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ROZKVETLÉ DNY
Květen, měsíc, který i podle názvu navozuje představu

přírody hýřící květy. Letos zatím příroda moc nerozkvétá.
Chladné dubnové počasí vše opož�uje. Symbol květ-
nových dnů, šeřík jen chabě pučí a o kvetoucích latách si
můžeme zatím jen nechat zdát. Letos budou asi těžko
květy šeříků na začátku května zdobit hroby padlých
vojáků Rudé armády.

Nejen počasí je nepřející, ale i celková situace u nás ani
ve světě není hřejivá. Obvyklé oslavy 1. máje se nemohou
konat. Covid sice začíná ustupovat, ale jeho důsledky nás
budou ještě dlouho dohánět. Státní pokladna je prázdná
a až po uši zadlužená. Velká naděje, že se do ní peníze
budou sypat moc není. Očekává se, jaká bude hos-
podářská situace po zmírnění epidemie.

Ještě větší mrazení na nás přichází z psychologické
přípravy obyvatel na možný konflikt s Ruskem. Nená-
vistná propaganda se stupňuje. Smyčka kolem ruských
hranic se neustále utahuje. Vojska NATO se přibližují.
A tam, kde nemohou být přímo přítomna, alespoň

využívají jiné státy k rozpoutání neklidu a konfliktů. Naše
malinká republika útočí na ruského medvěda jako myška
na kočku .Co můžeme očekávat?

Uplynulo již 76 let od konce II. světové války, ale bohužel
není jisté, zda toto, v historii Evropy poměrně dlouhé
období bez rozsáhlejší války, se nebude chýlit ke konci.
Lákavé sousto obrovských území bohatých na nerostné
zdroje nenechává americké, britské i jiné jestřáby v klidu.
Žádná obě�  jim není dost velká, aby zaplašila chu� na tuto
kořist. Nějaké malé a bezvýznamné národy či státy, kdesi
na východě mohou přeci, jako již několikrát, obětovat
v zájmu zachování impéria kapitálu.

V současné době boj za mír, národní identitu a svobodu
názorů a myšlení nabývá na důležitosti. Udělejme vše pro
to, abychom se mohli opět za rok sejít a oslavit 1. máj
a v míru vzpomenout na ukončení II. světové války.

Věra ŽIŽKOVÁ



Pro KSČ šlo v počátku 90. let o nesmír-
ně složité období, spojené se „znárod-
něním majetku“, odstraněním symbolů,
které připomínaly minulost (K. Gott-
walda, V. I. Lenina, sovětského tanku,
pamětních desek…), přejmenováváním
ulic a náměstí. „Komisaři“ se činili. Řeč-
nický pultík královéhradeckého OV KSČ
odhadli na 9 915,81 Kč. I v dnešních ce-
nách by musel být nejméně z mramoru.

Čas ukázal, že u části členů KSČ jde
o „uhlířskou“ víru. Začal vycházet Zítřek
pod vedením zkušeného redaktora
Václava Vanžury, rozběhly se „Hradecké
čtvrtky“ a začala tradice Kunětické hory. (O
její konec se postaral ministr kultury „páter
vyklous“. Těsně před odchodem z vlády
vyhlásil desítky církevních objektů za kul-

turní památky. Stát bude platit a platit
a církve s miliardami spekulovat na burze.)

Podařilo se stabilizovat okresní výbory
KSČ pod vedením obětavých funkcio-
nářů. Není od věci si připomenout teh-
dejší první garnituru: v Havlíčkově Brodě
tajemník Jaroslav Neubauer (vzpomí-
nám si, že začínali v garáži), v Trutnově
předseda Roman Žatecký, v Semilech
tajemník Josef Svoboda, v Rychnově nad
Kněžnou předseda Luboš Bodlák, v Ústí
nad Orlicí předseda Josef Kraj, v Jičíně
tajemník Břetislav Holšán, v Hradci
Králové předseda Milan Špás, v Par-
dubicích tajemník Jiří Kazda, v Náchodě
předseda Jiří Wolf, v Chrudimi předseda
Zdeněk Mojžíš a ve Svitavách tajemník
Petr Němec. Podařilo se překlenout
první měsíce a roky. Připomeňme i pos-

lance: Alenu Svobodovou z Turnova,
Josefa Mandíka z Nasavrk a Jaroslava
Štraita z Hradce Králové. Všem velký
dík!

Do podvědomí veřejnosti se dostala
pravidelná setkání na Lázku u Lanškrouna,
u památníku Saši Bogdanova, výstup na
Sněžku, výstup na Velkou Deštnou a Žalý. 

KSČM spolupracuje s Klubem českého
pohraničí, Odborovým sdružením Čech,
Moravy a Slezska a Českým svazem
bojovníků za svobodu i Levicovým
klubem žen a Česko-ruskou společností.
Došlo k velkým územním změnám
a vznikly nové kraje a ustaveny Krajské
výbory KSČM. Stejně jako za první
republiky se střediskem stranické práce
na Královéhradecku stal „dům ve Všehr-
dově ulici“, hostinec U Švagerků.

Malou „minisérii“ věnovanou výročí
„jediné levicové strany v České repub-
lice“ skončeme poděkováním všem,
kteří zůstali věrni ideálům socialismu
v našem Královéhradeckém kraji.

Jaroslav ŠTRAIT,
spisovatel a historik,

bývalý poslanec ČNR a PS PČR

V současné době
nelze začít blahopřání
ke Svátku práce všem
pracujícím i těm, kdo
jsou už na zaslouže-
ném odpočinku, jinak,
než přáním pevného
zdraví. To je zásadní
podmínka života a lid-
ské důstojnosti. Hned vedle zdraví pak
leží práce, která nám všem umožňuje
rozvinout naše schopnosti. Vážím si
každé poctivé práce lidských rukou či
hlavy. A nevážím si těch lidí, co považují
práci za poslední zoufalou možnost, jak
přijít k penězům. Krásný májový den
a věřte, že jsem alespoň v duchu s vámi. 

Ta�ana LANKAŠOVÁ, předsedkyně
OV KSČM Hradec Králové

��
Zdravici k prvnímu máji můžeme poj-

mout poeticky po máchovsku, a tak bych
chtěl popřát, abyste se měli rádi a v dneš-

ní době se hlavně
respektovali. Z prak-
tického pohledu dělní-
ka je tu problém, asi
už hodně pamatuji...
Svátek práce je pro
mě velkou manifestací
pracujících. Bohužel,
dnes není nic tako-
vého možné – ze

žádného pohledu. Chtěl bych proto
poděkovat alespoň na papíru těm, jež
vytvářejí hodnoty, těm, kteří zachraňují

životy, zkrátka všem. Těm, kteří pracovat
nemohou, přeji, aby se do práce co
nejdříve mohli vrátit. Velmi s nimi cítím.
Těch, kteří pracovat nechtějí, je mi líto,
protože 1. máj je svátkem především
pracujících.

Petr TYPLT, 
předseda OV KSČM Jičín

��
První máj si tradičně připomínají lidé po

celém světě jako svátek práce, míru
a díky básni K. H. Máchy i lásky. Pan-
demie Covid-19 přinesla nejen tisíce

nakažených a bohužel
i zemřelých, ale také
přetížení zdravotnic-
tví, obrovské ekonom-
ické ztráty, nárůst
nezaměstnanosti, in-
flace a s tím spojené
chudoby. Význam prá-
ce a spravedlivé od-
měny za ni, boj za

důstojný život je proto stále aktuálnější.
Vzhledem ke vzrůstajícímu mezinárodní-
mu napětí a soustavnému „harašení“
zbraněmi či sankcemi vůči Rusku, Číně
a dalším zemím, zůstává i úsilí o trva-
lé mírové soužití důležitým tématem
letošní poněkud omezené připomínky
prvního máje. Všem, kteří každodenní
prací bojují za lepší život pro nás všechny
i těm, kteří si nyní užívají zaslouženého
odpočinku, z celého srdce děkuji.

Soňa MARKOVÁ, 
předsedkyně OV KSČM Náchod

��
První máj máme spojený s láskou, a to

ne jenom mezi sebou, ale i k solidaritě
mezi lidmi. Tento den
je symbolem boje za
lepší budoucnost pra-
cující většiny lidstva –
za lepší bezpečnost
práce, kratší pracovní
dobu a lidštější pra-
covní podmínky. Za to
vše se ještě dnes ve
světě, ale i u nás,
bojuje a vyplatí bojovat. Nelze než znovu
zvolat: „A� žije 1. máj 2021!“

Jan JANEČEK, 
předseda OV KSČM 

v Rychnově n. Kn. 

��
Všem našim soudružkám a soudruhům,

přeji k 1. máji mnoho zdraví a klidného
rodinného života v slunečných dnech

letošního jara. Neza-
pomínejme kdo nás
osvobodil v 2. světové
válce. Pořád to byla
a je Rudá armáda.
Zvláš	 v dnešní době,
kdy se vede proti Rus-
ku hysterická  a štvavá
propaganda. Dle mož-
ností položme květiny

na hroby padlých osvoboditelů – čest
jejich památce!

Jaoslav ONDRÁČEK
předseda OV KSČM

Trutnov
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Ohlédnutí třetí za historií KSČ a KSČM
70 + 30 = 100

AŤ ŽIJE PRVNÍ MÁJ – i bez průvodů

Svého času vlivný východočeský komunistický politik a místopředseda
ČNR Ing. Michal Kraus se zúčastnil konference 18. března 1990 v Hradci
Králové. Potěšil: „Začínáme nabírat dech.“

�



Dnes se ani pravicoví poslanci vůbec
netají tím, že těch deset mld. není na
provozní výdaje AČR, ale na platbu záloh
za zbraňové systémy, které mají být
dodány v příštích letech. To jak armáda
a odborníci ministerstva obrany nakupují,
víme za třicet let všichni. Nezměnilo se
nic, ani za ministra Metnara. Poslední
nákup vrtulníků ocenil i ÚHOS mastnou
pokutou pro ministerstva obrany (MO). 

Nejsem odborníkem, abych posoudil
využití vrtulníků, vyrobených pro námořní
pěchotu, v našich podmínkách, ale zaráží
mně nákup francouzských ručně nabí-
jených houfnic CAESAR pro AČR. MO
tento nákup obhajuje nutností sjednocení
munice v rámci NATO. Výhodou má být
i usazení francouzských houfnic na pod-
vozky Tatra. Absolvoval jsem dvouletou
vojenskou službu a vím, že před třiceti
lety byly ve výzbroji samohybné houfnice
DANA se samočinným nabíjením také na
podvozku Tatra 815. Ano tento systém
používal munici ráže 152 mm, a zde je
rozdíl, alianční jednotky používají munici
ráže 155 mm. 

Ta pravda je ale poloviční, nikde MO
neuvádí, proč kupuje vojenský šrot

z Francie, když v ČR se připravuje výroba
nejmodernější techniky v tomto segmen-
tu ve Šternberku, samohybné houfnice
Dita s alianční ráží 155, na podvozku
Tatra. Podobný palebný systém vyrábí
Slovensko pod názvem ZUZANA. 

Zůstávají nezodpovězené otázky, kolik
munice ráže 152 mm je ještě na skladech
a kolik let jsou ještě použitelné, aby se po
přezbrojení nemusely za draho likvidovat.

Nebo hlavní roli v nákupu hraje provize?
Vzpomeňme na pana Dalíka.

Petr TYPLT,
předseda OV KSČM Jičín a kandidát

do parlamentních voleb

K případu Vrbětice:
»Nevím, jakou zpravodajskou hru to

tady s námi zase rozehrávají, ale věřte,
že já jako místopředseda sněmovního
výboru pro bezpečnost jsem žádné infor-
mace neměl a vím pouze to, co je
v médiích. Po zkušenostech s předchozí
kauzou ruského agenta jsem však již
hodně opatrný na to, co mi kdo vnucuje,
abych si myslel. V této kauze je zatím
více PROČ a ALE, než bych potřeboval k
vytvoření si vlastního závěru. Možná, že
opravdu existuje důvodné podezření, ale
v právu to je sakra málo pro vyslovení
viny a rozsudku. V politice to však, jak
vidíte, neplatí,« uvedl na Facebooku
Zdeněk Ondráček (KSČM).

„...Každopádně je třeba vše vyšetřit na
základě důkazů, nikoli domněnek,
a vysvětlit. Zatím mi to ale tak trochu
připomíná prací pana Cibulky se siderickým
kyvadélkem. Abychom pak nebyli ruskými
agenty nakonec všichni…« uvedla euro-
poslankyně Kateřina Konečná (KSČM). 
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V dubnu se opět sešel krajský výbor
pomocí videokonference. Hlavním
bodem programu byly přípravy voleb.
Hromadné oslavy 1. máje se ani letos
nebudou  moci, vzhledem k pandemické
situaci, v okresech organizovat. Vzpo-
mínky na ukončení II. světové války
budou organizovány u všech památníků
v menších delegacích položením květin.
KV projednal situaci ve straně před 11. za-
sedáním ÚV v Nymburce a zaujal k ní
stanovisko.                                        (vž)

��� Jednal KV KSČM

���� STŘÍPKY

CO BUDE OHROŽENO PO ODEBRÁNÍ DESETI MILIARD Poznámka z Nového Bydžova
Tak jako v Sedlčanech, kde zlikvidovali

výrobu sedlčanského hermelínu President,
to dopadlo ve většině měst a obcí, kde
takové zpracování zemědělských produktů
bylo vystavěno a mělo dlouhou tradici.

V Novém Bydžově nejdříve Francouzi
koupili cukrovar, vybourali strojní zařízení
a budovy prodali několika místním s pod-
mínkou, že se neobnoví zpracování řepy
cukrovky. Dále bývalá mlékárna Promil:
odkoupila cihelnu pro svůj rozvoj s pod-
mínkou EU, že nebude obnovena výroba
cihel a cihlářských výrobků. Mlékárnu
nakonec z důvodu špatného manažer-
ského vedení koupil MüIler z Dráž�an přes
pražský Pragolaktos, který mlékárnu dále
prodal firmě AGRO GRUP (zpracovatel
máku) s podmínkou, že se neobnoví zpra-
cování mléka, tečka. A tak to je další přík-
lad jak jsme přišli a přicházíme nejen
o státní suverenitu, ale i soběstačnost. 

Jiří ČESÁK

Odebrání 10 miliard z rozpočtu ministerstva obrany, výměnou za podporu při-
jetí státního rozpočtu byl krok správný a naši bezpečnost to ohrozit nemohlo.
Armáda ČR nedokáže zajistit obranu země již čtvrt století a je jen expedičním
týmem NATO. Ukončení podpory vládě ze strany KSČM  je jedinou možnou
reakcí na nedodržení dohody. Těch podrazů bylo však mnohem více. Vrácení
této částky armádě ve dvou splátkách je výsměchem A. Babiše všem členům KSČM. 

PO JEDNÁNÍ ÚV KSČM JE VE VEDENÍ NOVÝ MÍSTOPŘEDSEDA
Vedení ÚV KSČM odolalo na sobotním jednání členů ústředního výboru

v Nymburku pokusu o odvolání. Místo po Kateřině Konečné, jejíž už dříve
podanou rezignaci vzal ÚV na vědomí, přiřknul tajným hlasováním Milanovi
Krajčovi. Byly rovněž schváleny kandidátky do podzimních parlamentních
voleb.

Zařazení návrhu Martina Říhy na odvolání vedení podpořilo 48 členů. K procesu
odvolávání mohlo podle stanov dojít po žádosti třetiny okresních výborů nebo třetiny
krajských výborů – k dispozici jich bylo sice 23 z okresů, ale šest z krajů.

Vlastně se už při zařazení na program ukázalo rozložení sil. V pozdějším tajném
hlasování totiž hlasovalo pro odvolání (uvedeno postupně podle počtu hlasů) prvního
místopředsedy Petra Šimůnka 34 členů, místopředsedy Stanislava Grospiče 43,
předsedy Vojtěcha Filipa 46 a místopředsedy Václava Orta 49. Podle stanov ale bylo
třeba hlasů dvou třetin všech členů ÚV, tedy 60 z 90. Do Nymburka jich přijelo 78.

»Ústřední výbor odhlasoval, že současné vedení pokračuje ve své práci. Byla to
většinová vůle ústředního výboru, to je třeba respektovat a je potřeba se k tomu
postavit tak, že pokud jsme zůstali ve funkcích, tak musíme tu svoji odpovědnost
unést do podzimních parlamentních voleb,« řekl Filip našemu listu po hlasování.
Chce, aby ve volbách do Sněmovny KSČM neklesla pod výsledek z roku 2017.
Tehdy získala 7,76 procenta, v dolní komoře obsadila 15 křesel. »Myslím si, že to je
reálné a realistické,« uvedl předseda komunistů.                         Haló noviny 19. 4.



Bylo správné odebírat deset mili-
ard Armádě ČR? Co bezpečnost
republiky? Na to jsme se zeptali Mgr.
Josefa RADOCHY, plk v. v., který se
dlouhodobě zabývá oblastí finan-
cování armády. 

Pronést jednoznačný soud o naší
armádě a jejím rozpočtu, není jed-no-
duché. Pokusím se upozornit na některá
fakta a ponechám na každém, jaký si
udělá názor. Po koronavirové krizi určitě
zůstanou obrovské dluhy v řádech
stovek miliard korun. Jde o obrovské
sumy peněz, které si běžný občan ani
neumí představit. Tyhle dluhy budou
muset zaplatit svou prací občané, bude to
finanční břemeno nás všech. Mohlo by se
zdát, že deset miliard korun jsou proti
tomu malé peníze, ale co všechno by se
za ně dalo ve prospěch občanů pořídit!

Trochu od lesa… o zadlužování
Politici stran, které si říkají „demokratic-

ká opozice“, ihned po vznesení
požadavku KSČM na snížení armádního
rozpočtu spustili křik, že toto snížení roz-
počtu AČR znamená ohrožení bez-
pečnosti republiky. Že je nutné bez ohle-
du na situaci urychleně armádní rozpočet
navyšovat a nyní se objevily hlasy, že je
nezbytné co nejrychleji vyřadit armádní
výzbroj ruské provenience a okamžitě
zahájit nákupy nové, od našich západ-
ních spojenců. Ti starší z nás si ale určitě
vzpomenou, že vládní politici těchto stran
po roce 2008 – s odkazem na krizi
a hrozící zadlužování státu – armádní
rozpočet stlačili až na hranici, která
zajiš	ovala jen přežívání vojska. 

Souhlasím s názorem, že stát, který
nebuduje vlastní ozbrojené síly (je to širší
pojem a není to synonymem pojmu armá-
da), nakonec bude financovat cizí ozbro-
jené síly na svém území, proto by měl
disponovat kvalitní armádou. Problém ale
je, že vojenská výzbroj a výstroj je stále
dražší a výdaje na armádu musí odpoví-
dat celkovým možnostem státu. Politická
reprezentace by měla najít najít shodu na
tom, jaká je přijatelná míra podílu těchto
výdajů na celkových výdajích státu, zvláš	
když stát hospodaří s nevyrovnaným stát-
ním rozpočtem a stát si musí na svůj
provoz půjčovat. Jak už bylo řečeno, pokud
si půjčujeme, musíme dluhy zaplatit.
S výší dluhu rostou úroky a náklady na
obsluhu dluhu a státu potom chybí
prostředky na úhradu jiných potřeb. 

Stát má schodkový rozpočet a musí si
jen v letošním roce vypůjčit na provoz
kolem 500 mld. korun. Fakticky ale musí
ministerstvo financí sehnat úvěry pře-
sahující hodnotu 700 mld. Je to tím, že
některé dluhy z minula mají splatnost
a bude nutné je refinancovat. Stát si nyní
půjčuje peníze, kterými platí dluhy z mi-
nulosti. Když to dělají občané, většinou
skončí v péči exekutora. Ekonomové
upozorňují, že v současné době u půjček
stoupá úroková míra. Platby úroků tedy
budou stoupat. Odpovědný hospodář by
měl dbát na to, aby si vypůjčil jen tolik,
kolik opravdu potřebuje. Pokud si stát
vypůjčí peníze pro rozpočet a rezorty je
neutratí, zůstanou uloženy v České ná-
rodní bance jako nároky nespotřebova-
ných výdajů. Jenže každý občan ví, že
úroky z vkladů jsou nižší než úroky z půj-
ček a nevyužité peníze se znehodnocují
nejen inflací za daný rok, ale i platbou
úroků.

Jak ministerstvo obrany hospodaří
Ministerstvo obrany (dále MO) není žád-

ný přeborník v plánování. Svědčí o tom
zprávy Národního kontrolního úřadu
o kontrolách na tomto ministerstvu, které
uveřejňuje na svých internetových strán-
kách. Není to veselé čtení. Na stav
schopností Ministerstva obrany realizovat
p l á n o v a n é
výdaje je mož-
né usuzovat
také z novino-
vých zpráv. Mů-
žeme si to ilus-
trovat na jed-
nom konkrét-
ním případu.
V loňském roce
byl s velkou slá-
vou oznámen
podpis kontrak-
tu na nákup nových děl asi za šest mili-
ard. Sláva, schopnost armády se zlepší.
Jenže následně jsme se dozvěděli, že
kontrakt vlastně nebyl podepsán, nebo	
nejsou dořešeny otázky nákupu munice
do těchto děl. Francouzi požadují nákup
jejich munice, čeští výrobci upozorňují, že
jsou schopni munici do nových děl
vyrábět v České republice. Peněžní
prostředky na její realizaci byly plánovány
již v roce 2018.  Zakázka se zpož
uje,
nové schopnost dělostřelectva nejsou
dosaženy v plánovaných termínech
a nezdá se, že by to politikům nebo
vedení MO vadilo.

V tisku také byla uveřejněna informa-
ce, že smlouva na dodávky nových
bojových vozidel pěchoty (BVP) nebu-
de podepsána současnou vládou. 

Možná vidím
věci moc čer-
ně, ale proč je
potřeba stále
hledat nepříte-
le, proč je
nutné stále
něčím strašit
lidi. Cožpak
nestačí to, co
člověk oprav-
du ovlivnit ne-
může – přírod-
ní katastrofy, nemoci? Cožpak se naši
„mocní“, „politici“ opravdu nemohou do-

mluvit? Je nutné na základě zatím dom-
něnek bouchat pěstí do stolu, vyhlašovat
sankce, počítat kolik diplomatů vyhostí ta
či ona strana a za každou cenu přitvr-
zovat? 

Co přitvrzovat? Musí se opravdu všech-
no řešit takovými kroky? Nebylo by
prospěšnější jednat a hledat společná
slova? Kam až bude vyhrocen už dost
napjatý stav? Kolik času nám opravdu
zbývá než se staneme první linií...? Jak
dlouho budeme platit redaktory, kteří
jsou v dramatickém projevu mnohdy
„lepší“ než divadelní herci ve svých vys-
toupeních? Kam až musíme dojít, aby

byla spokojená stále nespokojená naše
tzv. demokratická opozice? 

Chápu, že vystrašený, stále masírovaný
národ, bez vlastního rozumu a názoru se
dobře ovládá, dobře manipuluje a dobře
zneužívá. Náš stát, naši lidé, náš národ
už zneužíván je k prosazování zájmů
těch, kteří nám v minulosti moc nepo-
mohli – i zradili. Ale to už je, bohužel, asi
zapomenuto. Zbývá jen věřit, že ti poctiví,
normální lidé, kteří chtějí žít v klidu se
svými rodinami, ve své zemi, ve svém
městě a domě, se začnou bránit a ozývat.
Mlčící, skloněná většina nic nezmůže.
A bez důkazů vynášet soudy..., to už tady
bohužel také bylo. A nic dobrého to ne-
přineslo. Nikomu. 

Tak hodně zdraví všem a víc optimismu
než ho te
 mám já.

Táňa ŠORMOVÁ,
zastupitelka, 

kandidátka do PS 2021

Tak mám někdy (a čím dál častěji) pocit, že náš svět se dočista a úplně
zbláznil. Přestali jsme si vážit klidu, života bez třeskotu zbraní, bez stra-
chu o své blízké, bez strachu o budoucnost.

POZNÁMKA TOBĚ – K NAŠÍ DOBĚ

��� OTÁZKY PRO...

Dokončení na str. 6 �
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Naneštěstí pro
Náchod, kde by
byl obchvat třeba
jak sůl, vyskytlo se
podstatně víc pře-
kážek, než tomu
bylo v České Ska-
lici. Jednou z nich
měla být i pláno-
vaná stavba dál-
nice Praha - Hradec
Králové - Polsko.
Jeden z argumen-
tů, proč nepřis-
toupit k výstavbě
obchvatu Nácho-
da, byl, že ona dál-
nice pojme podstatnou část tranzitní
dopravy a Náchodu se uleví i bez obch-
vatu. Já osobně bych tranzitní, a vůbec
nákladní, dopravu řešil jinak. Ale o tom
jindy.

Když se rozjela výstavba dálnice
z Hradce Králové k Jaroměři, začalo se
častěji hovořit o obchvatu Jaroměře,
Dolan a napojení na obchvat České Ska-
lice. Přeji občanům zmíněných sídel,
jakož i Čáslavek a Sviniš�an, aby též

mohli v klidu ve své obci přecházet silni-
ci. Jenže je tu ALE.

Z výše uvedeného jsem totiž pochopil,
že dálnice uleví Náchodu, ale zmíněným
obcím ne. Také to, že obchvat Jaroměře
bude jistě levnější. Co mi vadí víc, po-
vede přes úrodné pole, a to nejen ono
„politické“, mezi Dolany a Sviniš�any, ale
i mezi Dolany a Jaroměří.

Jak víte, či nevíte, stavba dostala před
dvěma měsíci zelenou. Firmy pověřené

mají nejspíš
volnou kapa-
citu, a tak se na
začátku března
začalo stavět.
Tedy nejdříve
skrývat ornici.
Ptal jsem se
několika země-
dělců, sou-
kromých i druž-
stevních, jak
s nimi bylo
jednáno. Dozvěděl jsem se, že pozemky
byly řádně vyměřeny a vykoupeny, ale
kdy se začne stavět, nikdo nenaznačil.
A tak je ten rychlý nástup techniky, mírně
řečeno, rozladil. Na podstatné výměře je
navíc od podzimku zaseto. Ale to asi ni-
komu nevadí – kdosi máchl rukou: „Tady
povede silnice...“ Náklady zemědělců
a jejich práce přijde vniveč. Jíst asi
nemusíme – a nebo si vše budeme
muset dovážet?

Víme, že naše soběstačnost je ta tam.
Na dovozu jsme závislí čím dál více, a to
není dobře. Zemědělskou půdu bychom
si měli lépe a důsledněji chránit a udr-
žovat. Jinou nám nikdo nedá.

Na závěr slova náčelníka Seattla: „Až
porazíme poslední strom, až sníme
poslední rybu, zjistíme, že peněz se
nenajíme.“

Jiří ZVÁRA,
zastupitel České Skalice 

a kandidát do PS 2021

VAŽME SI PRÁCE DRUHÝCH

Babiččino údolí.

Jak ten čas letí. Zanedlouho to bude dvanáct let, co jsme utrpěli Pyrrhovo
vítězství a slavnostně otevřeli obchvat České Skalice. Tenkrát, pokud
vzpomínáte, kolem toho byla velká sláva. Obyvatelé města byli osvobozeni od
nadměrné dopravy a zdálo se, že podobně vysvobozeni budou v brzké době
i lidé žijící v Náchodě. 

Ze své praxe v obchodním sektoru
s potravinami jako takovém, kde fun-
guji přes 15 let, sleduji, že se za
poslední rok zásadně změnil.

Velkoobchod ledva přežívá
Velkoobchod je odvětví obchodu a seg-

mentu zabývající se různými komoditami
a má vybudovanou novou sí� provozo-
ven, kde z 90 procent nakupují bu
 velko-
odběratelé, a také z 10 procent koncoví
zákazníci. Tak to bylo od nepaměti.
Jenže přišel virus a vše se otočilo naruby.
Nyní je to vlastně úplně jiné než dříve.
Velkoodběratelé te
 tvoří jen 10 % a kon-
cových zákazníků je procent devadesát.
Skladba lidí a prodaného sortimentu je
úplně jiná. Vidím tyto příčiny: zavřené
hotely, školní jídelny, restaurace a zav-
řená střediska rekreace. Velkoodběratelé
potravin jsou v současnosti ve velké
defenzivě a útlumu.

Na druhou stranu zaznamenávám velký
růst a boom u koncových zákazníků,
u nichž se neviděl potenciál. V součas-

nosti rostou jako houby po dešti odběry
pro obchody zejména našich vietnam-

ských spoluobčanů, kteří
vlastní sí� malých prode-
jen. Věnuji se právě
vypravování zakázek pro
ně. 

Jsou to vlastně dřívější
Jednoty, Smíšené zboží
a novější večerky
a menší sámošky. Pro-
dejny potravin, které tu
byly i v minulé době, ale v
minulých desetiletích je
Vietnamci zachránili před
zavřením  (kvůli hyper-
marketům) a přetvořili – s
nadsázkou řečeno – na
jakési orientální bazary,
kde koupíte vše, co
aktuálně potřebujete.
Otevírací doba je
úžasná, od pondělí do
neděle, od 7 do 21 hodin.
Jsou aktuálně na vzes-
tupu a doplňují nedostup-
ný sortiment. 

OBCHODOVÁNÍ V DOBĚ KOVIDOVÉ
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Obchodní centra v Hradci Králové mají ve vnitř zavřeno. �



Projekt nabral zpoždění kvůli pandemii
a deklarovaný termín podpisu smlouvy
koliduje s volbami a střídáním vlád. To
ale znamená, že peněžní prostředky
plánované na výplatu zálohy v letošním
roce nebudou velmi pravděpodobně
využity. Není tedy důvod si je vypůjčovat
a zvyšovat tak zadlužení státu, aby
skončily v nárocích nespotřebovaných
výdajů, nebo vyplaceny jako mimořádná
záloha na jiné akci, aby se v závě-
rečném účtu mohly vykázat jako vyčer-
pané.

Kam se podělo deset miliard korun
Deset miliard korun nebylo ze státního

rozpočtu vyškrtnuto, ale byly zařazeny
do vládní rozpočtové rezervy. Pokud by
MO připravilo dobrou smlouvu na nákup
výstroje, nebo výzbroje, nebo kvalitně
odůvodnilo potřebu financovat provozní
výdaje, mohla je vláda uvolnit. Návrh
KSČM zněl, že se mají přednostně
alokovat na boj s pandemií. Nasazení
armády je zátěží pro rozpočet MO.
Pandemie jen tak neskončí a někteří
odborníci upozorňují na komplikace
vzniklé mutacemi viru a možnost vzniku
čtvrté vlny nákazy. 

Jako občanu mi také vadí způsob,
jakým ministr Metnar zdůvodňoval potře-
bu navrácení peněžních prostředků do
armádního rozpočtu. Tvrzení, že pokud

nebudou peníze uvolněny v měsíci břez-
nu, nebude na platy vojáků, je neu-
věřitelné. Každá výdajová kapitola má
část výdajů mandatorních (platy, sociální
dávky). Mandatorní – povinné výdaje
musí být ze zákona vždy alokovány. 

Pokud tvrdí ministr, že nemá prost-
ředky na platy, znamená to, že z kapi-
toly vyškrtl výdaje, které musí uhra-
dit, aby ochránil výdaje, které může,
ale také nemusí vynaložit. Nezazna-
menal jsem, že by se to setkalo s kritikou
poslanců „demokratických stran“. Jeho

argument byl přijat jako relevantní.
Ministr hrozil demisí, pustil se do novi-
nářů a poslanců – a peněžní prostředky
mu byly vráceny.  

Ještě malou poznámku. Na internetu
lze dohledat údaje o rozpočtu Minis-
terstva obrany za rok 2020. Osobní
mandatorní výdaje tvořily 35,4 mld.
a z této částky bylo vyčleněno na platy

18,3 mld. Kč. V roce 2021 nebude tato
částka jistě nižší. I kdyby mistr snížil
peněžní prostředky alokované na platy
(jakkoli je to nepřípustné) o 5 mld. Kč,
nemohly by mu peníze dojít dříve než ve
3. čtvrtletí roku. Co si myslet o jeho
vyhrožování demisí a dramatických
prohlášeních, že pokud nebudou
peněžní prostředky ihned vráceny do
armádního rozpočtu, nebude na platy
vojáků, ale i postojích některých pos-
lanců, ponechám na úvaze čtenáře.

*
Bylo tedy správné odebírat deset

miliard Armádě ČR?
V dané situaci bylo krácení rozpočtu

o 10 mld.  Kč správné. Řešení aktuál-
ních problémů podpory občanů a eko-
nomiky mají přednost. 

Nebyla by bezpečnost republiky
přece jen ohrožena, kdyby se peníze
nevrátily do několika měsíců? 

Mírné pozdržení projektů výstavby
AČR nemá zásadní vliv na zabezpečení
bezpečnosti republiky. Mnohem ne-
bezpečnější jsou problémy v plánování
výstavby armády, absence dlouho-
dobého plánu, nestabilnost středně-
dobých plánů a neschopnost nebo neo-
chota poslanců efektivně kontrolovat
účelnost, hospodárnost a efektivnost
armádních výdajů. 

Za odpovědi poděkoval Krajánek
Josefu RADOCHOVI,

kandidátu do PS 2021
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speciálních obchodů a tvoří hlavní
složku příjmů velkoobchodu. I velkoob-
chod na situaci musel reagovat a dokázal
se přetransformovat ze segmentu pro
velkoodběratele na koncové zákazníky.
Jak se říká, obchod je obchod a kvete
v každé době.

Je jen otázkou, jak takto nastavená pra-
vidla budou fungovat dál. Velkoobchod
však jede dál, i když jede po jiné koleji
a není to rychlost kdoví jak závratná.
Budoucnost je taková mlhavá, pokud
bude doba s koronavirem, jaká je, tak
obchod pojede pomalu dál. Velkoobchod
má jistou transformaci za sebou a mys-
lím, že obě skupiny jsou spokojené a kon-
coví zákazníci si užívají výhod velkood-
běratelů. Také velkoodběratelé vyhlížejí
lepší zítřky a doufají v navrácení časů
před kovidem s tím, že prozatím mají
všechny výhody a bonusy jen pozas-
tavené do doby, než se vše otevře naplno.

Sí� maloobchodních prodejen
Maloobchod má jednodušší sí�, z 99

procent jsou to koncoví zákazníci.

Fungují zde malé prodejny, supermarkety
a hypermarkety. Speciální kolonkou jsou
pak velká obchodní centra, která mají
většinou několik pater, a je tam komplexní
sí� obchodů od oblečení přes kosmetiku
až po krmiva pro zvířata. V takovém
obchodním centru bývá často jeden
supermarket s potravinami nebo i hyper-
market. V Hradci Králové to je například
Aupark a tzv. malé i větší TESCO. Tento
sektor také utrpěl velké ztráty, ale jelikož
pracují velmi pružně, tak nebyly tak velké
jako u velkoobchodu.

Maloobchodníci měli velké restrikce,
nesměli prodávat vůbec, nebo jen
vybrané zboží. Restrikce, ale v menší
míře pokračují i nyní. Horší to měla velká
obchodní centra s plochou nad tisíce
metrů čtverečních. Ta musela být jednu
dobu úplně uzavřená, ale te
 mohou být
otevřené alespoň ty supermarkety v nich
a prodejny drogerie, optik či lékárny atd.
Život se do nich pomalu vrací zpět.

Budoucnost je dobrá. Čím více se
pravidla budou otevírat, život v maloob-

chodu se vrátí skoro do normálu. Je to
o tom, že maloobchod živíme my koncoví
spotřebitelé. Maloobchodní sí� je velmi
provázaná, a tedy i pružná a dokáže brzy
reagovat.

Možná se po
úplném uvol-
nění restrikcí
některé obcho-
dy, např. ty
v ulicích, třeba
vůbec neo-
tevřou, protože
jejich čeští ma-
jitelé nepřežijí
dobu velice
dlouhé uzavírky. Neměli rezervy pro
nájmy, na výplaty a nebyli schopni přizpů-
sobit svůj sortiment prodeji toho, co bylo
povoleno prodávat. 

Obávám se příchodu zahraničních
kupců s plnými kufříky peněz, kteří
krámky skoupí a možná je nakonec ani
neotevřou nebo přemění jejich zaměření.
a zisk z prodeje z republiky uteče. Tak už
to za kapitalismu chodí.

Petr FALTA,
kandidát do PS 2021

� Dokončení ze str. 5
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Tanky chceme leda na podstavce.



TRUTNOVSKO
Sedmdesátiny oslavují Karel Bařinka

z Mostku, Ivan Ročeň z Trutnova a Adolf
Kulda z Jívky. Věra Poláčková z Bílé
Třemešné oslaví osmdesátiny. Ing. Jan Kábrt
z Trutnova a Zdeňka Albrechtová ze Žacléře
dosáhli 85 let. 

Všem blahopřeje OV KSČM Trutnov a děkuje
za práci pro stranu.

KRÁLOVÉHRADECKO
Květa Drábková z Nového Bydžova oslaví

v květnu 85 let. Bydžovští soudruzi jí přejí
mnoho zdraví do dalších let.

JIČÍNSKO
Osmdesátiny uvítá Hana Kulichová z Hořic,

75 let bude Miloslavu Skrbkovi z Valdic
a devadesátky se dožívá Stanislav Hylmar
z Nové Paky.

OV KSČM Jičín jim přeje pevné zdraví.

RYCHNOVSKO
Václav Divíšek z Rychnova n. Kn. se dožívá

91 let a Božena Táborská, rovněž z Rych-
nova, bude slavit devadesátiny. Helena
Kubrtová z Týniště n. O. oslaví 85 let (bla-
hopřeje také LKŽ a Č-R spol.). Jaroslav
Charvát z Týniště n. O. oslaví 75 let.
V Dobrušce budou slavit Jan Sedláček 85 let
a Jindřiška Fléglová sedmdesátiny.

Všem stálé zdraví, pohodu a spokojenost
do dalších let přeje OV KSČM Rychnov n. Kn.

��� SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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VZPOMÍNKA
Před 15 lety (18. 5. 2006) náhle zemřel

soudruh Vladimír Říha ze Žacléře. Na Dole
JŠ prošel mnoha pracemi, osm let byl
předsedou ZV ROH a skončil jako střelmistr.
Byl předsedou MěV KSČM a členem OV
KSČM Po převratu v roce 1989 jsme
společně zajiš�ovali akce pro děti – jízdu na
bobech, pálení čarodějnic, MDD, Cestu
pohádkovým lesem, Drakiádu a další. Odešel
uprostřed rozdělané práce v 62 letech. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Jaroslav Ondráček, st.

ROZLOUČENÍ 

ZO č. 34 z Hradce Králové (Slezské před-
městí) se rozloučila v nedávné době
s Boženou Novotnou (nedožitých 90 let),
Věrou Dejmkovou a Lubomírem Kryškou.
Vážíme si jejich dlouholetého členství
v KSČM a celoživotní práce pro společ-
nost, která byla za jejich života oceněna
státními řády a medailemi. 

František Dědeček z Jičína bohužel náhle
zemřel, dva měsíce po svých stých
narozeninách. Upřímnou soustrast jeho
rodině vyjádřili soudruzi z OV KSČM Jičín.

Čest jejich památce!

�� LKŽ HK – zatím se nemůžeme sejít
ve větším počtu. Vše si vynahradíme po
odeznění virové nákazy.

V květnu se zúčastníme, podle
možností (individuálně), prvomájových
akcí a pietních aktů. 

K návštěvě hřbitovú a pomníčku
zveme další veřejnost od 5. do 9. květ-
na. Každý podle svého času a možností
uctí památku padlých hrdinů ve svě-
tových válkách, zejména té poslední.
(Doufejme, že natrvalo poslední.)

Mohly bychom se sejít 10. 6. od 14 h.
u Švagerků. Podle hygienických nařízení.

V období února s přesahem do března se
seniorky a senioři z Klubu seniorů, Levi-
cového klubu žen a další zájemci rozhodli
podpořit svou imunitu pobytem v přírodě
a zapojili se do akce La Manche na suchu.
Vydali se na několik kratších výletů v okra-
jových částech Hradce Králové, jak jsme
uvedli v březnovém Krajánku. V rozestupech
a s rouškami se vydávali do přírody.
Fotografovali účastníci.

��� POZVÁNKY

AKTIVNÍ SENIORKY

Objednávky elektronicky
http://www.halonoviny.cz/pages/predplatne
Objednávky na bezpl. lince: 800 300 302

www.halonoviny.cz

Výlet na rozhlednu Milíř u Vysoké nad Labem.

U Orlice.
V Hradeckých lesích.
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Pro 4 osoby: � 4 plátky zadního hovězího � 100 g strouhané
kořenové zeleniny � střední cibule � 2 bílé papriky � 1 dl
tokajského vína � 0,5 dl sladké smetany � vývar � lžička
oleje � lžička másla � citronová š�áva � pepř � sladká
a špetka pálivé papriky � sůl

Na oleji prudce opečte opepřené maso, které jste na okrajích
nařízli a naklepali, z obou stran. Vyndejte je a do výpeku dejte
restovat kořenovou zeleninu. Když zezlátne, přidejte nadrobno
pokrájenou cibulku a tenké proužky papriky, opékejte dál, pak
zaprašte paprikou, osolte, promíchejte, vra�te maso a podlijte
vínem. Nechte prudce provařit, pak podlijte trochou vývaru
a duste doměkka. Vyndejte měkké maso a omáčku rozmixuj-
te, zjemněte smetanou a dochu�te citronovou š�ávou. Vra�te
prohřát maso. 

Chutná s bramborovým knedlíkem, italskými gnocchii, ale
nejlepší je s tarhoňou. Původně se tak připravují roštěnky, ale
plátky chutnají také a cenový rozdíl je patrný.

Vařila Ta�ána LANKAŠOVÁ Hovězí Esterházy

Jednoho dne, až budou mé děti dost
staré na to, aby pochopily logiku,
kterou rodič postupuje, řeknu jim, jak
mi moje protivná máma řekla:

„Milovala jsem tě dost na to, abych se
zeptala, kam jdeš, s kým a kdy se vrátíš. 

Milovala jsem tě dost na to, abych
byla zticha a nechala tě zjistit, že tvůj
nový nejlepší přítel je falešný. 

Milovala jsem tě dost na to, abych
nad tebou dvě hodiny stála a křičela,
a� si uklidíš pokoj, což normálně trvá
15 minut. 

Milovala jsem tě dost na to, abych ti
dovolila poznat můj hněv, zklamání
a slzy v mých očích. Děti musí vědět,
že jejich rodiče nejsou dokonalí! 

Milovala jsem tě dost na to, abys vzal
zodpovědnost za své činy, i když byl
trest tak krutý, že mi málem zlomil
srdce. 

Ale ze všeho nejvíc jsem tě milovala
dost na to, abych ti řekla ne, i když
jsem věděla, že mě za to budeš
nenávidět. To byly nejtěžší zápasy ze
všech. 

Jsem ráda, že jsem je vyhrála,
protože jsi nakonec vyhrál i ty. 

A jednoho dne, až budou tvoje děti
dost staré na to, aby pochopily logiku
rodiče, řekni jim to.“ 

Internet ke Dni matek

BÁSEŇ
Naber do dlaní prs� své země,
země. kterou jsi vyrval vetřelcům
u samých bran matky měst.
Prach z polních cest končících 
v údolí
ve stínu majestátných líp,
kde všechny boly přebolí.
Setři pot s čela, 
který brání potokům,
které brání řekám
pouštět naši krev
za třicet stříbrných…
Jdi se svým srdcem na dlani.
hrdě, jak se svátostí
my půjdeme za tebou,
všichni, kteří se postí,
aby i jediný kamínek nepropadl,
aby zůstal v našich dlaních 
jako drahokam.  

KK

Jiří Knopp
JSEM SÁM

Jsem sám v nočním tichu,
podlaha praská,
déš� bubnuje do střech,
blesk rozsvítil okno –
máš Pane Hromu postřeh.

Dívám se do té noci,
co je to tam venku za slotu,
přij�te, nechci být sám,
přijmu i despotu.

Volám o pomoc
v tom svém osamění,
které tak  srdce dusí,
někdo snad na mě promluvit musí,
porušte, prosím, moji samotu...

Dostal jsem nějaký prášky na tu svoji
paranoidní schizofrenii, ale nežeru to.
Myslím, že ten doktor po mně jde.

„Prý ses oženil.“ –  „Jo jo, oženil.“ – „To
musíš být š�astný.“ –  „No, to musím.!

Když žena říká „Cože?“, tak není
hluchá. Je jen milá a dává ti šanci říct
svůj názor lépe, neboli opačně.

Přišlo mi upozornění, že jsem jako je-
den z posledních zaměstnanců nevyplnil
anonymní dotazník.

„Vojíne! Neviděl jsem vás včera na
tréninku maskování!“ – „Děkuji pane!“

Policie zatkla podvodníka prodávající-
ho pilulky pro věčné mládí. Jde o reci-
divistu, který za to byl trestán již v letech
1721, 1845, 1926 a 2014.

Když Graham Bell vynalezl telefon,
měl už tři zmeškané hovory od Járy
Cimrmana!

Víte, kdy kuře naposled pípne? – 
V Tescu u pokladny.

��� KRAJÁNKOVY ZDRAVÉ DOBROTY
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��� Smějeme se 
s Krajánkem
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PŘEPOVĚDĚL KAREL MARX
„Majitelé kapitálu stimulují proletariát

ke koupi stále většího množství a stále
dražšího zboží. K tomu využívají
půjček, které sami poskytují. Zvrat
nastane ve chvíli, kdy se tyto půjčky
stanou nesplatitelnými. Nesplacené
půjčky nutí banky k půjčkám u stát-
ních institucí. Rozhodující role státu
v půjčkách soukromým firmám bude
prvním znakem nástupu nové éry –
éry komunismu – a to celosvětově.“

Moje otravná máma






