
Jsme několik dní před parlamentními volbami. Volby
do parlamentu České republiky jsou vždy významným
mezníkem ve vývoji společnosti. Boj o naší budouc-
nost je veden všemi prostředky. Vytahují se letité
kauzy, užívají pomluvy, nepravdivě se voliči informují
o cílech stran.

Média masírují veřejnost
svými názory. Cílem je dostat
mimo parlament i ty poslední
zbytky levicových představitelů. Pravice se třese, jak
bude moci opět rozkrádat poslední zbytky našeho
národního bohatství. Ještě je k privatizaci Budvar,
Česká pošta, České dráhy, zdravotnictví a je nutné se
zbavit i přítěže v podobě důchodců. Tam všude jsou
ještě velké zdroje financí, které si potřebují
přítelíčkové rozdělit.

V těchto volbách máme možnost svým hlasem pod-
pořit kandidáty levice. Bez tlaku poslanců za KSČM by

Babiš mnohá pro občany přínosná opatření s ČSSD
neprosadil. ČSSD chytala vlak s převzatými návrhy
KSČM, které dávno prosazovala – od zvyšování mezd
a důchodů, přes přidanou rodičovskou a zvýšení děts-
kých přídavků, od odmítnutí poplatků u lékaře i v

lékárnách až k znovuproplá-
ceným třem dnům nemoci
a zvýšení plateb do zdravot-
ních pojiš�oven a mnoho

jiných benefitů. Případné spojenectví prý středového
ANO s pravicovými stranami by bylo otočením kormid-
la v sociální politice o 180 stupňů. Obyčejní lidé se
stanou třískou unášenou rozvodněným proudem
hamižnosti. Nikdo nebude brát ohled na jejich potřeby.

Znovu apeluji, poj	te k volbám a dejte hlas KSČM –
spolehlivé osmnáctce. Postavme se rozpínavosti
kapitálu. Volte KSČM!                             

Věra ŽIŽKOVÁ
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Jako žena pracující v sociálních
službách už 14 let a matka dvou už
dospělých dětí mám tak trochu stra-
ch, kam to všechno spěje... Kam
spěje současný systém.

Čeká na mě za
15 let důchod, tak
na to se těším.
V 65 asi budu
hodně platná jako
pečovatelka v do-
mově důchodců…
Nejenom moje děti
asi do budoucna
budou chtít vlastnit
byt, nebo dům – už
te� je lituji. Budou muset splácet obludné
částky, k tomu být na tom fyzicky dobře,
aby to tzv. „dali“. Už te� v obchodech
ceny zboží přitvrdily a až přijdou
doplatky energií, tak hodně z nás bude
zděšeno. Kam se to řítíme?

K tomu všemu, když přijde k volbám,
tak normální pracující člověk nevolí levi-
ci, ale populisty. No, ještě to asi není tak
hrozné, že se zapomíná, co bylo před
100 lety, pandemie španělské chřipky,
hospodářský propad, válka… To posled-
ní by nám ještě tak chybělo!

Můj děda byl ročník 1908 a říkal: ,,Zažil
jsem Rakousko-Uhersko, první repub-
liku, válku a nejlepší, co nás mohlo
potkat, byl únor 1948. Už jsme nechtěli
znovu, aby byli bohatší, ještě bohatší
a chudí otroci systému.“

Neopakujme chyby minulosti, volme
levici, ta se za nás vždy postaví.

Přeji Vám všem hodně sil a zdraví!

Marcela KOVÁČIKOVÁ, 
kandidátka do PS PČR

Poslanec Z. Ondráček v Novém Bydžově
Sbor dobrovolných hasičů Nový Bydžov si pozval 9. září lídra kandidátky KSČM

pro parlamentní volby za Královéhradecký kraj Zdeňka Ondráčka na besedu s
občany města. Setkání se zúčastnili také pozvaní hosté na čele s místostarostou
města  Mgr. B. Orlem, ředitelem TS Ing. J. Kubánkem – jediným zastupitelem
Nového Bydžova za KSČM. Setkání se uskutečnilo v zahradním posezení restau-
race „U Stolinů“.

Poslanec Zdeněk Ondráček se věnoval otázkám pandemie Covidu-19 a „pro-
tikovidovým“ opatřením, dále argumentačně věcně rozebral nesmyslné investice do
resortu obrany, kde jsou vyhazovány zbytečně peníze za armádní šrot (nákupy pře-
dražených prostředků pro armádu). Informoval též o „objektivnosti“ většiny novinářů
a jejich přístupu ke KSČM. V neposlední řadě odpovídal na mnohé otázky diskutu-
jících, které se týkaly problematiky všech složek Integrovaného záchranného sys-
tému (IZS). 

V závěru poděkoval za pozvání a popřál přítomným š	astnou ruku při parlament-
ních volbách v říjnu 2021.

Miroslav MACHÁČEK,
ZO KSČM Nový Bydžov

Občané, vzpa-
matujte se, zač-
něte aktivně bránit
svá skutečná prá-
va (místo nesmy-
slných demon-
strací za podporu
opozice v cizích
zemích). Přij�te
všichni k volbám.

Není pravdou, že „stejně nic neovlivníte“
– neovlivníte, když k volbám nepůjdete.
A zvažte dobře svou volbu. V letošních
volbách jde o hodně, jde o budoucnost
naší země. 

ODS, TOP09,  ČSSD. už u moci byly
a všichni vidíme, kam to jejich před-
stavitelé dotáhli: postupná likvidace na-
šeho zemědělství, závislost na dovozu
potravin a spotřebního zboží, horší kvalita
potravin, obrovská zadluženost jak státu,
tak domácností, předražené bydlení a ne-
ustále rostoucí náklady na jeho provoz,
snižuje se úroveň vzdělání, zuby má
spravené jen ten, kdo na to ty deseti tisíce
má, vysávají nás soukromí exekutoři… 

Plýtvá se státními penězi, předražují se
veřejné zakázky, nejvíc pro armádu – viz
poslední příklad výložek pro naši armádu
za spoustu milionů. Šíří se nenávist,
nevůle, agresivita. Namlouvají nám, jak
je pro naši bezpečnost důležité NATO,
ale jak ji „umí“ zajistit, to názorně ukáza-
li např. v Afghánistánu. Tento blok je jen
nástrojem kapitálu, který rozeštvává
národy a státy podle hesla Rozděl
a panuj. Že to přivádí svět na pokraj

jaderné katastrofy a posiluje islamizaci
Evropy, to je netrápí. 

Pan Fiala z ODS lidi straší, že komu-
nisté chtějí vše ukrást a rozdat – větší
demagogii a hloupější fór aby pohledal.
Také nás straší Ruskem – prý veškeré
zlo přicházelo z Východu. No nějak
zapomíná, že i naši vlastní předci přišli
z východu – naše pravlast byla mezi
řekami Vislou a Dněprem.

A co SPD pana Okamury? Podobnost
programů by tu byla, ale jen na papíře.
Pan Okamura to asi nemyslí vážně. Ve
skutečnosti to je proradný lhář a jeho
útoky proti pravici jsou jen divadýlkem pro
voliče – jaké nečestné metody používá,
ukázal nedávno, když ve svých volebních
novinách porovnal volební programy
stran a přisoudil nám pravý opak toho, co
máme v programu. Pokud nechcete
rozvrat a chaos, nechcete privatizovat
Budvar a Českou poštu, nechcete likvi-
dovat zbytek toho dobrého, co tu ještě je,
nebudete volit ani Piráty – jejich údajná
levicovost je opravdu jen zdánlivá. 

Lepší terno ale voliči neudělají ani
s Přísahou pana Šlachty – program
v zásadě opsal od nás, ale s jedním je-
diným rozdílem, chce setrvat ve struk-
turách NATO! Kdo se na to NATO dívá
jako my, má jedinou možnost – volit
komunisty. To je volba pro budoucnost
České republiky. Volte číslo 18 – magie
čísel říká: jedničku a třešinky.

Věra KUČEROVÁ, 
kandidátka KSČM do PS

Čest naší práci!
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VOLBY OVLIVNÍTE, JEN KDYŽ K NIM PŮJDETE
Jako bývalá ekonomka v sociální sféře bych se ráda ve sněmovně věnovala

financím, rozpočtu, případně i sociálním věcem. Cizí mi není ani problematika
veřejných zakázek, pracovní právo a pracovní podmínky. Ubránit zákoník
práce, zpřísnit kontrolu dodržování zákonných pracovních podmínek, to vše
považuji za naprosto stěžejní úkol. Je docela tristní, jak se někteří zaměstna-
vatelé chovají k zaměstnancům. 



Po listopadu 1989 se tvrdilo, že
bývalý režim brzdil rozvoj státu a
Československá republika díky tomu
zaostávala za „vyspělým“ západním
světem. Mnozí z nás se mylně domní-
vali, že po listopadu se začne pracov-
at na modernizaci a inovacích tak,
abychom co nejdříve dohnali západ. 

Bohužel, nestalo se tak. Místo toho
jsme rozprodali vše hodnotné, co v
tomto státě zůstalo, podniky, banky, byty,
domy a něco tak nepředstavitelného,
jako je vlastní voda. Stali jsme se
pouhou montovnou pro západní korpo-
race, zdecimovalo se školství a ze-
mědělství a po 30 letech jsme se
dopracovali k totální závislosti na okol-
ních státech.

Bez modernizace a inovací se k lepším
podmínkám nedopracujeme. Nemám
ale na mysli pouze modernizace a ino-
vace v průmyslu, ale také v jiných
odvětvích. Základem toho je vzdělaný
národ, proto je nevyhnutelné zaměřit se
na obnovu kvality školství od mateř-
ských školek až po vysoké školy. Vrátit
zpět spolupráci škol s průmyslem. 

Bývalo ceněným benefitem, že podnik
měl svou mateřskou školku, kam jeho
zaměstnanec mohl umístit své dítě.
Existovala podniková učiliště, která byla
výhodná pro obě strany. Student měl jis-

totu, že až dos-
tuduje, může
zrovna nastoupit
do podniku, kde
většinou vyko-
nával také prak-
tickou výuku.
Podnik měl no-
vého zaměst-
nance, který se
již orientoval na

pracovišti, ve výrobním procesu a měl již
trochu praxe v oboru, což dnes novým
absolventům schází. Je důležité
vysokým školám vrátit prestiž, aby vyso-
koškolský titul měl opět nějakou váhu.

Jak to s inovacemi myslí, nám byly
docela dobře schopny předvést i před-
chozí vládní strany. Vznikl například pro-
jekt Jednotné inkasní místo, což by jistě
mnoha podnikatelům velice usnadnilo ži-
vot. Nebo projekt IZIP, který by zase byl
přínosem pro naše zdravotnictví a mož-
né úspory na výdajích vynaložených na
zbytečná duplicitní vyšetření, nebo dupli-
citní a v některých případech i kontra-
indikační léky, které byly provedeny
nebo vydány jen proto, že jednotliví
lékaři nemají přistup ke kompletní
zdravotní dokumentaci svých pacientů.
Tyto jistě prospěšné projekty se
proměnily v pouhý „TUNEL“, kterým od-
tekly nemalé finanční prostředky bez

prospěchu pro daňového poplatníka,
který to vše platí. Smutné je, že za to
nikdo nenese zodpovědnost trestní a ani
tu politickou.

Je potřeba zjednodušit a urychlit
stavební řízení, aby bylo možné rychleji
stavět bydlení a dopravní infrastrukturu.
Bydlení je díky absenci nové výstavby
pro většinu mladých finančně nedostup-
né a pomalu se stává nedostupným také
nájemní bydlení. Sociální byty ve vlast-
nictví měst a obcí jsou již nedostačující,
protože se bytový fond rozprodal a nes-
tavěla se za něj náhrada.

Strategickou podporu v rozvoji v dneš-
ní době má přístup k rychlému interne-
tu. Jak je tento moderní komunikační
nástroj důležitý, nám nakonec ukázal
i vývoj v období koronavirové pan-
demie. Pouze díky přístupu k internetu
nedošlo k úplnému zastavení vzdě-
lávání a některé podniky zjistily, že exis-
tují profese, u nichž není nezbytně nut-
ná přítomnost zaměstnance v kan-
celáři, ale svou práci po dohodě se
zaměstnavatelem v pohodě zvládne
i z domova. Proto je nutné podpořit
rozvoj datové infrastruktury a zajistit tak
snížení cen a zvýšení dostupnosti dat pro
podniky a širokou veřejnost.

Jaroslav MANYCH, 
kandidát KSČM do PS

Modernizace a inovace cesta k prosperitě a růstu

KSČM ve vo-
lebním programu
Šance na nový
začátek 5P pro-
sazuje zdravější
přírodu a čistější
životní prostředí.
Královéhradecký
kraj je úžasné
místo pro život a oplývá množstvím
přírodních a kulturních památek,
které lákají nejen obyvatele kraje, ale
i celé republiky a zahraniční turisty. 

Jedním z kouzelných míst je chráněná
krajinná oblast Broumovsko. Většina
zdejších lesů byla ovšem navrácena
břevnovským benediktinům a ti nyní
dostali od CHKO výjimku, aby mohli na
Pánově cestě ve skalní soutěsce Poli-
ckých stěn „brutálně“ a necitlivě odlámat
několik metrů skály pod záminkou odvo-
zu kůrovcového dřeva. To se tudy ale
vozilo už před 20 lety a bez problémů.
Lidé se oprávněně zlobí a poukazují na
to, že když chtějí ve stejných lesích
přespat, nebo se projít mimo vyznačené
trasy, tak jim ochranáři vyhrožují pokutou
a vězením. 

A další příklad dvojího metru: Do naše-
ho kraje patří i Krkonoše. Kromě pře-
kotné výstavby stovek apartmánových
domů pro nejbohatší klientelu, která
rozhodně nekrášlí a nezapadá do
malebné horské krajiny, se zde „vyvo-
lení“ motorkáři a jezdci na čtyřkolkách
drze a beztrestně prohánějí v chrá-
něných lokalitách národního parku.
Nikdo nekontroluje ani auta mířící na
hřebeny bez povolení. Z většiny přís-
tupových cest zmizely závory a po
horských silnicích, které jsou často turis-

tickými stezkami, si může jezdit, kdo
chce. 

To jsou příklady vítězství arogance,
peněz a známostí nad ochranou našeho
největšího bohatství – přírody. KSČM
dlouhodobě stojí na straně těch, kterým
zdravé životní prostředí není lhostejné
a důsledně trvá na tom, že zákony musí
platit pro každého ve všech oblastech
života v České republice.

Soňa MARKOVÁ,
kandidátka KSČM do PS

Zdravé životní prostředí je prioritou KSČM
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Dostal se mi do
ruky už pátý výtisk
barevného, na krás-
ném papíru vytiště-
ného magazínu pro
seniory Královéhra-
deckého a Pardubic-
kého kraje - SENIOR.
Zdarma distribuují
členové Krajské rady
seniorů, seniorské spolky a další dobro-
volníci. 

Se zájmem jsem otevřela první výtisk (v
březnu 2021), těšila se na obsah a infor-
mace ze života seniorů, rady a náměty, ale
ouha! Hned na druhé straně přes celou
stránku předvolební plakát koalice
SPOLU. Trochu mě to překvapilo, ale
předpokládala jsem, že mohly být oslove-

ny všechny politické strany kandidující do
sněmovny a postupně se objeví i jejich
plakáty, programy… Chyba lávky. Další
výtisk, který jsem obdržela, plakát opět na
druhé straně jen s jinými obličeji, ale už
i uprostřed a na konci. Opět plakát pouze
koalice SPOLU a ještě obsáhlé články
„oslavující“ pana Bělobrádka, paní Peka-
rovou… 

A tak jsem čekala na další výtisk. Opět
plakát SPOLU a nikoho jiného. A to ještě
paní šéfredaktorka  píše: „A odpus�te nám
i tu reklamu – jak politickou, tak obecnou.
… My jsme rádi, že s námi politické
i komerční subjekty spolupracují a že jim
senioři stojí za to, aby na vydávání
časopisu tímto způsobem přispívali.“
Chápu, že vydávání magazínu zdarma je
náročné a bez reklamy nemožné, ale dos-

taly informace a možnost i jiné politické
strany či uskupení podílet se na vydávání
tohoto magazínu, zveřejnit a představit
své kandidáty a programy?  Nevěřím, že
ano. Pokud by tomu tak bylo, určitě by i jiní
rádi přispěli na péči o seniory a jejich infor-
movanost. 

Ke kritice mě inspiroval „moravský
SENIOR – magazín pro poutavé čtení
a volný čas“, který je také zdarma, ale
nenašla jsem v něm žádnou  politickou
reklamu, jen zajímavé informace a pou-
tavé čtení. Považuji vše za zneužití důvěry
mnoha seniorů, zneužití média a nestan-
dardní postup redakce před volbami do
parlamentu ČR. 

Milí senioři, nenechte se zneužívat a ovliv-
ňovat takovými praktikami. Jste přece
moudří a s velikými životními zkušenostmi. 

Táňa ŠORMOVÁ,
kandidátka KSČM do PS

Koncentrační tábor Gross Rosen v Dol-
ním Slezsku patřil na přelomu let
1944/1945 mezi pětici prvních, které muse-
ly být pod náporem Rudé armády eva-
kuovány. Evakuaci řídilo vedení koncen-
tračního tábora, které se přemístilo do
Rychnova u Jablonce nad Nisou. Osud
vězňů jednoho z proudů, který směřoval na
nádraží v Jaroměři a musel se vrátit od pro-
tektorátních hranic do Trutnova, byl krutý.
Zejména těch, kteří již nemohli ve sněhu a
mrazu pochodovat dál. V únorových dnech
roku 1945 (15. 2. – 20. 2.) byli vězni mnoha
národností decimováni v okolí Choust-
níkova Hradiště. To připomněli mnozí řeční-
ci, jak starosta obce Choustníkovo Hradiště
Jan Vogl, tak předseda ČSBS Jaroslav
Vodička. Poslanec Zdeněk Ondráček oce-
nil přítomnost veřejnosti při této akci.

Květiny zde položili zástupci obce Chous-
tníkovo Hradiště a starosta Dvora Králové,
zástupci Klubů českého pohraničí Trutnova
a Jičína, také zástupci ústředního a kra-
jského výboru Českého svazu bojovníků za
svobodu a jako tradičně největší zas-
toupení měli komunisté. Květiny položil
poslanec KSČM Zdeněk Ondráček,
předsedkyně KV KSČM Věra Žižková,
místopředseda ÚV KSČM Václav Ort, dále
delegace za okresní výbory, které vedli:
Táňa Šormová, Soňa Marková, Petr Typlt
a Jaroslav Ondráček ml., vždy s dalším
doprovodem. Dojemné bylo též položení
květin malými dětmi.

Starosta Choustníkova Hradiště při této
příležitosti zmínil Norimberský proces,
v němž odhalená
fakta o krutosti skon-
čené války otřásla
porotou tak, že pro-
ces byl přerušen,
a také přirovnal kru-
tost fašistů ke krutosti
teroristických útoků
11. září 2021 v New
Yorku.

Jaroslav Štrait v zá-
věru pietního shro-
máždění připomněl,
že akty zde jsou pojí-
mány nepoliticky a
prvními řečníky byli
komunista Josef Pro-
kop a katolický duchovní Josef Beneš, oba
přežili koncentrační tábory. 

Mementem shromáždění zůstává stále:
„Takový osud připravili lidé lidem“.

Z pozvánky na akci
„Po hrůzné noci v Choustníkově Hradišti

se vydal zbytek vězňů, jenž byl vrácen od
Jaroměře, do Trutnova. Byli naloženi do
nákladních vagónů na nádraží v trut-
novském Horním Starém Městě po 120 až
130 a přihodili jim pytel chleba. O tom, jak
vypadaly poměry uvnitř, se můžeme jen
domnívat: malý prostor, hlad, žízeň, nesne-
sitelný zápach. Paradoxně se zbavovali

mrtvol jen ve velkých stanicích – umírala
přibližně třetina. Přeživší měli větší prostor
a možná i větší skývu chleba. Koncentrační
tábor Flossenbürg (dnes památník) leží
pouhých sedm kilometrů za hranicemi
České republiky, vpravo od dálnice Plzeň -
Mnichov. Zbídačelé vězně nahnali kápové
a dozorci SS do sklepa prádelny. Museli se
svléct, „holiči“ jim ostříhali hlavu a celé tělo.
Poté následovala koupel. Kápo pouštělo
střídavě horkou a studenou vodu. 

Za války prošlo KT Flossenbürg na 100
tisíc vězňů a na 30 tisíc jich věznění
nepřežilo. ... Nešlo o místo v Horním Falci
nahodile vybrané. Již dlouho před válkou
zde byl velký žulový lom. (Stejně jako v
Gross Rosen a Mauthausenu.) SS nebyla
jen vojenská organizace, ale i podnikatel-
ská jednotka. Vězni těžili v žulových
lomech kámen, který SS prodávala na
tehdy pompézní Hitlerovy a Speerovy naci-
stické stavby v Mnichově a Berlíně. ...
Navíc ještě KT Flossenbürg měl řadu
pobočných táborů i na území obsazeného
českého pohraničí.“

(js, vha)
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Úctu umučeným vězňům vzdali občané u hromadného hrobu v Choustníkově Hradišti
Devatenáctý pietní akt u hromadného hrobu 179 umučených vězňů na pochodu

smrti podpořil záštitou prezident Miloš Zeman, již podruhé. Pořadatelé tohoto
shromáždění z Klubu českého pohraničí a obce Choustníkovo Hradiště tradičně
zvou zástupce velvyslanectví, jejichž lidé jsou zde pohřbeni, byli však omluveni,
stejně jako hejtman Královéhradeckého kraje. Jaroslav Štrait mohl však v září uví-
tat další delegace občanů, pamětníků, spolků i politických stran, jež při smutečním
pochodu uctily památku na konci války nesmyslně utracených převážně mladých
životů položením věnců a kytic.

Jak „elegantně“ ulovit voliče mezi seniory



Malá, dá se říci, nevýznamná obec
Lipiny, část větší Bolehošti, známé pěs-
továním a zpracováním kysaného zelí,
je schopná dát dohromady členy Sokola
i KSČM a uspořádat i významné akce,
jak pro místní seniorky, tak pro širší
okolí – např. závody koňských spřežení.
V budově u hřiště, která se stále vy-
lepšuje, je příhodné místo v sálku i na
verandě pro téměř stovku účastníků.
Hosty sezvali a přivítali je Hana Joštová,
Pavel Kupka a Jiří Máslo.

Na začátku září se zde sešli na tradiční
akci levicoví obyvatelé obce i z okolí na
tradičním grilováním kuřat i s živou hudbou.
Tradiční tombola a kulturní „vložka“ se
nekonala. Zato kuřata se grilovala do
růžova a také přizvaní kandidáti do voleb. Z
Královéhradeckého kraje se sem sjeli
všichni z čela kandidátky, až na Kateřinu
Dědkovou, která právě prožívá těhotenství
s potížemi, a ještě i ti další v pořadí. Velkým
překvapením byla návštěva místopředsedy

ÚV KSČM Milana Krajči, který přijel
vlakem i se synkem. Hovořil o hlasech
potřebných do voleb k uchování posla-
neckých míst.

Dostavil se sem poslanec Zdeněk
Ondráček – poprvé na tuto akci. Hovořil
o svých poznatcích z práce v parlament-
ních výborech a samozřejmě byl zpovídán
k problematice účasti AČR v Afghánistánu
a vůbec schopnostech armády bránit
republiku a pomáhat při velkých kala-
mitách. Za problematiku kantorů a také
sociálních problémů seniorů se chce prát
Táňa Šormová a Josef Lukášek, jenž
upozornil na těžkou práci lidí v sociálních
službách, oba bývalí radní kraje. Táňa by
ráda věděla, jak máme prakticky vést kon-
taktní kampaň, co dělat, aby byla účinná.
Nad tím se museli nakonec zamyslet všich-
ni – i když práce s lidmi v ulicích, na
besedách a setkáních očekávané výsledky
přinést nemusí. Soňa Marková mluvila
nejen o zdravotnictví, ale i programech

stran, které nabízejí ledacos a je potřeba
se dívat na to, co v jejich programech není
vůbec uvedeno. Je třeba sledovat ještě
jejich vystoupení odborná a na jiných
fórech, tam se svěří, že vlastně nechtějí
zdravotnictví bezúhradové a těší se na jeho
další privatizaci. Věra Kučerová by se se
svými zkušenostmi z ekonomické sféry
mohla věnovat této oblasti. Své znalosti z
financování naší armády sdělil Josef
Radocha a dostavil se také Jiří Zvára
z České Skalice.

Předsedkyně KV KSČM Královéhra-
deckého kraje Věra Žižková si samozře-
jmě přeje, aby se všichni z čela kandidátky
mohli dostat do Poslanecké sněmovny,
vyzvala všechny přítomné, aby získávali
další voliče. Kandidátky a kandidáti bez
pomoci ostatních komunistů a sympatizan-
tů a jejich širších rodin nemají šanci kam-
paň sami zvládnout. Je třeba získat hlasy
i těch zatím mlčících, jak podotkl bývalý
předseda OV Rychnov Luboš Bodlák.
Přesvědčovat lidi, že bez levice v parla-
mentu to nebudou mít v životě vůbec
jednoduché.                                      (vha)

Haló noviny 22. září, ptá se Jana
Dubničková: 

Co dalšího je podle vás ohledně
zajištění vnitřní bezpečnosti ČR
provést? Jaké návrhy máte jako stínový
ministr vnitra za KSČM v hlavě?

Pro vnitřní bezpečnost je potřeba zajistit
především stabilizaci bezpečnostních
sborů. Jen v letošním roce se očekává, že
Policii ČR opustí čtyři tisíce příslušníků,
což bude mít samozřejmě následek na
výkon služby zejména v některých okra-
jových částech okresů. Už dnes zazna-
menáváme nutnost slučovat dvě a více
obvodních oddělení k tomu, aby byl vůbec
někdo schopen zajistit výkon služby
v těchto lokalitách. Což samozřejmě vede
k prodlužování dojezdových časů v pří-
padě, že někdo volá na tísňovou linku
a potřebuje pomoc. Takže je to nedobrý
stav a bohužel v tomto roce se to bude
ještě více zhoršovat. Na mnoha místech

Policii ČR už v podstatě supluje pouze
obecní a městská policie.

Na poslední řádné schůzi Poslanecké
sněmovny jsme schválili novelu zákona o
Policii ČR, která zpřesňuje některé pravo-
moci pro policisty, ale dává jim i některá
nová oprávnění, takže po té legislativní
stránce jsme na výboru pro bezpečnost a
podvýboru pro policii, kterému předse-
dám, odpracovali kus práce. Pokud bude
tento zákon schválen také v Senátu
a podepsán prezidentem, tak v legislativní
oblasti pro výkon služby je provedeno vše
potřebné, samozřejmě ostatní ukáže až
další čas. 

Jinak máme některé návrhy, které by
zlepšily podmínky pro výkon služby, ale to
se netýká pouze policistů, ale všech přís-
lušníků bezpečnostních sborů a také
strážníků obecních a městských policií,
popřípadě dobrovolných hasičů.

Co si před-
stavit pod hes-
lem STOP ilegál-
ní migraci je
každému jasné,
jak ale toho
chcete docílit?
Jsou v tomto
ohledu dos-
tatečně zajiš-
těny hranice
schengenského prostoru?

Vnější hranice schengenského prostoru
nejsou zabezpečeny dobře. Vidíme to na
problémech, které zažívá nejenom Řecko,
ale také Itálie nebo Španělsko. To zna-
mená, že ty hranice jsou propustné.
Pokud budeme dále tvrdit, že mají být
chráněny pouze vnější hranice schengen-
ského prostoru, bude potřeba, aby
Evropská unie uvolnila více sil a prostřed-
ků k tomu, aby tyto hranice byly za-
bezpečeny, protože pouze samotné člen-
ské státy, jako jsou Řecko, Itálie nebo
Španělsko, to nejsou schopny 

Z rozhovoru se Zdeňkem Ondráčkem
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Malá obec s významnou akcí

�



Nová emisní norma Euro-7, kterou
Evropská komise předložila, donutila
automobilky k nesmyslnému zamě-
ření na elektromobilitu. Aniž by si tato
komise uvědomila možnosti realizace
a její důsledky, vypustila další zprávu
o zákazu spalovacích motorů v ze-
mích EU od roku 2035 se snahou tuto
lhůtu ještě zkrátit. 

Němečtí ekoaktivisté už hovoří o spe-
ciální dani na benzín a naftu, která
donutí občany nakupovat elektroauta.
Společný evropský trh reaguje na tyto
zprávy plošně, a to především zdražo-
váním energií a paliv. Zelené šílenství
prostupuje všemi segmenty ekonomiky
a hospodářství a zdražuje vše. Růst cen
emisních povolenek pocítí odběratelé
dálkového vytápění, stoprocentní nárůst
cen plynu na burze se promítne pro ty
ostatní v příštím roce. 

Vysoké procento podílu exportu a ČR
je exportní zemí, zabírá automobilový

průmysl, který je v současnosti ve velké
krizi z důvodu nedostatku polovodičo-
vých čipů, problém je celosvětový, i když
ne všichni musí zastavovat výrobu.
Pokud k těmto problémům přičteme pře-
chod na elektroauta, která jsou extrém-
ně drahá a není pro ně vybudovaná sí�
nabíjecích stanic. V případě jejich
většího rozšíření bude nedostatek elek-
trické energie. a naše ekonomika tak
dostane velkou ránu. 

V Česku máme oproti ostatním zemím
i další nevýhodu díky, velmi slušně
řečeno, neuvážené zahraniční politice
pánů Vystrčila, Hřiba a Petříčka jsme na
černé listině Ruské federace a Čínské
lidové republiky. Celá Evropa je závislá
a bude i v budoucnu na ruském plynu
a u Číny je to podobné. V tom úplně ze-
leném autě je elektromotor. Všichni víme
z fyziky základní školy, jak elektromotor
funguje. Nějaký rotor se otáčí v magnet-
ickém poli. Ne každý ale ví, že 95 % pro-
dukce magnetického kovu dovážíme
z Číny. Může se stát, že všechny su-
roviny budeme nakupovat pouze přes
zahraniční prostředníky, a to za nevý-
hodnou cenu. 

KSČM jako jedna z mála stran, které
kandidují do PS PČR, nabízí referendum
o setrvání v Evropské unii. Stojí to za
zamyšlení.

Václav ORT a Petr TYPLT,
kandidáti KSČM do PS 

ZPŮSOB VOLEB
Volby jsou tajné a nepřenosné.

Každý volič volí osobně.
Právo volit má státní občan ČR, který

alespoň druhý den voleb oslaví 18.
narozeniny a je podle zákona způsobilý.

Prokáže svou totožnost pasem nebo
občankou. 

Do úřední obálky vloží jediný lístek –
kandidátní listinu vybrané strany.

Volič může dát čtyřem kandidátům
přednost, vyznačí to zakroužkováním
pořadového čísla kandidáta. Kroužků
nesmí být víc! Jinak se k nim nepřihlíží. 

Nemůže-li se člověk dostavit do volební
místnosti ze zdravotních důvodů, členové
okrskové volební komise za ním na
požádání zajedou s volební schránkou
domů. Nezapomeňte požádat o ozná-
mení své příbuzné nebo sousedy!

Zastavme zelené šílenství Evropské unie
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„Hrozba, kterou musíme SPOLU
zastavit“ 

Už jste viděli plakát nebo i veliký bilboard s
řádně upravenými portréty Babiše, Okamury
a Filipa? V Hradci Králové jich je spousta. Výše
uvedená koalice nenabízí program, ale opět
straší lidi. Myslím, že tou hrozbou je ona sama.
Kdopak se přičinil o rozkradení všeho, co naši
rodiče vybudovali, kdopak rozprodal půdu, v
zemi Jana Husa – tak zvaně vrátil ukradený
majetek nejen katolické církvi, kdopak nám
zajistil nedostatek zubařů a nehorázné platby za
zubařskou péči, kampak se podělo 10 Kč za
léky dle slibu pana Cikrta, kampak zmizel
důchodový účet, kdopak vrátil šlechtické tituly
a o pracujících lidech hovoří jako o plebsu, se
kterým se přece není potřeba bavit, kdopak z
nás udělal montovnu, kdopak nám zajistil neza-
městnanost, nedostatek i předražených bytů,
kdopak se přičinil o vyvádění peněz do
zahraničí a ...? Nejsem volič ani Babiše, ani
Okamury, ale tento způsob volební kampaně,
kterou zvolilo SPOLU je ubohý a srabácký.

To tedy opravdu musíme zastavit! 
Táňa ŠORMOVÁ

1. Rodičovskou navýšili o 80 tisíc Kč, na 300
tisíc korun.

2. Od roku 2014 výšili důchdy v průměru o 5000 Kč.

3. Zajistili peníze rodičům, kterým jejich part-
nerům neplatí výživné na děti.

4. Nemocenská se znovu vyplácí od prvního dne.

5. Platy učitelů zvedli o 12 654 korun. Průměrný
plat učitelů je 44 200 Kč.

Schůzka LKŽ 14. října
od 14 h. u Švagerků v zasedací místnosti.

Beseda o Transibiřské magistrále 5. 11.
s Ing. Šormem v restauraci U Švagerků 

od 16 hodin.

��� POZVÁNKY

1. Zřídí, aby dluhy za pandemii neplatili zaměstnanci.
2. Za stejnou práci, stejné odměny. Konec platové diskriminace žen a všech nad 50 let.
3. Zabrání odlivu 300 miliard korun, které z ČR každý rok vyvedou nadnárodní firmy.
4. Konec pracující chudoby. Zvednou minimální mzdu na 20 tisíc Kč.
5. Nedovolí privatizaci českého zdravotnictví.



personálně ani materiálně zvlád-
nout. Policie ČR vysílá do zahraničí

jednotky policistů, které působí v rámci
Frontexu (Evropská agentura pro
pohraniční a pobřežní stráž) právě při
ochraně vnější hranice anebo na zák-
ladě bilaterálních smluv s jednotlivými
zeměmi a zajiš�ují vnější hranici jed-
notlivých států zejména na jihu Evropy,
takzvanou Balkánskou cestu.

S jakými dalšími problémy se váš
region potýká? Co lidi nejvíce trápí?

V Královéhradeckém kraji není, na rozdíl
od některých jiných krajů, největším prob-
lémem nezaměstnanost, protože tu je
automobilka Škoda. Víme ale, jaké prob-
lémy v současné době automobilový
průmysl zažívá a že může nastat situace,
kdy dojde k jeho útlumu z některých
v současné době známých problémů
a může k tomu přispět i šílená zelená poli-
tika Evropské unie. Je potřeba si uvě-
domit, že na jednoho pracovníka v auto-
mobilovém průmyslu je navázáno mini-
málně dalších šest, možná osm pracov-
níků, kteří pracují v jiných segmentech.
Takže i když ten problém s nezaměst-
naností te� není, tak může kdykoliv být
a může být velmi zásadní nejen pro
Královéhradecký kraj, ale i pro jiné regiony
České republiky. Samozřejmě můžeme
hovořit i o dalších oblastech. V dopravě
nás trápí dostavba dálnice D11 až ke stát-
ní hranici. V letošním roce bude zpro-
vozněn úsek mezi Hradcem Králové
a Jaroměří, víme ale, že došlo ke zrušení
soudu o výkupu pozemků na obchvat
Jaroměře, který je hodně důležitý, protože
kamionová doprava bude te� jezdit přes
Jaroměř dál směrem na Náchod. Takže

naším cílem, cílem politiků kraje, ale
především by to mělo být i cílem minister-
stva dopravy, je dokončení dostavby D11
i z Jaroměře až ke státní hranici.
Podotýkám, že polská strana už tuto dál-
nici až ke státní hranici v podstatě má, její
dokončení je otázkou několika málo
měsíců. Pokud jde například o zdravot-
nictví, i my máme problém s nedostatkem
lékařů a zdravotních sester. Například
v Trutnovské oblastní nemocnici bylo přes
půl roku zavřeno gynekologicko-porod-
nické oddělení. Podobně bych ale mohl
jmenovat problémy i v dalších oblastech.

Jak se snažíte lidi přesvědčit, aby šli
k volbám a podpořili kandidáty KSČM?

Prací, kterou vykonávám v Poslanecké
sněmovně, a tím, že jsem schopen dok-
ladovat, co se za uplynulé období podařilo
díky mým návrhům nebo návrhům, které
jsou z pera KSČM, pro lidi práce prosadit.
Konkrétně já mohu říct, že se mi podařilo
prosadit navýšení rizikových příplatků přís-
lušníkům bezpečnostních sborů, aby bylo
možno přidávat všem příslušníkům stej-
nou částku, na čemž vydělají především ti
nízkopříjmoví.

Na co se mohou lidé v případě vaše-
ho zvolení spolehnout?

Že budu pokračovat v práci, kterou v Pos-
lanecké sněmovně vykonávám, sa-
mozřejmě se stálou komunikací s přís-
lušníky bezpečnostních sborů a s občany
v mém regionu. Ale není to pouze o mém
regionu, protože se na mě obracejí
v otázkách bezpečnosti lidé z celé repub-
liky a já se snažím, aby byla naplňována
jejich oprávněná očekávání, která od poli-
tiků mají. Takže můžu slíbit pokračování
v práci, kterou vykonávám. ��

	 JIČÍNSKO

Robert Straka z Jičína oslaví 45 let,
Marta Militká z Nové Paky 85
a Vladislav Lhota z Hořic úctyhodných
95 let.

Všem oslavencům přejeme hodně
zdravíčka a pohodu.

KRÁLOVÉHRADECKO

Osmdesátiny oslaví v říjnu Stanislava
Samková, ZO 29 HK. Devadesátin se
dožívají Čestmír Hušek, ZO 38 HK,
a Jaroslav Bydžovský ZO 75 HK.

Mnoho sil do dalších let prožitých
v pohodě a ve zdraví, s dobrými lidmi
přeje OV KSČM Hradec Králové.

RYCHNOVSKO

Karel Kaplan z Borovnice oslavil 1. 10.
devadesátiny a Josef Serbousek sedm-
desátiny, oba z Rychnova n. Kn.
Zdeněk Kasnar  z Rybné nad Zdobnicí
oslaví 75 let.

Pevné zdraví a mnoho štěstí přejí člen-
ové OV KSČM z Rychnova n. Kn.

TRUTNOVSKO

Helena Kutíková z Mladých Buků  slaví
zaslouženou devadesátku a Ladislav
Kletenský z Jívky 85 let.       

Mnoho pěkných dnů do dalších let
prožitých ve zdraví přeje OV KSČM
Trutnov. 

NÁCHODSKO

V září se dožily 70 let Zdena  Čonková
z Teplic nad Metují a Alena Rulcová
z Broumova, 75 let oslaví Marie
Mervartová z České Skalice a 80 let se
dožívá Josef Kovář z Teplic nad Metují.   

OV KSČM Náchod a ZO KSČM jim přejí
mnoho zdraví, štěstí a pohodu
v dalších letech.
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KRAJÁNEK – měsíčník z Královéhradeckého kraje, ročník 22, č. 8, vyšlo v říjnu 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. Neotištěné příspěvky,
zaslané do Krajánku, budou zveřejněny na webu http://kscmkrhk.cz.

Z rozhovoru se Zdeňkem Ondráčkem

Levicové kluby žen se v září sjely do Železné
Rudy, aby zde po dvou letech mohly spolu
pohovořit o svých zkušenostech, seznámit se
blíže s regionálními politiky i s M. Krajčou.
Také relaxovat procházkou na zdravém
šumavském vzduchu, nebo výletem na
Špičák. V Chatě Ořovský bylo dobře i zástup-
kyním dvou klubů z Královéhradeckého kraje. 

ROZLOUČENÍ
Po krátké a těžké nemoci zemřel

Jaroslav Vaněk, dlouholetý spolupra-
covník OV KSČM Hradec Králové.

OV KSČM děkuje za jeho obětavou
práci pro stranu.
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Pro 2 osoby: ��100 g těstovin
��200 g čerstvých hub ��malá
cibule �� 80 g žervé �� lžička
másla �� bílý pepř �� mletý
kmín � sůl
Těstoviny uvařte podle návodu
na sáčku. Očištěné, pokrájené
houby poduste na másle, na němž
jste zpěnili nasekanou cibuli.
Okořeňte, osolte, v případě po-
třeby podlijte trochou vody
a duste doměkka. Pak vmíchej-
te vařené těstovin a žervé, pod
pokličkou nechte sýr změknout
a nakonec promíchejte. Ozdob-
te v misce rajčátky.

Vařila Ta�ána LANKAŠOVÁ Houbové těstoviny

��� KRAJÁNKOVY SNADNÉ DOBROTY
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Dva snímky s poslancem Zdeňkem Ondráčkem zachycují 
jeho předvolební aktivity během dvou dnů. Zúčastnil se 
debaty na tv Prima za podpory třicítky straníků z našeho 
kraje. Další den přijel mezi dobrovolné hasiče na základnu 
v Bílých Poličanech a poté se věnoval zodpovězení dotazů 
hostů v jedné z hradeckých restaurací, stejně jako týden 
před tím např. v Novém Bydžově. Doplňovali jej Táňa Šor-
mová a Lubomír Štěpán. Podle jeho slov, jsou letošní 
volby opravdu bohaté na diskuse, kandidáty zpovídají na 
každé soukromé televizi či v rádiu. Někteří moderátoři 
dovolují přípravu na zadané otázky i taháky s sebou, jiní je 
zpovídají – na ostro. Jaké jsou programy stran vám napoví 
jejich letáky či webové stránky.                                 (vha)
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