
PRÁVO, PRAVDA
A SPRAVEDLNOST
Otázka, kdo má pravdu, je

stará asi jako lidstvo. Klademe
si ji v různých situacích. Je to
i heslo na naší prezidentské
zástavě. V dnešní době se již
tak moc neřeší co je pravda,
ale pravdu má ten, kdo dokáže
překřičet ostatní, umlčet jejich
argumenty. Hrajeme si na svo-
bodu, ta je tu jen pro někoho.
Veřejný internetový prostor je
cenzurován, nepohodlné přís-
pěvky odstraňovány, některým
uživatelům je profil na face-
booku blokován.

Informace jsou podávány
účelově a jednostranně. Běda
tomu, kdo vyjádří jiný názor,
než si přejí zaprodaná média.

Proč je označován některými
politiky a novináři president
Zeman za velezrádce,  když jen
vyjádřil svůj názor k Vrběticím
a nepřidal se ke štváčům proti
Ruské federaci? Jaká je prav-
da o této kauze? Proč po téměř
sedmi letech je vše jinak, než
se tehdy prošetřilo? Jak pracu-
je naše spravedlnost? Veřejně
se vyjadřují odsudky bez
důkazů. Odsuzuje se bez řád-
ného soudu, jen na základě
přání a pomluv. Proč je tolik
řevu kvůli odstoupení nej-
vyššího státního zástupce
a znovu jsou vedeny útoky na
ministryni spravedlnosti?

Vždy� i tento člověk má zod-
povědnost za nevábný stav
naší justice. Mnozí z občanů,
kteří mají za sebou nějakou tu
zkušenost s naším právem
a spravedlností, jsou namnoze
notně zklamáni průtahy, 
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MMLLÁÁDDÍÍ    JJaann  DDaawwiiddkkoo

MMllááddíí  jjee  kkrráássnnéé  aa  nneessppoouuttaannéé,,
mmllááddíí  jjee  ooppoojjnnéé
ssvvoouu  kkrráássoouu  ččiissttéé  dduuššee..
MMllááddíí  jjee  nneekklliiddnnéé
jjaakk  jjaarrnníí  ppooččaassíí..
MMllááddíí  jjee  ppoommííjjiivvéé,,
jjee  ttřřeebbaa  hhoo  vvyycchhuuttnnaatt
ppoommaallýýmmii  ddoouušškkyy  aažž  ddoo  ddnnaa..

Především bychom měli prosazovat právo
každého člověka na důstojný život. Alfou
i omegou tohoto požadavku je rovnost šancí,
rovnost práv a povinností. Vládní představitelé
mají sice plná ústa lidských práv, ale jen když
jde o jiné země, ležící tím správným zeměpis-
ným směrem. Pod velkými slovy o lidských
právech (mozky CIA to svého času vymyslely
výhodně) se nám vytrácejí práva člověka:
právo na spravedlivou odměnu za poctivě
vykonanou práci, právo na vzdělání, na zák-
ladní sociální jistoty – rovný přístup k léčbě
nemocí, dostupné podmínky bydlení a pod-
pora mladých rodin.

Potřebujeme prosadit větší ochranu pracu-
jících, tedy všech, kdo se živí prací svých rukou
či hlavy bez ohledu na to, zda jde o zaměst-
nance, nebo drobné podnikatele. Samo-
zřejmostí se musí stát i stejná odměna za stej-
nou práci mužů a žen. O tom se hodně mluví,

ale obvykle skutek „utek“. Stejně jako řešení
toho, že v zemi máme už třetí generaci lidí,
kteří postrádají jakékoli pracovní návyky, ale
skvěle se orientují v systému sociálních dávek.
Na druhé straně leží ponižující spoléhání se na
charitu v případě náročnějších zdravotních
výkonů nebo pomůcek. A to už nechávám stra-
nou, že některé charitativní organizace dobře
živí své pracovníky, a to nezřídka z našich daní.

Dalším prvkem odlidš�ování společnosti je
rozsáhlá manipulace s názory a vědomím lidí.
Vnucují nám všude, že existuje jen jediný
správný názor, jediný pohled na skutečnost – ten
jejich. Kam se hrabe cenzura v nejtemnějších
dobách naší země. Důvodem je prý to, že nás
chtějí chránit  Spíš se chtějí chránit oni před
námi. Vzdělaný, myslící a odhodlaný člověk je
pro ně problém. Pro nás jsou takoví lidé národ-
ním pokladem, za který je nutné bojovat.

Ta�ána LANKAŠOVÁ

Po poslanci Zdeňku Ondráčkovi položili věnec k památníku v Odolově místopředseda ÚV KSČM Václav
Ort a předsedkyně KV KSČM. S květinami se připojily další delegace z okresů Královéhradeckého
kraje a veřejnost, aby uctili památku bojů a zmařených životů při osvobozování východních Čech.

LIDSKÁ DŮSTOJNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ
Žijeme v odlidštěné společnosti, lidé se stále častěji uzavírají do sebe a svého

soukromí, distancují se nezřídka od veřejného zájmu. Zkrátka stupňuje se atomizace
společnosti a pandemie si také přiložila polínko do ohně negativních změn vnímání
ostatních lidí. Neměli bychom s tím něco udělat?

�



V první polovině měsíce května, kdy
vznikal tento příspěvek, hýbala veřejným
míněním aféra „Vrbětice“, které byly plné
sdělovací prostředky. Mohli jsme sledovat
plamenné projevy opozičních politiků plné
emotivních slov a padaly také pojmy jako
vlastizrada, nebo sabotáž.

K napsání tohoto komentáře mě přivedl
rozhovor Světlany Witowské s Marianem
Jurečkou, ve kterém předseda KDU-ČSL
obvinil Jana Hamáčka ze sabotáže proti České
republice. Vystudovaná právnička Witowská
mu ocitovala definici pojmu, že sabotáže
se dopustil ten, kdo chtěl poškodit ústavní zří-
zení země, nebo její obranyschopnost. Uvě-
domil jsem si, s jakou lehkostí nakládají něk-
teří politici stran takzvané „demokratické opozi-
ce“ s pojmy a že bych mohl z tohoto trest-
ného činu klidně obvinit poslance – členy
výboru pro obranu i podvýboru pro akvizice
Ministerstva obrany, obchod s vojenským
materiálem a inovace AČR Poslanecké sně-
movny parlamentu České republiky. 

Důvodem by bylo opakované zpož�ování
armádních zakázek, navyšování jejich ceny,
neplnění schválených koncepcí výstavby AČR i
prokazatelné nedostatky v plánování a účel-
ném a hospodárném vynakládání peněžních
prostředků uváděné ve zprávách Nejvyššího
kontrolního úřadu. Asi by to nebylo úplně
korektní a právníci by s tím mohli mít problém,
ale v zásadě by se to nelišilo od toho, jak tento
pojem používá Marian Jurečka. 

K přesvědčení, že došlo ke spáchání trest-
ného činu sabotáže může být například

nezvládnutí přípravy
nákupu nových děl
ráže 155 mm a pro-
tiletadlového rake-
tového systému
SHORAD. Důsled-
kem toho došlo
k navýšení ceny
těchto projektů o 15
mld. Kč, nebo ke
zpoždění realizace projektu pořízení nových
bojových vozidel pěchoty (BVP). Je zcela zře-
jmé, že to bude mít dopad na plnění plánů výs-
tavby AČR, a tím i na zajištění obranyschopnos-
ti republiky. Je to o to horší, že nejde o výjimky,
ale o celou sérii takovýchto pochybení.

Je velmi nepravděpodobné, že za součas-
ného deficitu státního rozpočtu a vzrůstajících
nákladech na obsluhu státního dluhu bude
možné navýšit armádní rozpočet a splnit cíle
výstavby AČR. Změny cen a kumulace velkých
vyzbrojovacích projektů do krátkého časového
období určitě ovlivní plány armády v náboru
personálu, plnění projektů nákupů a obměny
techniky, ale i zabezpečení provozu. Jde
o nedostatky v řízení, nekompetentnost per-
sonálu MO nebo o něco horšího? Jak se
k tomu poslanci „demokratické opozice“,
pracující ve výboru pro obranu, staví? Vždy� tak
rádi při kritice vládních představitelů nebo
poslanců jiných stran používají silné výrazy.

Tak jako vždycky: o problémech mlčí, nebo
mlží podle hesla, že pokud se o problému nem-
luví, tak jako by neexistoval. Nakonec je to
osvědčená taktika, používaná po celou dobu
existence České republiky.

Jasný příklad takového uvažování předvedl v
televizní debatě dne 11. května (přepis této
debaty je možné si přečíst na stránkách SECU-
RITY MAGAZÍNU) poslanec za KDU-ČSL Jan
Bartošek. Na dotaz moderátora, co způsobilo
zpoždění projektu nákupu nových BVP,
prohlásil, že za to může KSČM, nebo� poža-
dovala převedení 10 mld. Kč z armádního
rozpočtu do rezervy a trvalo tři měsíce, než byla
část prostředků – 5 mld. – do armádního
rozpočtu vrácena. 

Tohle byla pro mě úplně nová informace.
Doposud jsem se domníval, že zpoždění způ-
sobilo odložení zkoušek nabízených vozidel,
které byly naplánovány na rok 2020 a podle
zpráv z tisku měly začít až letos v květnu! 

Mgr. Josef RADOCHA, plk. v.v.,
kandidát do PS

(Celý článek si můžete přečíst
na www.kscmkrhk.cz)

POLITIKA NEBO POLITIKAŘENÍ

neschopností rázného řešení a často
i nevymahatelností konečných rozsudků.
Někdo je před soudy rovný a někdo ještě
rovnější. Naše spravedlnost často nepátrá
po pravdě, ale jen se drží výkladu zákona,
který nebývá dokonalý a je možné ho
vykládat podle potřeby.

Obyčejní lidé podléhají pocitu bezmoci,
bezpráví a nespravedlnosti. Spravedlnost
u nás není slepá, ale oslněná třpytem zla-
ta. Bojovníci za pravdu a spravedlnost to
měli vždy v dějinách těžké a často oběto-
vali i své životy, ale přece to stojí za to.

Hledejme pravdu, bojujme za pravdu
a hlásejme ji.                        Věra ŽIŽKOVÁ

PRÁVO, PRAVDA A SPRAVEDLNOST
�

Když jsem byl
požádán redakcí
stranické tisko-
viny KSČM Kra-
jánek, abych se
vyjádřil k součas-
né situaci v naší
zemi a hlavně,
abych zdůraznil
některé problé-
my, které bych
chtěl řešit, tak jsem byl trochu
zaskočen. Nejraději bych totiž napsal:
„Chci řešit všechno, protože dnešní
politický systém je špatný od samot-
ného začátku.“ Ale pak jsem si řekl, že
na otázku, která se na internetu vysky-
tuje nejčastěji, odpovím sám sobě.

Jaká je politická poptávka většinové
společnosti – co lidé dnes postrádají
a co žádají od současných politiků?
Jakým směrem se „přelévají“ tzv.
kritické nálady a „tekutý hněv“ volič-
stva?

Což, místo špenátu, dát si pravdu. Ano,
kdyby politici říkali pravdu o svých politic-
kých vizích, mnoho problémů by zmizelo
samo. Kdyby se dělala politika a ne poli-
tikaření, zmizely by další problémy. Ne-
musela by se většinová společnost ptát
na jednotlivé věci, které ji vadí. Kdyby,
kdyby…, kdyby společnost nepřesvědčo-
vala sama sebe, že stačí klást otázky
a nějaký superman pak vše vyřeší za ně,
tak by situace v našem státě vypadala
jinak než vypadá. Kdyby místo tázání byli
občané politicky aktivní, tak by se do poli-
tické reprezentace nemohli dostat karié-
risté, podvodníci, zloději a různé kreatury
bez svědomí a národního cítění.

Nemuselo by vzniknou politické hnutí
Aliance národních sil (ANS), protože by
nebylo co řešit. Ale všichni víme, že situace
je jiná. Stát a společnost se dostaly do krit-
ického bodu, ve kterém se rozhoduje o bytí
či nebytí. Dokonce jsme svědky snahy
provést genocidu lidstva a zrušit státní
formu řízení národních celků a řídit celý

svět z jednoho místa. Jsme také svědky
snahy ukrást veškeré bohatství jednotlivým
národům a postavit je do role poslušných
otroků bez vlastní iniciativy a rozumu.
Mezinárodní situace nás doslova drtí.
Z těchto důvodů vznikají různá vlaste-
necká sdružení, která se doslova na
poslední chvíli snaží zachránit, co se dá.
Hněv nestačí, chce to činy, jasnou vizi
a odhodlání ji naplnit. Na první pohled je to
nemožné, ale za součinnosti ostatních
podobně smýšlejících uskupení se náš
sen stane skutečností. Ano, ANS má svůj
sen, a proto vešla s mnoha subjekty do
kontaktu a volí taktiku jak společný sen
naplnit. Odhodili jsme zaběhnuté stereo-
typy a paradigmata a nerozdělujeme poli-
tickou scénu na levou či pravou část.
Proto jsme schopni spolupracovat s KSČM
i s Národní demokracií.

Nerozlišujeme jednotlivosti v našich
přístupech. Jde nám jen o jedno. Vybu-
dovat politický směr – přijatelný a jedině
možný! – v 21. století s perspektivou
spravedlivé a mírumilovné společnosti.

Což takhle dát si špenát

Pokračování na str. 7 �
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K představení těchto priorit nepotřebo-
val hlavní autor pětadvacetistránkového
dokumentu, ekonomický náměstek hejt-
mana R. Cogan za STAN snad tolik
času. Nebo se ani na tomto minimu
nemohla pravice domluvit? Investice do
zdravotnictví jsou jistě nezbytné, ale
důraz na „beton“ místo investování do
lidí se pacientům nemusí vůbec vyplatit.
Samozřejmě kromě těch, kteří vyhrají
plánované veřejné zakázky za miliardy.
Pokud to tedy bude umět kraj vůbec
„vysoutěžit“. 

Co bychom ale mohli očekávat od
autora krajských zdravotnických priorit,
bývalého ministra a „hrobaře českého
zdravotnictví“ MUDr. Leoše Hegera,
který v barvách TOP 09 schválil ještě
jako ministr – kromě jiného – pro nemoc-
nice doslova devastující personální vyh-
lášku. S katastrofálním nedostatkem lé-
kařů a sester v akutní péči se potýkáme
dodnes, stejně jako s podfinancováním
celého systému z doby vlády ODS
a TOP 09. Proto se bojím toho, co se
pod nynějším příslibem „optimalizace
provozu svých nemocnic“ také může
skrývat. 

Kraj chce po-
kračovat v trendu
investic i na sil-
nicích. Údajně je
jednou z hlav-
ních priorit i pře-
ložka Běloves-
Velké Poříčí.
Spolek pro obch-
vat Náchoda,
jehož vznik před
lety iniciovala KSČM, má ale bohužel
jiné informace. Není tak vůbec jasné,
jestli se Náchod aspoň přiblíží po více
než dvaceti letech svému životně důleži-
tému obchvatu kamiony přetíženého
města. Dlouhodobým problémem kraje
je nedostatek sociálních lůžek. Chybí
místa v domovech pro seniory, v hospi-
cech, odlehčovacích službách i v den-
ních stacionářích. Proto nestačí pouze
proklamovat důraz na domácí péči
a zapojení samospráv, tedy přenášet od-
povědnost na druhé. Kolik nových lůžek
v různých typech zařízení za tohoto
vedení skutečně vznikne? 

Velkou obavu mám ze slov pirátského
náměstka hejtmana P. Bulíčka. Zdůraz-

ňovaná finanční, jazyková a digitální gra-
motnost je důležitá, ale pro samotný
rozvoj školství v rámci Královéhradec-
kého regionu to rozhodně nestačí.

Soňa Marková

Na videu můžete zhlédnout zde:
https://www.facebook.com/kscmnachod/vide

os/2299028760230630

Nad opožděným programovým prohlášením
Na epidemii COVID-19 se dá svést dnes úplně všechno. I neschopnost a

nepracovitost odpovědných. Novému vedení Královéhradeckého kraje v čele
s hejtmanem a senátorem za ODS M. Červíčkem trvalo půl roku, než konečně
představilo svoje programové prohlášení. Přitom nemohli vymyslet nic
převratného. Kraj stále potřebuje především kvalitní zdravotnictví a sociální
péči, opravené silnice a obchvaty měst, funkční železniční a autobusovou
dopravu i školství odpovídající 21. století. 

Květnové jednání KV přineslo další postup
při určení strategie volební kampaně. Dříve
než vloni jsou zásadní programové doku-
menty těsně před schválením, i grafická
podoba propagačních materiálů.

Schváleny byly již tradiční okresní akce s pod-
porou kraje (viz 8. str. Krajánku). Kandidáti
byli fotografováni a budou proškoleni k te-
zím volebního programu i v rétorice. Jsou
připravovány bilboardy, polepy autobusů
i automobilů a vytipována místa pro kon-
taktní kampaň, včetně letáků a drobných
propagačních předmětů. Kandidáti se jistě
postarají o další neotřelou propagaci voleb
na sociálních sítích.

Při hodnocení právě uskutečněných piet-
ních aktů v období hygienických omezení
konstatovali členové ze všech okresů, že
pietní akty se uskutečnily téměř jako před-
loni. Jen s tou poznámkou, že v mnoha
místech naprosto chyběla účast zástupců
měst a obcí. Komunisté zůstali leckde při
uctění obětí poslední války jedinými účast-
níky. Veřejnost se přidávala též, ale nejvíce
se projevila při pietním aktu v Odolově. 

(vha)
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��� Jednal KV KSČM

V pondělí 1. března se konalo další
trutnovské zastupitelstvo. Diskuse
v respirátorech byla trochu náročnější  

Důležitým bodem byla plánovaná, a dlou-
ho očekávaná, rekonstrukce kina Vesmír,
která by měla začít ještě v letošním roce.
Zastupitelstvo schválilo financování této
akce s rozpočtem kolem 50 mil. Kč, další
peníze z grantu (celkem 93 mil.), 

Kromě standardních bodů, jakými je
plnění rozpočtu, dotace do sportu a kultu-
ry nebo prodeje a výkupy pozemků, stojí
za zmínku především „Strategie města
k nakládání s odpady“ pro další roky,
která je reakcí na legislativní požadavky
ke snížení objemu netříděného odpadu.
Postupně bude k dispozici více nádob na
tříděný odpad, odvoz bioodpadu i od
bytových částí nebo instalace nádob na
použité oleje. Cílem je dosáhnout maxi-
mální možné separace odpadu. Při pře-
kročení objemu komunálního (nesepa-
rovaného) odpadu v daném množství na

osobu a rok by v budoucnosti města
Trutnov (resp. my občané) muselo hradit
sankční poplatky. Dále byly schváleny
změny územního plánu č. 3.

Trutnov se také zapojí do projektu „mod-
erní senior“, jehož cílem je naučit seniory
pracovat s moderními technologiemi,
například v zařízeních sociálních služeb.
Právě v této době omezených kontaktů je
každá taková možnost komunikace a kon-
taktu důležitější než kdy jindy.

Iva ŘEZNÍČKOVÁ, 
zastupitelka Trutnova

a kandidátka do PS

UŽ NE…                 Jiří Knopp
Už nepůjdu jen tak cestou necestou,
už nestavím se u remízku,
abych pohladil tu bílou břízku 
pocítil, jak v ní proudí míza,
jak listí ševelí a jak mě zdraví,
budu stát před ní jako jinoch nesmělý
před svou první láskou.
Už neuvidím, jak nade mnou plují mráčky,
jak se dotýkají temen našich hor.
Už neuslyším tu hudbu,
ty zvláštní tóny,
ten laskavý chór…
Zdalipak i za nimi je krásně,
tak jako u nás,
když včely začnou sát nektar 
z pampelišek,
když tě slunce hladí a probouzí tvou sílu,
když je ti k zalknutí z těch výšek,
když budí tě to vlání.
Ještě jednou, ještě jednou
půjdu tou cestou necestou… 

TRUTNOV – NOVÉ KINO A ČISTÉ MĚSTO



Náchodské piety
Teprve 9. května 1945 večer po urputných bojích u celnice

skončila pro Náchod druhá světová válka. Komunisté v čele
s předsedkyní OV KSČM Soňou Markovou (na foto druhá
zleva) a dalším kandidátem do Poslanecké sněmovny
Jaroslavem Manychem (čtvrtý zleva) uctili památku vojáků
Rudé armády na hřbitově, u pamětní desky osvoboditeli gene-
rálu Zajončkovskému na náchodské radnici i u staré celnice. 

Zde jsou také každým rokem díky KSČM vystaveny dobové
fotografie a jména těch, kteří položili své životy, abychom my
mohli žít.

TEXT a FOTO – (za)

Úpice - Dlouhé Záhony
V Úpici v městské části Dlouhé Záhony se 5. května usku-

tečnil pietní akt u pomníčku, kde byli umučeni dva občané ze
Rtyně, a to Vladimír Kulda a Ljuba Turek. Poslanec Zdeněk
Ondráček (na snímku), starosta města Úpice Petr Hron
a jeho zástupce přišli položit květiny společně se členy KČP
z Úpice. Krátký projev přednesl Radim Fryčka (na snímku).
Květiny u památníku v Úpici před městským úřadem byly
položeny taktéž 8. května.

Petr HOJNIC

NEZAPOMNĚLI JSME
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Společně s mnoha dalšími si samozřejmě také komunisté připomí-
nají výročí jednoho z nejslavnějších a nejvýznamnějších dnů české
historie, 9. května 1945. V tento den bylo dovršeno vítězství Rudé
armády a dalších armád států protihitlerovské koalice nad fašistickým
Německem. Při této příležitosti tohoto výročí osvobození naší vlasti
od hitlerovské okupace, komunisté společně se všemi, kteří si uvě-
domují závažnost současné situace, říkají nahlas, odhodlaně a zcela
jednoznačně: „Nikdy více fašismus! Nikdy více válku!“ K 76. výročí
osvobození naší vlasti od hitlerovské okupace  komunisté v Novém
Bydžově, spolu s místopředsedou OV KSČM Hradec Králové
Milanem Špásem položili kytice k památníku.  

Za ZO KSČM Nový Bydžov, 
Jiří ČESÁK

Vzpomínkový první máj
Prvomájovou sobotu jsme využili k setkání dvacítky nadšených členek

a členů Levicového klubu žen a Česko-ruské společnosti u hrobu rudoar-
mějců na Lesním hřbitově v Hradci Králové. Neformálně jsme uctili reci-
tací Marty Kolesové (98 let) nejen památku čtyř vojáků, ale i všech, kteří
se májových dnů před 76 lety nedočkali. Zazpívali jsme si nejen Interna-
cionálu, ale také českou a slovenskou hymnu a došlo i na Ka�ušu. S kan-
didátkou do PS Táňou Šormovoujsme se zamýšleli nad tím, zda i další
generace si budou připomínat historický význam těchto dnů vítězství
nad fašismem a zda to budou vůbec moci udělat.

Květiny položili 8. května zástupci OV KSČM a ženy také v Kuklenách,
na Lesním hřbitově i na vojenském hřbitově na Pouchově (na foto L.
Nejedlého A. Vaňková a L. Štěpán).                                                  



�� Co bylo důvodem Vaší nepřítom-
nosti na jednání bezpečnostního
výboru PS, kde měla být podána in-
formace o situaci nového vyšetřování
události výbuchu muničního skladu
ve Vrběticích z roku 2014? Před-
sedovi Filipovi to vyčetla Světlana
Witowská při rozhovoru, že proto
nemá dostatečné informace a o vině
GRU pochybuje.

Má nepřítomnost byla zcela záměrná.
Po zkušenosti s kauzou Ricin nemíním
dělat komparz pro zpravodajské hry
s úniky informací. Po seznámení poslan-
ců výboru pro bezpečnost s kauzou Ricin
totiž došlo k úniku utajovaných informací
a my jsme se tak stali podezřelými.
Případem se dodnes zabývá policie. Věděl

jsem, že v kauze Vrbětice to nebude jinak
a ono se to i stalo. Vše, co se na vý-
borech (už to nebyl jen výbor pro bez-
pečnost, ale i další výbory a stálé komi-
se) řeklo, bylo po pár hodinách v mé-
diích. A jestli si některý z novinářů myslí,
že když se seznámím s utajovanými in-
formacemi, že hned běžím a řeknu je
někomu dalšímu, by� předsedovi strany,
tak je hloupý novinář. Možná to tak fun-
guje v jiných politických stranách, ale já
s utajovanými informacemi nakládám
podle zákona. Sám jsem byl držitelem
prověrky na stupeň utajení přísně tajné.

�� Jaký je Váš postoj k vyvolanému
hlasování o vyslovení nedůvěry sou-
časné vládě? Je důležité znát postoje

stranické veřejnosti?
Můj osobní postoj, a to

zdůrazňuji, že osobní, je ne-
účastnit se toho divadla a jít
raději dělat něco jiného, pros-
pěšnějšího pro tuto zemi. Ti,
co to chtějí vyvolat, tvrdí, že
mají dostatek hlasů, ale čeka-
jí až na červen, tedy měsíc
před termínem, kdy již ani
podle zákona nelze Sněmov-
nu rozpustit. Evidentně jim
tedy jde jen o mediální prostor
a možnost se před zapnutými
kamerami vyžvanit na mikro-
fon. My na VV ÚV strany jsme
požádali kraje a okresy, aby
nám ony daly svoje stanovisko,
a to my pak jako doporučení
předáme poslancům.    

�� Co se Vám
v poslední době
v PS podařilo pro-
sadit? O čem tře-
ba pravicová mé-
dia ráda pomlčí...

Na to se špatně
odpovídá, aby to
nevyznělo jako sa-
mochvála. Obecně
řeknu, že jsem na klubu inicioval několik
témat, která jsme (já osobně, nebo
někdo z kolegů podle gesce) navrhli jako
bod jednání a po získání podpory jsem
o nich pak na plénu Sněmovny i jednali.
Jako příklad uvedu strategii očkování
nebo návrat dětí do škol. V zákonech
jsem podepsán pod řadou pozměňo-
vacích návrhů, ale nebylo by čestné,
kdybych říkal já. Je to výsledek nějaké
práce, ale zejména komunikace s od-
bornou veřejností. Jako příklad zase
uvedu třeba pozměňovák, týkající se
myslivosti, který jsme předložili společně
s poslankyní Aulickou-Jírovcovou
a Matušovskou. Hlasovat o něm se
bude již na nejbližší schůzi a našim
úkolem je získat pro něj co nejširší pod-
poru. Zákonů, které by bylo potřeba
ještě dotáhnout do legislativního konce,
máme na programu ještě několik a čas
se krátí. Proto mi vadí ty mediální
šaškárny pořádané demoopozicí. Pak
není prostor dodělat to, na co mnozí
čekají.

Děkuji za odpovědi poslanci a první-
mu na kandidátce našeho kraje za
KSČM do Poslanecké sněmovny.

Mirka VOHRALÍKOVÁ

Kolik poslanců KSČM se dostane do Thunovského paláce
– sídla Poslanecké sněmovny – záleží především na voličích.

FOTO: prague.eu/cs/objekt/mista/

Před 76. lety, což je v podstatě nedávno, končila doba, která za sebou
nechala miliony mrtvých, sta tisíce zmrzačených a duševně otřesených
a tisíce sirotků. Za vším stály dobyvačné národy, kterým vévodilo nacis-
tické Německo. Jsme potěšeni, že si Východočeši, včetně představitelů
měst, přišli na mnoha místech za dodržení všech nařízených opatření,
připomenout svátek osvobození. Nejsme Pražané a historická pravda je
pro nás nezpochybnitelná, politické hrátky musí jít stranou. Přišli jsme
k pomníčkům v Hradci Králové, Odolově a na mnoha dalších místech.       

KR Český svaz bojovníků za svobodu

Při příležitosti 76. výročí osvobození Československa Rudou armá-
dou byly uskutečněny na Jičínsku 9. 5., vzhledem k pandemické
situaci pouze neformální pietní a vzpomínková setkání, na tradičních
místech – na Gotthardu v Hořicích (na foto), na Čeřově v Jičíně a pod
Humprechtem v Sobotce. Při přesunech do těchto pietních míst
položila malá delegace OV, květiny v Nemyčevsi, Vysokém Veselí,
Chomuticích, Ostroměři a na nádraží ČD v Hořicích.

FOTO – OV KSČM
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Problém vidím v tom, že ty nové haly a
továrny a překladiště se staví na zelené
louce a ne na místě těch, které
dosloužily. Tak se okrádáme o zeměděl-
skou půdu.

Už jsem docela dlouho mlád, a tak už
něco pamatuji. Jako kluk jsem jezdíval
z Hradce do Černožic nebo i Jaroměře
po cestě přes Věkoše, Předměřice, Lo-
chenice a Smiřice. Než jsem vychodil
zetdéešku (ZDŠ), už byla hotová cesta
od ČKD do Černožic. A než jsem se
oženil, byl dokončen i  obchvat Černožic
a Semonic. V současné době netrpělivě
vyhlížíme několik let dotažení D11 do
Jaroměře. V šířce asi půl kilometru běží
vedle sebe tři silnice – a po jistou část
i železnice.

Když pojedete třeba ve čtvrtek z Hrad-
ce Králové do Jaroměře, zkuste si spočí-
tat, kolik minete aut a kolik z toho je nák-
ladních a kamionů. Většinou je to fifty
fifty s osobními. Ale často tvoří nák-
la	áky i dvě třetiny. Naše „vyspělá“
společnost se totiž vyznačuje tím, že
neustále něco někam převáží. 

Jelikož se věnuji zemědělství, zůstanu
u zemědělských komodit. Například mlé-
ko. V dobách nedávno minulých bylo na
území kraje několik mlékáren. Třeba
v Novém Bydžově, Polici nad Metují,
Opočně, Josefově, družstevní v České
Skalici atd. Zbyla jen ta v Opočně.
Problém je ale v tom, že mléko z naše-
ho kraje nevozíme do Opočna, ale přije-
dou si pro ně z Prahy či z Jindřichova
Hradce. Na oplátku nám z té dálavy do-
vezou jejich jogurt. Podobně je to s cu-
krovary. Pokud pamatuji, bylo jich v kraji
pět a zůstal jediný. To se cukrovka povozí.

A maso? Maso, to je specialita. Maso-
kombinátů je v ČR několik a je zajímavé
sledovat, jak Skaličan v České Skalici
jezdí nakupovat jatečný skot třeba na
jižní Moravu a Náchodsko či Hradecko
brázdí nákupčí z masokombinátu Mar-
tinov u Ostravy. Je to ekonomické? A
ekologické? Proč Skaličan nenakupuje
na Hradecku a Martinov na Ostravsku?
Proč  už nejedou regionální mlékárny?
Pokud pamatujete, cukrovary v Před-
měřicích a Smiřicích zničily plameny. Asi

by bylo na místě
zeptat se, proč.
Ale na to nám asi
radši nikdo neod-
poví.

Materiál a suro-
viny vozíme na
větší a větší vzdá-
lenosti. Stejně je to
s výrobky, navíc
jejich sortiment také
roste. I když jsme
biologicky stejní,
máme větší  a širší
potřeby a poža-
davky. Pak se
nemůžeme divit, že
jsou přecpané sil-

nice. Proto mu-
síme budovat
nové, širší.
A opět se vnu-
cuje otázka,
proč se dobro-
volně vzdáváme
něčeho, co nám
nic a nikdo ne-
nahradí? Tedy
půdy. 

Před předá-
ním moci v roce
1989 jsme jako
republika byli, jak jistě víte v základních
potravinách soběstační. Ba dokonce
jsme je vyváželi. I na západ. Ale kdeže
předlistopadové sněhy jsou? Naopak je
nám vnucováno, že vše si koupíme
u sousedů a ještě nás to vyjde levněji.

Otázka pro pamětníky – vzpomínáte si
někdo na Biafru? Připomenu: národnos-
tní menšina, která byla součástí Nigérie,
se chtěla osamostatnit. Zvolila si vládu
a vytyčila hranice nového státu Biafra.
Problém byl, že Biafra neměla dos-
tatečné zdroje potravin. Nigérie uzavřela
hranice a Biafře utnula jakékoliv záso-
bování. Pár milionů Biafřanů pomřelo
hlady, zbytek se poslušně vrátil do péče
nigerijské vlády. V této souvislosti se
vkrádá pochybnost, do jaké míry jsme
jako republika suverénní a do jaké míry
ovladatelní? A do jaké míry se jedná
o něčí blbost a do jaké míry je v tom
záměr?

A ještě jedna otázka: Nač tu máme
železnici? Koleje vedou do každého
většího sídla v republice. Mnoho firem
mělo svoji vlečku. Mělo a má, jenomže
nevyužívá a nebo jen minimálně.

Jeden vagon uveze  tolik, co dva až tři
kamiony. Koleje jsou oproti silnici pod-
statně odolnější, vydrží i desítky let.
Kdežto silnice při současném náporu za
tři až čtyři roky připomínají hlubokou
orbu. A pak lítají miliony na jejich opravu.
Tento způsob hospodaření se mi zdá
poněkud neš�astný.

Jiří ZVÁRA,
zastupitel České Skalice,

kandidát do PS PČR

ORNÉ PŮDY UBÝVÁ, NEVÁŽÍME SI JÍ
A to velmi rychlým tempem. Jak se zdá,mnozí ani nedomyslí a ani  nepřipustí,

že nám nikdo žádnou jinou nedá. A přitom jsme na ní přímo bytostně závislí.
Pokud se projedete po zemi české zjistíte kolik staveb bylo postaveno po
listopadovém cinkání klíči. A naopak kolik je opuštěných továren, výrobních
hal, vepřínů, kravínů, stodol, či jiných staveb, které se úspěšně rozpadají. Ale
o tom někdy příště.
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Shrnutá zemina z úrodných polí kvůli nové silnici.

Dobrá rada nad zlato
Na co všechno máme u zdravotních pojiš�oven nárok?

	 Všeobecnou preventivní prohlídku u praktického lékaře
– 1x za dva roky (děti do tří let u praktického lékaře pro děti
a dorost častěji, od tří let pak rovněž ve dvouletých inter-
valech)

	 Součástí preventivní prohlídky je vyšetření: 
– zraku, sluchu, moči, cholesterolu a glykémie, 
– prevence metabolických onemocnění,
– změří krevní tlak a EKG ve 40 letech věku,
– prevence kardiovaskulárních onemocnění.

Dále pak doplní anamnézu, zkontroluje očkování a provede
vyšetření v rámci onkologické prevence, a to podle zhod-
nocení rodinné anamnézy.

Pak je možné provést i kontrolu: 
– kůže, per rectum (vyšetření konečníku), vyšetření varlat

nebo prsů.
	 Gynekologickou preventivní prohlídku – každoročně od

15 let, palpační a cytologické vyšetření.
	 Stomatologickou prohlídku – 2x ročně, kdy je prevence

zaměřena na zachování vlastního chrupu a oddálení
časového horizontu pro zhotovení zubních náhrad, tedy
i zaměření na správnou hygienu, čímž se předejde kazivosti
nebo například vzniku paradontózy.                                   (r)



Je absolutně nezbytné, vyvázat se ze
všech mezinárodních závazků, které
nám brání v suverenitě a národní iden-
titě, a vybudovat občanskou společnost,
jež by se stala garantem vývoje v Ev-
ropě. Musíme získat kontrolu nad vlast-
ním hospodářstvím a nerostným bohat-
stvím. Jednoduše, nad vším, co je pod
povrchem, na povrchu a nad povrchem
naší krásné historické země. Proto je
nutné orientovat naši zahraniční politiku
k světovým velmocem a politickým
proudům, které nám naší snahu umožní
zrealizovat.

Je nutné zabezpečit soběstačnost
v rozhodujících odvětvích hospodářství
a zejména v oblasti potravinové. Nedíl-
nou součástí naší snahy je vyrovnat se
s minulosti a napravit křivdy, které sou-
časný režim způsobil.

Proto jsme se rozhodli kandidovat na
společné kandidátce všech subjektů,
které s našimi názory souzní. Někteří
z nás kandidují na kandidátce KSČM. Já
osobně mezi ně patřím v kraji Králo-
véhradeckém. Sice nevěříme, že
v dnešní rozjitřené době mohou být
volby zcela spravedlivé a svobodné, ale
musíme se na ně odpovědně připravit.

Možnost odvolat současnou vládu a vy-
tvořit prozatímní vládu je čím dál tím
vzdálenější, protože odpovědné ústavní
veličiny se domnívají, že situaci vyřeší
politickou dohodou. Nevyřeší! Ovšem
v našich silách a v silách dalších opo-
zičních skupin není uvedený názor
změnit. Ale budeme se o to snažit do
poslední chvíle. Současná vláda musí
urychleně skončit, jinak je náš sen ztra-
cen a v budoucnu můžeme jen nostal-
gicky vzpomínat na dobu, kdy byl na
dosah ruky.

JUDr. Karel HAIS, 
I. místopředseda Aliance národních sil,

kandidát za KSČM ve volbách do PS 

NÁCHODSKO
V květnu se dožíl František Seidl

z Náchoda 91 let. V červnu oslaví
soudružky Věra Hofmanová 93 let
a 85 let Zdena Vaněčková z Jaro-
měře. V Novém Městě n. M. oslaví
Marek Rudolf 91 let a 70 let Iva
Prodanová. Karel Hanuš z České
Skalice se dožívá 85 let. 

OV KSČM Náchod a jejich ZO přejí
všem oslavencům mnoho zdraví, štěstí
a pohodu v dalších letech.

TRUTNOVSKO
V Žacléři oslaví Pavlína Ernstová 70

let a Jiří Jirásek osmdesátiny. Helena
Veverková z Chotěvic slaví 65 let
a rovněž tolik let má Pavel Lipták
z Trutnova. 

OV KSČM Trutnov jim přeje pěknou
oslavu a pevné zdraví do dalších let.

KRÁLOVÉHRADECKO
Šormová Táňa, ZO 38 HK, oslaví

pětašedesátiny, městské i bývalé kra-
jské zastupitelce přejí zdraví a úspěchy
ve vší činnosti ženy z LKŽ. Jaroslav
Sodoma z Klamoše oslaví 75 let a ste-
jně tolik Anastázie Vokálová z Nové-
ho Bydžova. Osmdesátka čeká Jiřinu
Hamáčkovou ze ZO 36 HK a 85 let
Milenu Neubauerovou ze ZO 29 HK.
Devadesátky dosáhne zaslouženě Eva
Hrabíková z Chlumce n. C. a čestný
člen ZO 48 HK Karel Havelka.

OV KSČM Hradec Králové děkuje
jubilantům za jejich práci a věrnost
straně a přeje stálé zdraví a dosti sil do
dalších let.

RYCHNOVSKO
Hana Bajerová oslaví 75. narozeniny

a rovněž Václav Lochman, oba
z Týniště n. Orl. Do třetice oslaví 75 let
Bedřich Chasák z Rychnova n. Kn.,
dřívější předseda OV. 

Všem děkuje za odvedenou činnost
pro stranu OV KSČM Rychnov a přeje
do dalších let stálou svěžest a pevné
zdraví.

JIČÍNSKO
V červnu oslaví šedesátku Petr Jenka

z Jičína a osmdesátiny Václav Jánský
z Tuře.

Přejeme oslavencům hlavně hodně
zdraví a životního optimismu. OV
KSČM Jičín.

��� SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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* kscmhk.cz * kscm-Nachod.cz * facebook.com/kscmjc/
* kscm-Trutnov.cz * kscmrk.cz * kscmkrhk.cz

KRAJÁNEK – měsíčník z Královéhradeckého kraje, ročník 22, č. 6, vyšlo v červnu 2021 v Hradci
Králové. Evidenční číslo MK ČR: E 10060. Vydává Královéhradecký krajský výbor KSČM, Všehrdova
194, 500 02 Hradec Králové, IČ: 0496936. Redakce tel.: 608 476 828. Příspěvky posílejte na e-mail:
krajanek@volny.cz. Neoznačené snímky jsou volně přístupné nebo v majetku redakce. Nevytištěné
příspěvky zaslané do Krajánku budou zveřejněny na webu http://kscmkrhk.cz.

ROZLOUČENÍ
Božena Dernerová, předsedkyně ZO

KSČM Ledce nás opustila 2. května ve věku
77 let. Dobrá duše, žena, soudružka, která
milovala lidi a život. Život, kde není vy-
kořis�ování člo-
věka člověkem,
život v míru
a porozumění, za
takový bojovala.
Bylo ji vidět na
všech akcích, na
řadě z nich se
organizačně po-
dílela. Nelze za-
pomenout na její
kulturní vystu-
pování na akcích
MDŽ, setkání
sympatizantů aj.
Nezapomeneme ani na její vdolečky,
koláčky a chlebíčky, které dělané s láskou
nikdy nezklamaly. 

Budeš nám chybět, Boženko!

ZO KSČM Bolehoš�

Což takhle dát si špenát

SRAZ MOSKVIČŮ
Pravidelně v červnu se v Náchodě koná ojedinělý mezinárodní sraz šlapacích vozítek, přede-

vším moskvičů, jehož spolupořadatelem je i KSČM a především neúnavný Jirka Žoček.
Moderátorská role připadla Soně Markové (první zleva). Za téměř deset let se zde sjely stovky
dětí a dospělých nejen z ČR, ale také z Litvy, z Estonska, Lotyšska, Vietnamu, Německa,
Ma�arska, Polska a Slo-
venska. Soutěží se
v několika disciplínách
na dopravním hřišti
a celá skvělá akce
začíná „spanilou jíz-
dou“ městem za nad-
šeného zájmu obyva-
tel. Koronavirus nám
letos neumožnil konání
této skvělé soutěžní
přehlídky, tak se tě-
šíme na příští rok. 

(sm)

� Dokončení ze str. 2



Také v tomto roce jsme si připomí-
nali výročí osvobození naší vlasti
a již 76. výročí ukončení druhé svě-
tové války.  Vzpomínáme na všech-
ny vojíny, partyzány i civilisty, kteří
položili své životy za naší svobodu.

Krajský pietní akt u památníku
„Cesta osvobození 9. 5. 1945“

v Odolově, který připomíná osvobozo-
vací cestu Ukrajinského frontu
Jestřebími horami a dále krajem
v roce 1945 a další oběti války v re-
gionu. Za účasti členů ÚV KSČM
Václava Orta a poslance Zdeňka
Ondráčka přišli k pomníku položit
květiny a věnce zástupci KV KSČM
s předsedkyní Věrou Žižkovou a dále
delegace ze všech Okresních výborů

KSČM Královéhradeckého kraje, při-
dali se členové ČSBS, starostové
okolních obcí a mnoho dalších občanů.
Krátce vystoupil starosta Malých
Svatoňovic a vzkaz předsedy KSČM
Vojtěcha Filipa přednesl Radim
Fryčka z Úpice. Čestnou stráž zajistil
jako vždy při těchto příležitostech
František Hlavica se členy Klubu
vojenské historie. Setkání připravil OV
KSČM Trutnov a spolek Památník
Odolov, jejichž členové o prostranství
celoročně pečují. Petr HOJNIC

(Bylo otištěno v Haló novinách.)
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Pro 2 osoby: � 100 g těstovin z tvrdé pšenice � 200 g mrazeného
listového špenátu � 150 g šunky (párků, salámu) � lžička oleje �
cibulka � česnek podle chuti � sůl

Na osmaženou cibulku dejte rozmrazit špenátové listy,
ochu�te solí a česnekem. 

Přidejte nekrájenou uzeninu a nechte prohřát. Mezitím si
uvařte těstoviny podle návodu na sáčku a slijte je. 

Vmíchejte špenát s uzeninou a podávejte.
Rychleji oběd připravíte v mikrovlnce
Špenát ohřejte na snížený výkon (3 minuty), přidejte osma-

ženou cibulku, česnek a uzeninu. Těstoviny v misce zalijte
horkou vodou tak, aby hladina byla asi dva centimetry nad těs-
tovinami (expres jen 3 minuty). Slijte, vmíchejte špenátový
základ a ještě minutu prohřejte. 

Doporučuji také místo uzeniny použít plísňový sýr. Je to
dobrota.

Vařila Ta�ána LANKAŠOVÁ Špenátové těstoviny

Velká Deštná 5. června 
sraz mezi 9 a 10 hod. Luisino údolí
Bohdašín 26. června
Pomezní Boudy 28. srpna
od 10 hodin za mezinárodní účasti
Svojšice 4. září

�� LKŽ HK – Mohly bychom se sejít
10. 6. od 14 h. u Švagerků. Podle
hygienických nařízení.

��� KRAJÁNKOVY SNADNÉ DOBROTY
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ODOLOV 2021

��� POZVÁNKY

SETKÁNÍ OBČANŮ V SEKEŘICÍCH 
Předvolební mítink s předsedou ÚV KSČM Vojtěchem Filipem a kandidáty

v sobotu 26. června od 14 hodin v kulturním areálu U lesa 

Delegace OV KSČM Hradec Králové

PROGRAM
Vystoupení předsedy Vojtěcha Filipa

Mezi hudebními bloky budou představení kandidáti 
do Poslanecké sněmovny za Královéhradecký kraj 

15.30 – 16.00 beseda s hosty 
Hudební produkce do 18 hodin

* Hraje OK-STYL Náchod * Moderuje Věra Beranová
Občerstvení z domácí udírny a bramboráky zajištěny

VSTUP ZDARMA
Zvou kandidáti 
do Poslanecké sněmovny Organizátoři z OV KSČM Jičín budou vyžadovat potvrzení o bezinfekčnosti na Covid-19

GPS: 50.2891186N, 15.3761708E




