
Tak jako v opravdu civilizované společnosti
nemůže být lidský život nástrojem podnikání a
vykořis�ování, nemůže sloužit ziskům ani
příroda. Přírodní zdroje patří všem, počínaje
nerostnými surovinami, přes vodní zdroje až
po zemědělskou půdu a ovzduší. Považujeme
za nespravedlivé, že tomu v naší společnosti
je jinak a trváme na nutnosti nápravy. Trváme
na navrácení správy a využívání vodních
zdrojů do rukou krajů a obcí, chceme je dostat
pod kontrolu veřejnosti. Podmínkou by ovšem
měla být kontrola samosprávnými orgány,
protože v krajích i větších městech se proje-
vuje tendence posilovat rozhodovací pravo-
moci rad na úkor zastupitelstev.

Kvalitě ovzduší by jistě významně přispěla
orientace energetiky na využití jádra.Ta by
ovšem nesměla být předmětem politických
machinací, dostavba jaderných elektráren by
měla být podmíněna nejvyšší bezpečností
a cenou, nikoli věrností vlády jejím spo-
jencům. Rovněž by kvalitě vzduchu, který
dýcháme, prospěla orientace přepravy osob
na hromadnou dopravu a využití alterna-
tivních pohonů motorů autobusů i aut.

Žijeme v srdci Evropy a jsme tudíž význam-
nou tranzitní zemí, ale nechceme, aby se nám
krajina proměnila na silnice, parkoviště a skla-
dy. Rádi bychom dostali postupně kamiony na 

DEJME STOPKU
PRAVICI

Začátkem října nás čeká
odpovědný krok, který roz-
hodne možná na více než na
čtyři roky o budoucím osudu
naší země. Po volbách mo-
hou strany a vzniklé koalice
rychle změnit směřování
budoucího vývoje. Již nyní se
netají svým podlézavým pos-
tojem k EU, hlásí se ke spo-
lupráci se sude�áky, vstříc-
ností k migrantům a utopic-
kými představami řešení
problémů. 

Některým stranám pravice
leží dosud v žaludku součas-
ný průběžný systém finan-
cování důchodů, ještě jakž
takž dostupné a částečně
bezplatné zdravotnictví. Na to
si brousí zuby. Také zákoník
práce a ochrana pracujících
není již nyní moderní a je
třeba s ní zatočit. Proč by
měla být uzákoněna osmiho-
dinová pracovní doba? Vždy�
mnozí jsou ochotni pracovat
více, tak proč je omezovat?
Proč placená dovolená?
Vždy� například v USA nic
podobného nemají...

Chceme se vrátit k pomě-
rům před sto a více lety? Ne-
cháme se opět dobrovolně
zotročit? Nebo budeme bojo-
vat za svá práva?

Nyní záleží na voličích, jak
dalece se nechají zmanipulo-
vat hysterickými výkřiky pravi-
ce, že je vše špatné, nebo se
nechají zlákat nerealistickými
vizemi „mládežnických“ pirá-
tů. Je tu ještě česká levice,
by� v současné době 
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VOLTE BUDOUCNOST LIDÍ A PŘÍRODY
Postupně jsme si představili podstatu čtyř z volebních „pěti priorit“ KSČM – nez-

cizitelnost lidské důstojnosti, podpora poctivé práce, život v bezpečí a péči o děti
a jejich vzdělání. Zbývá nám jen představit si  pátou z 5P, požadující zdravější příro-
du a životní prostředí.
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koleje tak, jako to zvládá třeba Švý-
carsko. Velké silniční stavby – a nejen
ony – vedou k záboru zemědělské půdy.
Chceme, aby možnosti jejího záboru na
jakékoli stavby bylo přísně omezeno. 

Ochrana půdního fondu však pro nás
neznamená jen omezení jejího záboru,
ale také zvyšování její kvality. Proto
požadujeme větší podporu ekologického
obhospodařování půdy. Naopak vyčer-
pávání organických složek zemědělské
půdy pěstováním snadno zpeněžitel-
ných monokultur by mělo být hlídáno
a omezováno. Zemědělci si zaslouží
naši podporu, a to také snahou alespoň
částečně obnovit soběstačnost země ve
výrobě potravin

Potraviny jsou samostatným tématem
už proto, že na jejich kvalitě do značné
míry závisí zdraví obyvatel. Proto po-
žadujeme zpřísnění norem kvality
potravin a zamezení neplnohodnotných
náhražek v regálech obchodů, které
lákají jen cenou. Paradoxně právě na
nich obchodní řetězce nejvíce vyděláva-
jí. Také se vám to nelíbí? A nedozrál už
čas na to, zastavit zneužívání přírodních
zdrojů a nakonec i lidí?

Ta�ána LANKAŠOVÁ

méně výrazná, ale o to důležitější, aby
zabránila těm nejhorším excesům
a ubránila zbytky sociálních jistot, které
nám ještě po třiceti letech budování kapi-
talismu zůstaly. Je důležité dát hlas
komunistům, abychom se nemuseli za
čtyři roky chytat za hlavu, kam že jsme se
to dopracovali.

KSČM nabízí reálný program, který bere
v potaz nejen zájmy naší republiky, ale
především zájmy všech pracujících.
Chceme, aby naši poslanci především
hájili prospěch nás všech a ne zájmy
cizích velmocí a peněz. Nechceme, aby
Poslanecká sněmovna rozhodovala proti
vlastnímu lidu, za zájmy kapitálu. Nechce-
me být jen montovna a kolonie EU, ze
které se vše, co za něco stojí, vyveze,
a k nám se doveze jen šunt a odpad. 

Poj	te k volbám a volte KSČM, jako
alternativu k bezskrupolózní pravici.

Věra ŽIŽKOVÁ

DEJME STOPKU PRAVICI

� Dokončení ze str. 1

Volte budoucnost...

� Dokončení ze str. 1

Jak jste začali s volební kampaní na
Jičínsku?

Volební kampaň jsme na Jičínsku
začali připravovat ihned po neúspěšných
volbách do krajského zastupitelstva.
Základním cílem bylo připravit a schválit
kandidátku do PS Parlamentu ČR. To se
nám podařilo a lídrem okrasní kan-
didátky je Kateřina Dědková, které je 30
let a rovněž je dvojkou krajské kan-
didátky. Všichni kandidáti z okresu jsou
velice aktivní. Zúčastňují se akcí, chodí
mezi lidi, roznášejí volební materiály.

V okrese bude vylepeno více než tisíc
plakátů, rozneseno dvacet tisíc letáčků
do domácností. Máme vyvěšeny tři bil-
bordy a dvacet bannerů. Uspořádali
jsme volební akci v Sekeřicích za účasti
předsedy ÚV KSČM Vojty Filipa. Na
tomto setkání s občany vystoupila řada
kandidátů včetně lídra kraje Zdeňka
Ondráčka. Našim velkým úkolem je,
obsadit volební komise v okrese zástup-
ci KSČM.

Prý jste se vypravili na Hodonínsko
po tornádu?

Ano, společně s předsedou okresní
organizace Petrem Typltem a místopřed-
sedou okresní organizace Jiřím Šmidr-
kalem jsme navštívili postiženou oblast,
předali jsme finanční dar. Naše pomoc
byla zejména pro členy KSČM. Pro-
cestovali jsme všechny postižené obce.
Z toho, co jsme viděli a slyšeli z vyprá-
vění postižených lidí, je nám zcela jasné,
že došlo k tragédii, se kterou budou bojo-
vat několik let.

Co byste si vzal „na mušku“ při jed-
náních Poslanecké sněmovny?

Jsem kandidátem, tak říkajíc, z druhé
lajny. V okrese jsme dali přednost mládí.
Trochu mě mrzí, že i ostatní okresy
v kraji se k nám nepřidaly. Osobně
pracuji velmi usilovně. Okresní organi-
zace by ráda překročila pětiprocentní
hranici volitelnosti. Poctivě diskutuji s ob-
čany o našem programu a našich cílech.
Přesvědčuji důchodce, že KSČM je jedi-
nou alternativou. Oni můžou rozhodnout,
kam bude naše země směřovat, oni
rozhodují o osudu svých dětí a vnoučat.
Je jich 2,8 milionů voličů. Jsem jedním
z nich. Hodně hovořím s mladými lidmi.
Mám radost, že si čím dál víc uvědomují
vážnost doby. Nejvíce je trápí drahé
bydlení, pro řadu z nich se stává nedos-
tupné. Trápí je zdražování základních
životních potřeb, jakými jsou potraviny,
energie, voda. Řikám jim, volte kandidá-
ty KSČM a my vám pomůžeme, vždy�
jsme tady pro vás.

Z čeho vycházejí Vaše životní
zkušenosti?

Jsem původním povoláním zemědělec.
Patřím mezi generaci, která zažila
masivní rozvoj v této oblasti. Dlouhodo-

bě ukazuji na problém, jakým je sobě-
stačnost ve výrobě potravin. To jsme
v minulosti dokázali zajistit ve všech zák-
ladních komoditách. Od řady zemědělců
slýchám, že nemají pracovníky. A já se
ptám, co pro to udělali? Kolik bytů
postavili, kolik mají míst v jeslích, ve
školkách, jak bojují za dostupnost veře-
jné dopravy, lékařské péče, jak funguji
vesnické obchody, hospody...? Všechno,
co jsme pracně budovali, si nechali zničit
a pro nápravu nedělají nic.

To se však netýká pouze zemědělců,
stejné problémy mají v průmyslu, služ-
bách, stavebnictví. Jsme zpustošenou
zemi, kde nám již téměř nic nepatří. Ukaž-
te mi podnik, který pro své zaměstnance
postavil byty na své náklady. Neznám!
Pak se divíme, že se se musíme spo-
léhat na pracovníky z jiných zemí. Toto je
však chyba v systému vlády a přísluš-
ných ministerstev. Kam se podíváte,
samý problém ve všech odvětvích ná-
rodního hospodářství. To není náhoda,
řídí nás diletanti, nepřipraveni školou aní
praxí. Vážným problémem, zejména pro
mladou generaci, je nelegální migrace.
Toto je plíživé nebezpečí. Apeluji na
mladé voliče a říkám jim, že pokud se
nebudou bránit a budou volit politickou
garnituru, která je schopna za mrzký
peníz zničit život v této zemi, pak se
můžou dočkat tragických konců.

Také mě mrzí, že v našich veřejno-
právních médiích se nestydatě lže, a to
za peníze poplatníků. V poslední době
se řada lidí ptá, jak je možné, že ČT
nevysílá sportovní přenosy z národních
ligových zápasů? Proč musí kupovat
konkurenční kanály, když na činnost ČT
musí každý z nás  ze zákona přispívat
měsíčními poplatky? Odpovídám: tak
proč je volíte? Volte KSČM a bude vám
opravdu lépe! Prostudujte si, co nabí-
zíme, co uděláme, pokud dostaneme
šanci. Tak proč ne? Věřím ve vaše
moudro, vážení voliči, a za každý hlas
vám děkuji.

Za odpovědi děkuje 
redakce Krajánku

FOTO – Petr Miler

5P KSČM – PŘÍRODA
ZDRAVĚJŠÍ, žIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ ČISTĚJŠÍ

��� OTÁZKY PRO VÁCLAVA ORTA,
místopředsedu ÚV KSČM a kandidáta do Sněmovny

Václav Ort ve Svojšicích s předsedkyní OV
KSČM Ústí nad Orlicí Erikou Kohoutovou.
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Na toto téma jsem si již vyjadřoval v roz-
hovoru pro Haló noviny. Můžu říct, že v prv-
ním okamžiku jsem ho komentoval dost
nevybíravými slovy. Toto rozhodnutí parla-
mentu vychází z naprosté neznalosti sku-
tečností. Dnešní ústavy zdaleka nejsou to, co
občas představuje ČT, když používá záběry
někdy ze šedesátých let. 

Naši poslanci, Hanka Aulická a Leo Luzar,
to v parlamentu ve svých vystoupeních
podrobně vysvětlovali, leč zabedněnost něk-
terých opozičních poslankyň je do nebe vola-
jící. Byl bych skutečně rád, kdyby mi ony
„dámy“ vysvětlily, jak zajistí péči o děti s těž-
kým zdravotním postižením, kdy se například
musí krmit tzv. pegem, tedy přímo do bříška.
To je péče 24 hodin denně, sedm dní v týd-
nu. A mohl bych uvádět další, mnohdy horší
případy, ale nechci čtenáře Krajánku děsit.
Těžko najdeme pěstouny nejen ochotné, ale
i odborně způsobilé tuto péči zajistit. Bude to
asi jeden z důležitých úkolů pro příští parla-
ment revokovat nebo systémově rozumně
upravit toto velice neuvážené rozhodnutí. Jen
pro zajímavost. Podle dostupných údajů
máme v ČR 27 těchto zařízení. Většinou se
jedná o dětské domovy se specializovanou
péčí pro děti do tří let a dvě dětská centra.

Jsem zvědav, jak dalece se toto rozhodnutí
dotkne například Dětského centra ve Dvoře
Králové nad Labem, které funkci kojenecké-
ho ústavu plní v našem kraji. Vím, že tato
oblast patří spíše do resortu zdravotnictví,
ale spolupráce se sociálním odborem, přede-
vším s oddělením sociálně právní ochrany
dětí (OSPOD), je naprosto nutná. 

Osobně budu jenom rád, když děti nebu-
dou muset být v ústavech nebo jiných za-
řízeních. Určitě bych dal přednost pěstoun-

ským rodinám, ale bu-
de jich dostatek? Chybí
také další sociální
zařízení, například
azylové domy pro
matky s dětmi. Naše Dětské centrum také
provádí mimo jiné i zácvik maminek. Jsou to
kolikrát velmi mladé maminky, které třeba
samy vyrostly v dětských domovech a péči
o dítě prostě samy nezvládnou, ačkoliv velmi
chtějí. Neměly se to kde naučit, nemají kde
bydlet, nevědí, co si s miminkem počít.
V centru je sice naučí, jak se o miminko
postarat, ale jejich další život to je už otázka
pro OSPOD. A není to jednoduché.

Zarážejí mě i výroky útočící na zařízení pro
děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP).
Nutnost tohoto zařízení může zpochybňovat
snad jen skutečný neználek. To je opravdu
těžko nahraditelné zařízení. Žádná pěstoun-
ská rodina vám okamžitě, třeba uprostřed
noci, nepřevezme zubožené dítě (někdy
i zbité nebo znásilněné), nebo pět dětí vyhla-
dovělých tak, že byste na nich mohli žebra
počítat, nemluvě o modřinách na těle nejstar-
ší dívenky. A to se tehdy nejednalo o žádné,
tzv. nepřízpůsobivé, etnikum. Tyto děti pak
nutně potřebují i psychologickou péči, a ta
mnohdy není vůbec jednoduchá. Vysvětlí mi
některý z oněch pochybovačů o nutnosti
ZDVOPů, jak bude takové situace řešit? To ty
děti necháme na ulici svému osudu? 

Vidíte, vážení čtenáři Krajánku, co toho má
nový parlament před sebou jen v sociální
oblasti. A to nemluvím o domovech pro
seniory. To je námět na další článek. Na závěr
mi dovolte, abych trochu upravil Julia Fučíka. 

Lidi! Už se konečně probu�te! Poj�te k volbám,
přesvědčte i své známé a volte KSČM!
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Jak jako bývalý radní pro sociální oblast hodnotíte rozhodnutí zrušit kojenecké ústavy?

Horké léto se
letos nekonalo,
ale vzhledem
k ostré předvo-
lební kampani,
zažíváme hor-
ký začátek
podzimu. Jako
součást pří-
pravy na nový
školní rok do-
razil z Králo-
véhradeckého kraje mezi dárky pro
prvňáčky v celém regionu tradiční
výukový materiál pro dopravní výchovu.
Tam měl úvodní slovo s fotografií dnes již
bývalý hejtman za ČSSD. Hodnotná
vzdělávací pomůcka tak byla vlastně zne-
hodnocena. Podobně se na stavebnici

pro prvňáčky objevil obličej současného
„pirátského“ náměstka hejtmana pro
oblast školství a sportu s „komiksovou“
bublinou oslovující rodiče.

V Náchodě se proto rozhodli pro ra-
dikální řešení politické agitace, která
samozřejmě do školy nepatří. Stránku
s hejtmanem odstranili a stavebnici vrátili.
Možná úsměvné, ale nevhodné zvidi-
telňování politiků vlastně prvňáčky
poškodilo. Rodiče přitom nyní prožívají
perné týdny. Kromě přetrvávajících
opatření proti nákaze COVID-19 se musí
potýkat s nebývalým zdražením prak-
ticky všeho, včetně nezbytných školních
pomůcek. 

KSČM proto ve svém programu 5P
Šance na nový začátek prosazuje
zvýšení podílu veřejných výdajů na

vzdělávání na 6 % HDP. Jsme pro zru-
šení poplatků za pobyt ve školní družině
a školním klubu i za kroužky ve školách.
Učebnice a základní pomůcky na zák-
ladních a středních školách zdarma.
Prosazujeme také bezplatné obědy
a vstupy do galerií i muzeí pro žáky
a studenty. 

Koronavirová krize také ukázala, jak
potřebný je nejen pro distanční výuku
bezplatný internet do škol a domácností
s dětmi i kvalitní počítačové vybavení.
Jsme pro poskytování sociálních a pros-
pěchových stipendií. Dostupnost kvalit-
ního vzdělávání i mimoškolní činnosti je
jeden z hlavních dlouhodobých progra-
mových cílů KSČM.

Soňa MARKOVÁ,
kandidátka KSČM do PS

Začíná nový školní rok 

��� OTÁZKA PRO: Josefa Lukáška, kandidáta KSČM do PS PČR

Už v roce v 1922 vznikl první kojenecký
ústav s dětským domovem v pražské Krči.
Původně nesl název Nemocnice a útulek
spolku Československé ochrany matek
a dětí v Praze Krči. Činnost zahájil 6. lis-
topadu. V ústavu bylo šedesát míst pro děti,
později devadesát, každé oddělení mělo
dvacet lůžek. Pro matky bylo v ústavu 45
míst. Lůžka byla rozdělena podle tříd, ale
existovala i bezplatná lůžka pro opuštěné
kojící matky, což bylo zároveň i jedním
z hlavních důvodů přijetí. Dále byly také při-
jímány matky na zácvik v péči o dítě.

Každoročně je do těchto zařízení přijato
průměrně 1 700 až 1 800 dětí. V roce 2019
to bylo např. 1 552 dětí, z toho 92,6 %
bylo přijato do dětských domovů, 7,4 %
dětí pokryla dětská centra. Z toho 1 184
(80,3 %) dětí bylo přijato do zařízení se
souhlasem rodičů, 233 (15,8 %) dětí na
základě předběžného opatření a 57
(3,9 %) dětí na základě nařízené ústavní
výchovy. Důvody zdravotní a sociální pro
přijetí dítěte do zařízení byly téměř vyrov-
nané, důvody sociální vykazovaly mírný
pokles oproti předchozím rokům. V re-
publikovém průměru se jedná o 72 při-
jatých dětí na 100 000 dětí/dospívajících
(ve věku 0–18 let). Zhruba 1 400 dětí
ročně je v celé republice ze zařízení pro-
pouštěno, z toho asi 1 000 (70 %) dětí
přechází do péče vlastní rodiny. Do
náhradní rodinné péče odchází více než
200 (15 %) dětí, do dětského domova
(MŠMT) kolem 140 (10 %) dětí, do domo-
va pro osoby s postižením 15–20 (1,2 %)
dětí a jinam odchází celkem asi 45–55
dětí (asi 3,8 %).



V Hradci Králové
v Honkově ulici fini-
šuje výstavba domu
„Sociálních služeb
města Hradec Krá-
lové“. Stavba stojí a už
je vybíráno vnitřní
zařízení, zařízení na
balkonky, do společ-
ných prostor a jinam.
Pokud vše půjde
dobře, mohl by tento dům už od jara 2022
poskytovat odlehčovací službu pro rodiny
a jedince, kteří dlouhodobě pečují o své
blízké a potřebují si trochu „oddechnout“. 

Je velmi dobře, že stále více rodin peču-
je o své blízké doma a umožní jim život
v kruhu rodiny. Taková péče je však velmi
náročná fyzicky i psychicky. Proto je tato

služba velmi potřebná, její kapacity stále
nestačí a myslím si, že nejen v Hradci
Králové.  

Věřte, milí čtenáři, že nebylo vůbec
snadné prosadit na jednání Zastupitelstva
města Hradce Králové, aby tento dům
zůstal po výstavbě, kterou plně zajiš�uje
a financuje město, i v jeho rukách. Byla
velká snaha předat celé zařízení sou-
kromému subjektu, ve hře byla jako ostat-
ně velmi často i charita. Ta jediná, dle slov
jejích obhájců, je schopna a umí sociální
služby poskytovat. Nesouhlasím s tímto
tvrzením a jsem velmi ráda, že se
nakonec podařilo založení městského
zařízení. Ne každý může využívat často
velmi drahé služby soukromé, ne každý
vyhledává charitní služby,  ne každý je
schopen čekat, až se někde „uvolní

místo“.  Každé město by pro své občany
mělo mít „své“ sociální zařízení s dos-
tačující kapacitou, které bude občanům
dané obce či města poskytovat kvalitní,
dostupné a potřebné sociální služby.
Zařízení, které zajistí potřebným většinou
seniorům důstojný život a i jejich nej-
bližším dopřeje trochu odpočinku a nabrá-
ní tolik potřebných sil. 

KSČM bude vždy přednostně pod-
porovat kvalitní městská sociální zařízení
a v Hradci Králové se nám nakonec dobrá
věc podařila. Ostatně i v našem volebním
programu je jedno z 5P „Právo na důsto-
jný život“, a druhé „Pomoc potřebným“.
Držme si palce a pomozme, abychom
mohli v prosazování kvalitní a dostupné
sociální péče pokračovat i na parlamentní
úrovni.  Číslo 18 – KSČM – to jistí.

Táňa ŠORMOVÁ,
kandidátka KSČM do PS

Mohu se zeptat, proč jste se nemohla
stát kosmetičkou? Je těžké po ukon-
čení studia nastoupit někde v salonu
nebo si zavést vlastní praxi?

Ne že bych nemohla, po ukončení studia
jsem to hodně zvažovala, ale nikde v sa-
lonu většinou nechtějí zaměstnat kos-
metičku pod sebe, chtějí na živnostenský
list. A jelikož jsem měla staršího přítele
a už v té době jsme uvažovali o koupi
pozemku na výstavbu vlastního rodinného
domku, tak jsem chtěla spíš být zaměst-
naná a ne ještě investovat finance do
začátku podnikání. 

V Krajánku jste se zastávala mladých
lidí, že nemají šanci dostat se k vlastní-
mu bydlení a také nájmy jsou horentní,
zejména ve městech. Vidíte nějakou
dobrou šanci pro ně v programu
KSČM, za níž kandidujete?

Určitě obnovení výstavby družstevních
bytů, nebo státních respektive obecních a
městských nájemních bytů. Význam přik-
ládám i obnovení novomanželských půj-
ček. Možná to dnes není úplně moderní,
ale pro mne je prioritou rodina v tom kla-
sickém pojetí, která má kde bydlet.

Snad by mohla pomoci například
stopka růstu nájemného? Máte nějaké
informace od přátel?

Určitě, nájmy jsou dnes hodně vysoké,
takže hodně lidí se spíš rozhodne pro

hypotéku, než aby měsíčně dávali za
nájem nemovitosti, která nikdy nebude
jejich. Mladým rodinám by hodně pomohly
startovací byty s regulovaným nájemným,
alespoň na prvních pět let. Nic takového
ale není, i když se o tom řadu let mluví.
Nějak se ty sliby vládním stranám vždy
rozplynou do ztracena.

Žijete ve spokojené rodině, ale možná
přemýšlíte i o tom, že budou zrušeny koje-
necké ústavy. 

Někdy je asi umístění do takového
zařízení poslední možnost, jak může být
vůbec dítě zaopatřeno, osobně bych ale-
spoň nějaké zachovala. Určitě bych víc ale
preferovala adopci. Samozřejmě si přeji,
aby každé dítě mělo š�astné dětství a spo-
kojený život. 

Jaký přístup byste asi podpořila?
Adopce nebo střídání pěstounů či
zachování nějakých zařízení?

Ano, proto by měl zůstat nějaký ome-
zený počet. Nedávno celý problém úpl-
ného rušení ústavů popsala jak v tisku, tak
v televizi poslankyně Hana Aulická
Jirovcová, nejsem s jejím názorem a ini-
ciativou v rozporu.

Uvítala jste růst přídavků a také sní-
žení hranice příjmů pro rodiny, které na
ně mají nárok?

Mé rodiny se zrovna přídavky netýkají,
ale určitě jsem to uvítala pro samoživitele,
mnohdy jdou od nuly k nule a s malými
dětmi to není vůbec lehké, když druhý
rodič „nefunguje“. 

Co ještě trápí rodiny s malými dětmi,
konkrétně na venkově? Máte například
dostupnou mateřskou školku, obchod,
dopravní spojení?

V dnešní době kdy má téměř každý auto
je asi ta logistika za školstvím a nákupy
o mnoho snazší. U nás v Oseku je třeba
mateřská školka, škola i obchod 15 minut
pěšky, kdybych náhodou neměla auto.
Dnes už jsme dost pohodlní a využíváme
ta auta. Horší je to s tím, aby do školky
dítě vůbec přijali. Dětí je dost a mnohdy
někdo nemá jinou šanci, než si platit
školku soukromou.

Za odpovědi poděkovala
Mirka VOHRALÍKOVÁ
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Kateřina si přeje dostupné bydlení pro mladé rodiny

Kateřina Dědková žije na Jičínsku velice ráda.

Kandidátka do PS za KSČM Kateřina Dědková – po maturitě se nestala kos-
metičkou, ale vyzkoušela si práci v Informačním středisku a v prodejně, poté nas-
toupila do Škoda auto. V současnosti plní mateřské povinnosti. Její volný čas
nyní naplňuje především rodina. Ráda jezdí na výlety do přírody, po hradech
i zámcích. Je členkou Sboru dobrovolných hasičů a sbírá zkušenosti z práce
s veřejností v Odborovém svazu KOVO a jako sympatizantka KSČM. Do PS PČR
kandiduje poprvé, chtěla by zde řešit hlavně problematiku bydlení mladých.
Kateřině je 30 let, je vdaná, má jedno dítě a těší se na další přírůstek do rodiny.

UMOŽNĚME DŮSTOJNOU PÉČI VE STÁŘÍ



Češi nás tu
nechali... Jak to,
že jste nás nev-
zali s sebou...
Však nás tu zabi-
jou... – mám
takový pocit, že
afghánští tlu-
močníci nám
v podstatě vyhro-
žovali, a tak tro-
chu hráli i na city. 

Když vyjdu čistě z oficiální linie USA
a NATO, byla to kromě jiných i Armáda
ČR, která přišla Afgháncům pomoci proti
tálibáncům, obětovala zde 14 mladých
životů a utopila miliardy. Mluví se o nej-
méně 20 miliardách korun, ale... To vše na
úkor vlastních občanů, kteří ve stále
větším počtu žijí od výplaty k výplatě.
A tohle je afghánský výraz díků? Stížnosti
na Čechy hraničící s výhružkami? Jenže
ono to, jako většinou, je úplně jinak.

Naprosto souhlasím s uznávaným ara-
bistou Petrem Pelikánem, který v Afghá-
nistánu několik let žil a který k danému
tématu pro časopis Reflex uvedl: „Do
Afghánistánu si projektujeme vlastní hod-
noty a názory, staráme se jen o sebe.
Část tamních elit nás manipulovala, reali-
ta byla jinde.“

Dále rozporuje nebezpečnost Talibánu
a zdůrazňuje, že zemi nerozumíme. „Tlu-
močníky spolupracující s českou armádou
bych v zemi nechal,“ dodává. Já jsem toto
opakovaně také řekl. A dodával jsem jejich
neznalosti českého jazyka (našim vojá-
kům tlumočili do angličtiny) a argumento-
val zcela odlišnou kulturou, zvyky a tra-
dicemi s absolutní neochotou se našim
přizpůsobovat.

Když se na to podíváme selským ro-
zumem, co jiného by žoldáci vlastně měli
očekávat? Jejich „nadřízení“ odtud zdrhli
za svitu měsíce jako malí kluci od míčem
rozbitého okna a my te
 abychom jim zde
stavěli slavobránu. Tak to ani omylem.
Nebyla to naše válka a Česká republika
tam neměla co dělat! Za tzv. bezpečnost
v Evropě se tam nikdy nebojovalo.
A Evropa „díky“ špatné migrační politice
EU už bezpečná dávno není. Stačí nav-
štívit Německo, Francii, Belgii.

Soustře
me se raději na bezpečnost
naší země. A jestli máme dost peněz na
válku, mělo by být i dost na zdravotnictví,
sport, vědu, kulturu a vše pro mírový
rozvoj.

Zdeněk ONDRÁČEK, 
poslanec a vedoucí kandidát KSČM

pro volby do PS
Haló noviny, 27. 8. 2021  

Češi nás tu nechali...
Z vystoupení Vojtěcha Filipa 

ve Svojšicích
Vojtěch Filip ve svém projevu ve Svojšicích

mluvil o účasti armády ČR v Afghánistánu,
jako o velké ostudě, do níž republiku zatlačilo
NATO. Další nová šance na nový začátek
povede k překonání pandemické krize, mů-
žeme se chlubit, že lidé mohli zůstat s pod-
porou v zaměstnání a vrátit se zpět. Musíme se
bránit těm, kteří chtějí stát dorozprodat,
nechtějí zvyšovat mzdy a důchody. My máme
jiný reálný a realistický program rozvoje,
nemůžeme přece vyrábět podle direktiv EU
nezabezpečená elektroauta. Potřebujme krizi
překýt výstavbou bytů pro ty, kteří chtějí zaklá-
dat rodiny. KSČM připravila prostředky
rozpočtu pro obecní a družstevní výstavbu. To
pomůže snížení ceny nájemného i ceny bytů
a budou tu pracovní příležitosti. Pro ty, kteří
mají odpracováno, musíme zajistit důstojný
život, nebo	 263 000 důchodců má menší pří-
jem než životní minimum – 10 000 Kč. KSČM
přichází s návrhem zaručeného důchodu
12–13 tisíc měsíčně. Náklady na zvýšení by
bylo 8 miliard korun. Státní rozpočet 1,5 bilio-
nu korun to unese. Samozřejmě i bez nes-
myslných nákladů 20 miliard korun do
zahraničních armádních misí. 

Za 31 let, kdy existuje KSČM, jsme nikdy
nepřipustili, aby chování KSČM bylo protiús-
tavní nebo populistické. Opozice na nás útočí,
protože nemají program, nevědí, co mají dělat,
čtyři roky jen kritizovali vládu a měli nereálné
návrhy...

(vha)
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Po kandidátech i kandidátkách z Pardubického kraje představil volební lídr Královéhradeckého kraje, poslanec Zdeněk Ondráček ve
Svojšicích osobnosti, které se objeví na kandidátní listině. Ne všichni mohli přijet. Zprava: Táňa Šormová, Soňa Marková, Josef Lukášek,
Jaroslav Manych, Filip Toráč, Marcela Kováčiková, Karel Hais, Věra Kučerová a Petr Typlt. 
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Pro 2 osoby: � 4 hlavičky hub
(žampiony portobela, mladé
bedly nebo růžovky – 200 g) �
100 g sýra Balkán � rajčátka
na ozdobu � bílý pepř � mletý
kmín.

Hlavičky hub oloupejte,
uvnitř okořeníte a naplníte
nahrubo nakrájeným sýrem.
Pokladete půlkami rajčátek,
podlijte na pekáčku  lžící
vody a pečte odkryté ve
středně teplé troubě 20
minut. Podávejte s vařenými
brambory.

Vařila Ta�ána
LANKAŠOVÁ Balkánské houby

��� KRAJÁNKOVY SNADNÉ DOBROTY
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Poslední srpnová sobota bývá vy-
hrazena pro setkání německých, pol-
ských a českých občanů, prostých lidí,
na polsko-české hranici na Pomezních
Boudách – letos po 99.
Po projevech vyrazila skupinka v čele
s poslancem Zdeňkem Ondráčkem
a poslankyní Květou Matušovskou (za
Pardubický kraj) i s dcerkou na vrchol
Sněžky. Pro Zdeňka to byl letošní 12.
výstup. Jak počasí sice zamračené
přálo účastníkům setkání u celnice, tak
na cestě k vrcholu a na Sněžce to bylo
jen pro zdatné a otužilé. I benjamínek
vyšel sám – letos podruhé. Gratu-
lujeme! Členové a její sympatizanté
mají tuhý kořínek!

FOTO – Petr HOJNIC a účastníci výstupu

PERFEKTNÍ HLÁŠKY
� „Proč jdeš vždycky na balkon, když
tvá žena zpívá?“ – „Aby si nikdo nemohl
myslet, že ji biji.“
� Nehubnu do plavek – tloustnu do
nafukovacího kruhu, aby mi nespadl.
� V noci bychom prý neměli jíst, ale kdo
mi sakra vysvětlí, proč je tedy v lednici
světlo?!
� Chytré telefony, chytré hodinky,
chytré oblečení, chytrá auta ... jen ty lidi
jsou čím dál blbější.
� Ukrajinská armáda povolala všechny
vojenské zálohy. V celé západní Evropě
se zastavily stavební práce.
� „Pokud se někdy ztratíte v lese, kom-
pas vám pomůže ztratit se víc na sever.“
� Nejlepší způsob, jak si zapamatovat
narozeniny své ženy, je jednou na ně
zapomenout.

Skupina se Zdeňkem Ondráčkem a Květou Matušovskou na
Sněžce.

JJAAKK TTOO DDNNEESSKKAA VVEEDDOOUU::

--  mmiilliioonnoovvéé  ooddmměěnnyy  mmaannaažžeerrůůmm

--  ppoonniižžuujjííccíí  pprraaccoovvnníí  ppooddmmíínnkkyy

--  ššiikkaannaa  ooddbboorrůů

--  nneekkvvaalliittnníí  sslluužžbbyy  zzáákkaazznnííkkůůmm

--  nneeuussttáálléé  zzddrraažžoovváánníí  sslluužžeebb

CCOO CCHHCCEEMMEE MMYY::

--  fféérroovvéé  ppllaattyy  pprroo  zzaamměěssttnnaannccee

--  jjiissttoottuu  ssttaabbiillnníí  pprrááccee

--  ssiillnnéé  aa  sseebbeevvěěddoomméé  ooddbboorryy

--  ssppookkoojjeennéé  zzáákkaazznnííkkyy

--  zzaacchhoovváánníí  ssttááttnnííhhoo  ppooddnniikkuu

Volte KSČM – vždy na straně pracujících!
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Jen několik stran jde do voleb mimo koalice,
uve�me největší soupeře KSČM. Lídrem KSČM
v kraji pro říjnové volby bude opět poslanec
Zdeněk Ondráček, který kandidátku vedl již
v roce 2017. Na dalších místech budou
Kateřina Dědková z Oseku, bývalá krajská
radní pro školství Táňa Šormová a bývalá
poslankyně Soňa Marková.

Hnutí ANO povede do voleb v kraji pos-
lankyně a ministryně pro místní rozvoj Klára
Dostálová. Na dalších místech by měli kandi-
dovat poslanci Jiří Mašek, Petr Sadovský
a Pavel Plzák. V čele kandidátky Spolu bude
poslanec a starosta Trutnova Ivan Adamec
(ODS). Za ním následuje poslanec, náměstek
hradeckého hejtmana Pavel Bělobrádek
(KDU-ČSL) a na třetím místě právník a pre-
zident České asociace věřitelů Pavel Staněk

(ODS). Za TOP 09 bude na čtvrtém místě kan-
didovat Matěj Ondřej Havel, ředitel Gymnázia
J. K. Tyla v Hradci Králové. Koalici Pirátů
a hnutí STAN povede poslanec Pirátů Martin
Jiránek z Trutnova. Piráti v čele kandidátky
obsadí i třetí a čtvrté místo: Tomáš Unger z
Náchoda a Michal Čepelka z Broumova. STAN
na dvojku nominoval starostu Nové Paky
Josefa Cogana a na pátou pozici bývalého
primátora Hradce Králové a diplomata Martina
Dvořáka. Lídrem kandidátky ČSSD bude
poslanec a starosta Náchoda Jan Birke.
Dvojkou bude starostka Kopidlna Hana
Masáková (ČSSD), na třetím koordinátorka
projektu Senioři v krajích Jana Fröhlichová
(ČSSD). Bývalý hejtman Jiří Štěpán kandiduje
na posledním 20. místě. Volební uskupení
Trikolóra, Svobodní a Soukromníci povede
do voleb hradecký lékař a místopředseda Svo-
bodných Miroslav Havrda. Pro hnutí SPD
bude jedničkou na kandidátce v kraji ředitelka
úřadu práce v Ústí nad Orlicí a bývalá
poslankyně ČSSD Vladimíra Lesenská.

Ve volbách do Sněmovny v roce 2017 získa-
lo vítězné ANO pět poslaneckých mandátů z 11.
Po jednom poslanci mají ČSSD, ODS, Piráti,
KSČM, KDU-ČSL a SPD.                            (r)

dohledem. Stálo by za úvahu
podobný zákon obnovit.

V létě se ve sněmovně PČR jednalo
o navýšení důchodů. Mnoho, zejména
pravicových poslanců (s příjmy kolem
devadesáti tisíc) namítalo, že na zvýšení
nejsou zdroje. Na druhou stranu jsou pří-
pady, kdy žena, která 35 a více let praco-
vala, porodila a vychovala dvě děti, má
penzi  kolem 12.000. Jak má podporovat
opěvované tržní hospodářství? Z mého
pohledu jsou takto nízké důchody ostu-
dou společnosti! Není nutno tolik přidávat
těm, co mají penzi dvoj- a vícenásobnou.
Myslím, že při stávajících cenách by měla
být minimální penze patnáct tisíc. 

Pak tu jsou lidé, kteří nepracují, ale naše
společnost je dotuje. Pochopím, když někdo
opravdu nemůže pracovat z vážných
zdravotních důvodů. Ale spousta oněch
nemakačenků se třeba na zdravotní
problémy vymlouvá. 

Předloni o dovolené jsem navštívil
jednu hospůdku v obci Boseň, kde nás
obsluhovala paní, která měla na levé ruce
jen dva prsty, a přesto tam  makala. Asi jí
nepřiznali nárok na invalidku, anebo o ni
nežádala, protože je zvyklá zasloužit si

peníze prací. Někoho pobolívají záda
a už je v částečném invalidním důchodu. 

Vzpomněl jsem si tenkrát na jedno
rčení, které říkával můj nadřízený na
vojně: Kdo chce, hledá způsoby, kdo
nechce, hledá důvody. Není mi jedno –
a není to závist – že někteří naši spolu-
občané mají ten komunismus už nyní.
Tedy, že dostávají podle potřeb. Žel bez
toho, že by se aspoň trochu zasloužili.
A ti, kteří pracovali, pískají kudlu a bojí se
jít k lékaři, aby jim nepředepsal lék s do-
platkem. Je to spravedlivé? Je to demo-
kratické? Demokracie, dle mého názoru,
znamená stejná práva, a také stejné
povinnosti. Každý jsme  originál a ne kaž-
dému práce voní. Ale vše si musíme
zasloužit. Každý. Když se zasloužíme,
budeme si toho víc vážit.

Já osobně jsem pro rovnoprávnost
a proti nezaslouženým příjmům. Kdo
nepracuje a� nejí. A ti, jenž poctivě praco-
vali a společnosti dali kus života, by
neměli mít nouzi.

Jiří ZVÁRA,
zastupitel České Skalice

a kandidát do PS

� TRUTNOVSKO
Jaroslav Máslo z  Prosečné oslaví 80
let, Jan Spitzer z Radvanic 25 let;  Petr
Kramer z Vrchlabí 75 let a Eva
Pešková  z Bernartic bude slavit sedm-
desátiny.
Pěknou oslavu a mnoho spokojených
dní prožitých ve zdraví přeje OV KSČM
Trutnov.

KRÁLOVÉHRADECKO
Sedmdesátiny oslaví stále svěží Jana

Holická ze Stěžer, blahopřeje také LKŽ
i ČRSpol., a 75 let Václav Hoskovec,
ZO 53 HK. Osmdesátiny oslaví Petr
Prchal, ZO 54 HK, Jiří Kratochvíl, ZO
54 HK, a Josef Reich, ZO 53 HK. Ilona
Pázlerová, ZO 25 HK, oslaví 85 let.
Zasloužených devadesátin dosáhli
Miroslava Ulrychová, ZO 42 HK,
Jaroslav Benda ze Stěžer a Václav
Macháček, ZO 39 HK.
Všem přeje zdraví a posílá elán a poho-
du do dalších dní i let OV KSČM Hradec
Králové.

RYCHNOVSKO
Jana Nosková z Rychnova n. Kn. -
Hlásky a Alena Čapková z Rychnova n.
Kn. oslavily sedmdesátiny. Jiří Dittrich
z Rychnova n. Kn. slaví 70 let  a Fran-
tišek Horák 94 let z Rychnova n. Kn. -
Rovně. Milena Nováková z Častolovic
oslaví sedmdesátku a Miroslav Vanický
z Týniště n. Orl. 75 let.  Dodatečně bla-
hopřejeme Rudolfu Čepelkovi z Oleš-
nice, který se 27. 8. dožil 90 let. 
OV KSČM Rychnov n. Kn. jim přeje
štěstí i zdraví, plno elánu do dalších dní.

JIČÍNSKO
Vlastimil Polák z Volanic oslaví 75 let
a Josef Kopal z Popovic krásné
a zasloužené devadesátiny.
Oběma přeje OV KSČM Jičín hodně
zdravíčka a životní pohodu.

��� SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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zaslané do Krajánku, budou zveřejněny na webu http://kscmkrhk.cz.

Kdo nepracuje, a� nejí

Choustníkovo Hradiště 11. září
od 10 h. pietní akt u hromadného hrobu 
umučených vězňů z konc. tábora
Lipiny 11. září
od 12 h. setkání s knandidáty a grilování 
kuřat.
Schůzka LKŽ 15. září
od 14 h. je tentokráte v Klubovně MěO 
Seniorů v Máchově ulici (za prodejnou 
Michael).
Krajské dožínky 18. září
v Šimkových sadech od 9 h. do 20 h.   
s podtitulem „návrat ke kořenům“

��� POZVÁNKY

V kraji kandidují



Tento výrok je
obecně známý.
Podle mých infor-
mací jej rád uží-
val i podnikatel
Tomáš Ba�a či pre-
zident Klement
Gottwald. A také
moje babička.
Každopádně je to
moudro stále
platné. Člověk podle vyznavačů Dar-
winovy teorie o vývoji druhů se od ostat-
ních živočichů liší tím, že přemýšlí,
mluví, a také pracuje. Naproti tomu
hliněné tabulky nalezené ve starém
Sumeru nám sdělují, že někdy před

třemi sty tisíci lety na zemi bohové,
chcete-li mimozemš�ané, kutali drahé
kovy. Protože to byla dřina, rozhodli se,
že si stvoří Lulu Amelu, tedy umělého
dělníka, aby tu dřinu hodili na někoho
jiného. Říkali mu Adapa, v Bibli se
jmenuje Adam. 

Takže i staré texty nám sdělují, že jsme
na světě hlavně na práci. Také víme, že
bez práce nejsou koláče… Tedy, když
nebudeme pracovat, nic nevytvoříme,
a tím pádem nic nebudeme mít. V hodi-
nách občanské výchovy mi mimo jiné
bylo sděleno, že v socialismu jsme
jeden každý součástí společnosti, která
tvoří nějaké hodnoty a podle toho, jak se
budu na tom tvoření podílet, budu se

mít. Zkrátka každému dle zásluh. Další
etapou vývoje společnosti měl být komu-
nismus, kde všichni makají jak umí,
a kde měl každý dostat podle potřeb. Asi
jsem něco zaspal, nebo� aspoň dvakrát
týdně mi televize nebo rádio tvrdí, že
tady komunismus už byl. Nebo že bych
při občance nedával pozor a něco mi
uniklo?

Žijeme prý ve svobodné a dokonce
demokratické společnosti. Vždy se naj-
dou jedinci, kteří té práci moc nedají.
Tento systém je, kdoví proč, podporuje.
V Haló novinách proběhlo několik
článků o jakémsi  ZNP, tedy základním
nepodmíněném příjmu. Nepodmíněném
nebo nezaslouženém? Zase si půjčím
jedno rčení: Hloupý, kdo dává, a hlou-
pější, kdo nebere. Proč by jistí vychy-
tralci pracovali, když jim stát z nejrůz-
nějších důvodů poskytuje  někdy i ště-
dré dávky. V dobách nedávno minulých
se těm, kteří neměli trvalé zaměstnání,
říkalo příživníci a byli zařazeni do klí-
čového průmyslu, a tam makat museli a pod 4. PÉČE O DĚTI A JEJICH VZDĚLÁNÍ

„Děti mají právo na š�astné dětství!“

• Přísný postih všech forem agrese vůči dětem. 
• Obědy v MŠ a na prvním stupni ZŠ zdarma. 
• Digitalizace školství. • Kvalita a dostupnost
vzdělávání, kulturních a sportovních aktivit pro
všechny děti. • Učebnice a školní pomůcky zdarma. 
• Internet zdarma pro školy a rodiny s dětmi.
• Jízdné pro žáky základních a středních škol zdarma.
• Kyberšikana jako trestný čin. 

5. PŘÍRODA ZDRAVĚJŠÍ, 
žIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČISTĚJŠÍ

„Kvalitní potraviny a zdravá příroda 
musí být samozřejmostí!“

• Vrácení správy vodních zdrojů do rukou
krajů a obcí. • Konec šuntů v obchodech. 

• Dostavba jaderných elektráren za
podmínky řádného tendru bez

záměrného strašení bezpečnostní-
mi hrozbami. • Zpřísnění norem

kvality potravin. • Směřování k
soběstačnosti v potravinách.

• Podpora ekologického
obhospodařování půdy. 

• Zastavení záboru
zemědělské půdy.

ŠANCE NA NOVÝ ZAČÁTEK

Kdo nepracuje, a� nejí
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