 
vyhlásila 2. ročník 

„Ženy roku“. Kraje mají možnost
nahlásit své kandidátky, členky
strany do 16. 6. 2019 na e-mail

tereza.cechova@kscm.cz 
na předepsaném formuláři.


