
ŽENY A MÍR
Osmého března budeme opět

slavit mezinárodní den žen
a připomínat nezastupitelnou
úlohu žen ve společnost a je-
jich boj za emancipaci. Mnohé
z toho zač v minulosti ženy
bojovaly, jako např. volební prá-
vo, právo na vzdělání bereme
za samozřejmost. Ale boj za
rovnoprávnost stále přetrvává.
Jen ztěžka si ženy dobývají
pozice ve vysokých funkcích
jak v politice, tak i v ekonomi-
ce. Ještě stále nejsou vytvoře-
ny dostačující podmínky pro
ženy, které chtějí plnit svou
mateřskou úlohu a zároveň se
profesně uplatnit.

V současnosti poci�ují zhor-
šující se mezinárodní vztahy
mezi USA a Ruskem hlavně
ženy. Kdo by nejvíce nesl
dopady případného konfliktu?
Byly by to opět ženy. Prožívaly
by muka, strach o své děti,
muže, bratry a otce. Musely by
řešit přežití ve válečných pod-
mínkách, ošetřovat zraněné
a nemocné. Plně by pocítily
dopady nenasytnosti váleč-
ných jestřábů.

V minulosti bojovaly ženy za
mír, proti válkám. Již v roce
1905 obdržela Nobelovu cenu
za mír Berta Suttnerová,
rozená Kinská. Byla spolupra-
covnicí Alfréda Nobela a vytr-
valou bojovnicí proti válkám.

I dnes se mnoho žen anga-
žuje v mírovém hnutí. I dnes
je potřeba zvednout hlas proti
válečné propagandě, zvyšo-
vání napětí ve vztahu k Rus-
ku. Válka nikdy nebyla dobrým
řešením pro miliony obyčejných
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MDŽ JAKO PŘÍLEŽITOST K PODĚKOVÁNÍ

Jiří Knopp: ŽENÁM
Když hořekují ženy
s prázdnýma rukama v klíně,
až v srdci zebe
a krvavé je moře
a krvavé je nebe.
Když zakrývají oči dlaněmi
před střelbou a smrtí,
myslí na své děti
tam všude ve světě.
Těm ženám dejte naději,
těm vzdejte hold,
na ně myslete, když posíláte
jejich syny na smrt
za cizí žold.

an Werich říkával: Jedna ženská vidí
dál, než pět mužských s dalekohledem.

Ženy byly po staletí inspirací umělců, pra-
covitými manželkami, laskavými matkami
a moudrými babičkami. Dnes je tento mez-
inárodní svátek oslavou obyčejných žen
a připomenutím, že žádné sociální, eko-
nomické ani politické problémy nemohou
být řešeny bez rovného zapojení žen
a mužů. 

Ženy sice již mají v České republice for-
málně zakotvena stejná práva, ale ve
skutečnosti berou v průměru o dvacet pro-
cent nižší plat za stejnou práci a následný
rozdíl v důchodech činí 18 %.  Takže hov-
oříme o feminizaci chudoby. Právě ženy
jsou většinou obětí domácího násilí, které
vzrůstá zvláš� v dnešní koronavirové době.
Ženy jsou sice velmi vzdělané, aktivně
a úspěšně se zapojují do veřejné činnosti,
ale v politice, zvláště té vrcholové, jich
nacházíme stále jen kolem dvaceti pro-
cent. Musí totiž překonávat nejen nedů-

věru ve své vlastní schopnosti a cítí větší
odpovědnost za rodinu, ale tradičně mají
také většinou více povinností i starostí
s domácností, potýkají se s nedostatkem
školek, jeslí a dalších služeb pro rodiče.
Politika je pak historicky vnímána jako
spíše „mužská záležitost“ s potřebou
„ostrých loktů“ a někdy i „silného žaludku“.
Jenže právě zde je nanejvýš žádoucí
naslouchat ostatním, hledat kompromisy
a umět vyjednávat. Toto bývá vlastní právě
ženám. Díky KSČM zůstal 8. březen i po
roce 1989 významným dnem v kalendáři
i v životě České republiky stejně jako tomu
je i ve světě. 

Tak jako každý rok je třeba využít tento
den nejen k poděkování všem dívkám,
matkám, babičkám, ale také k dalšímu
úsilí za skutečné – nikoliv jen na papíře
– rovnoprávné postavení žen. 

Mgr. Soňa MARKOVÁ, 
předsedkyně Komise žen ÚV KSČM Pokračování na str. 2 �
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estliže muž jde koupit chleba, koupí
chleba a jde domů. Pokud jde koupit

tričko, koupí tričko a jde domů. 
Jde-li pro chleba žena, pak koupí dva-

cet deka salámu, mrkev, citrony, droždí,
holínky pro vnuka, jogurty pro vnučku,
nakládané okurky a chleba zapomene
koupit. Tak se vrátí do obchodu a koupí
sýry, bonboniéru pro dceru, věnečky pro
sebe a chleba nekoupí. Cestou se zas-
taví v papírnictví a koupí propisku pro
sebe k luštění křížovek. Po cestě si
vzpomene, že zapomněla koupit chleba.
Mávne rukou a řekne si, že udělá k
večeři omelety, nebo vdolky.

Když si jde manželka koupit šaty, nebo
svetr, vyžaduje, abych s ní šel a po-
máhal jí při výběru. Tak si s sebou vezmu
nějakou detektivku a jdu. V obchodě
vyhledám židli, usadím se a začnu číst.
Po chvíli za mnou přijde žena, má na
sobě nové šaty a zeptá se mne, jak se mi
líbí. Řeknu jí, že jsou krásné, aniž zved-

nu oči od detektivky, a ona odpoví, že
jsou nemožné a odejde. Pokračuji ve
čtení. Podruhé se situace opakuje ve
stejném duchu a potřetí řekne, že v
tomhle obchodě nemají žádný výběr
a odcházíme. Ani v dalším marketu man-
želka nenašla nic, co by ji uchvátilo, a tak
odchází jinam a zapomene na mě. Po
hodině za mnou přichází s balíčkem
a oznamuje mi, že je spokojena.

Možná, že je to moje vyprávění tak tro-
chu přitažené za vlasy, ale povídal jsem
si s několika svými známými a ptal jsem
se jich, zda chodí s manželkami na
nákup. Mají to obdobně.

Tento způsob nakupování se mi zam-
louvá, ale jsou samozřejmě i jiné mož-
nosti. Můj kolega přesvědčil svoji man-
želku, aby s sebou raději brala svoji
přítelkyni. Prodraží se to sice o dvě kávy
a zákusky, ale za čtyři hodiny klidu a míru
to stojí.

Jiří KNOPP (2015)

Jak nakupuje muž a jak žena
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ANKETA
Co byste popřáli ženám k jejich mezi-

národnímu dni?
Všechno nejlepší všem ženám k svátku MDŽ!

Protože jsou to ony, které nás dělají š�astnými
a bez kterých by to byla v životě nuda.

Jirka Česák, Nový Bydžov

Co popřát ženám k MDŽ? Tak  v této době
jistě hodně zdraví, ale když se tak nad tím
zamyslím, odpově� na tuto otázku nemůže
být tak jednoduchá. Jsem velmi rád, že MDŽ
již několikátým rokem zažívá jakési znovu-
nalezení. Po dlouhých letech očerňování
různými mravokárci z řad pravdoláskařů
a snaze importovat různé náhrady, zažívá
tento svátek velký restart. Není to jen svátek
žen, ale především velké poděkování ma-
minkám a babičkám za jejich mateřskou
lásku a péči. Svátku nelze ublížit nějakým
dehonestováním, ublížit se dá jenom lidem –
a tady se ublížilo celé generaci. Právě proto
se něco z té tradice za ta léta vytratilo, zůsta-
lo to poděkování a láska, ale úplně chybí
úcta a pokora. A to je mé přání, aby se tyto
vlastnosti vrátily a to nejen 8. března.

Petr Typlt, Jičín

Co jiného ženám v obecné rovině přát, než
právě zdraví, štěstí, lásku...

Zdeněk Ondráček, Trutnov

Přeji ženám hodně štěstí, zdraví a hlavně
dobrou náladu, též morální vitalitu a psy-
chickou výdrž v současné situaci, která
rozhodně nebude ještě minimálně pět let
dobrá. Kdo se zlepšení dožije, tak má
vyhráno. Koho podlomil Covid 19, tomu
přeji dosti zdraví a hlavně víru v lepší bu-
doucnost. Všem přeji do té „čekací“ doby na
lepší časy pozitivní naladění.

Petr Falta, Hradec Králové

Určitě chci popřát zdraví, pochopení od
svých protějšků a štěstí na dobré přátele. 

Petr Kebus, Jičín

dyž uvidím v kalendáři „Mezinárod-
ní den žen“, vybaví se mi vždycky

vzpomínka na dětství, kdy jsme ob-
cházeli podniky v Borohrádku a reci-
tovali jsme nebo vystupovali se scén-
kami pro tam zaměstnané ženy. 

Na střední škole naše češtinářka v den,
kdy se slavil mezinárodní den studenstva
(17. 11.) a na mezinárodní den dětí (1. 6.)
nezkoušela, ovšem 8. 3. nastupovali k ta-
buli pánové a studentky měly tento den
fraj. (Kolikrát to udělali i páni profesoři.)
A později, už na pracovišti, jsme se jako
muži snažili našim kolegyním vždycky
tento den nějak zpříjemnit, třeba i jen kvě-
tinou. Ale také vím, že některé podniky
zajiš�ovaly pro své zaměstnankyně celo-
denní výlety nebo koncerty (např. OSP
Dobruška). Takže když slyším, rádoby ob-
jektivní, názory havloidních politiků
o hnusném komunistickém svátku, myslím
si o těchto pánech i dámách svoje. Co
k tomu dodat. Já osobně si myslím, že
ženy si zaslouží daleko větší pozornost jak
nás mužů, tak i celé společnosti, nejenom
v tento významný den, ale po celý rok. 

Při svém putování za pohádkami našich
hor se setkávám s mnoha různými lidmi
a kromě námětů na pohádky si vyslechnu
řadu životních příběhů. Někdy smutných,
ale většinou těch veselejších. A tak mi
dovolte připomenout alespoň jeden
takový, který mi vyprávěla jedna už pra-
prababička.

„Jela jsem tenkrát do služby, jak tenkrát
holky z vesnice chodily. Na zastávce
jsem potřebovala na záchod. Tenkrát
žádný luxus nebyl, jen dřevěná dvou-
kadibudka. Tak jsem se usadila a najed-

nou se ozval dupot. Někdo vlítnul do té
sousední, ještě jsem slyšela, jak zprudka
dosed, a pak už se ozval praskot a celá
ta boudička se zřítila nazad do toho
élentu, co byl pod ní. Hrabali jsme se
z toho jak z tanku. Z vedlejší budky se
vysoukal vojáček. Jak jsme asi vypadali,
to si umíš představit. No, vlak nám ujel
a já jsem vzala toho pitomce k nám do-
mů, aby se mohl dát do pořádku.
Potřeboval to stejně jako já. No, a pak se
mně přijel omluvit s kytkou v ruce,
a vidíš to, prožili jsme spolu spokojených
pětašedesát let. Snad nám ta hovínka
přinesla štěstí.“

A tak i já vám, milé čtenářky Krajánku,
přeji štěstí, zdraví, pohodu v kruhu rodiny
a hlavně, to zdůrazňuji, hlavně mír a klid
ve světě. Nechápu, jak některé naše
současné přední političky, ženy – dárkyně
života, mohou vážně uvažovat o válce.
Přiznám se, že pochybuji o jejich zdra-
vém rozumu a jejich vystoupení většinou
komentuji nevybíravými výrazy.

Ale abych neskončil tak vážně, tak mi
dovolte tři citáty (autory už nevím, ale
znalci citátů si je jistě doplní).

„Když Bůh stvořila muže, v podstatě
jen laškovala.“

„Bůh stvořil muže. Zadíval se na
něho a řekl si, zkusím ještě něco lep-
šího. A stvořil ženu.“

„Když se svlékne žena, je to krása,
půvab, vášeň. Když se svlíkne chlap,
je to sranda.“

Tak vám všem, milé čtenářky, přeji ještě
jednou hezký mezinárodní den žen.

Josef LUKÁŠEK, 
člen KV KSČM KhK

K MDŽ VÁŽNĚ I NEVÁŽNĚ

lidí, ale jen pro pár zazobanců, kteří si na
výrobě zbraní mastí kapsy, a� to stojí, co
to stojí. Nějaký tisíc, milión životů jsou
pro ně jen zanedbatelné ztráty nicotných
lidí. Nepřemýšlí nad tím, že každý  zby-
tečně zmařený život přináší utrpení
mnoha dalším lidem, matkám, ženám,
dcerám, sestrám.

Dejme jasné najevo, že si přejeme
život v míru. My ženy nebudeme platit
drahý účet za válek chtivé politiky. 

Věra ŽIŽKOVÁ

� Dokončení ze str. 1
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V Trutnově jednali komunisté
v neformálním stylu

V sídle trutnovského OV KSČM se sešli komunisté, aby
zhodnotili uplynulé období. Trutnovský stranický okres
pracuje s pěti stranickými středisky v Úpici, ve Dvoře
Králové n. L., v Hostinném, Vrchlabí a Trutnově, do nichž se
soustře�uje práce základních organizací, a ta vyslala své
delegáty. Hostem byla předsedkyně KV KSČM Králové-
hradeckého kraje Věra Žižková.

Stávající předseda Jaroslav Ondráček, ml., ve zprávě o čin-
nosti konstatoval, že uplynulé období spojené s kovidovými
opatřeními bylo pro stranickou práci obtížné a mnoho akcí bylo
zrušeno. V mnoha údajích o rostoucích cenách potravin, vody
a energií dokumentoval zhoršování ekonomické situace domác-
ností. Lidé sedí doma, stěžují si, ale do ulic nejdou. Předseda
kritizoval vládu, že se zapojuje do podpory vyzbrojení Ukrajiny
a odsoudil též smlouvu Slovenska s USA o pobytu US Army.
Uvedl, že bude obtížné získat dostatek podpisů pro našeho kan-
didáta na prezidenta. Letos okres připravuje tradiční akce, jako
např. oslavu MDŽ v Úpici, pietní akty v Odolově a Choustníkově
Hradišti (25. 6.), sté výročí prvního mezinárodního setkání na
Pomezních Boudách (3. 9.) a podpoří účastí i další akce, napří-
klad setkání levicových občanů v Sekeřicích.

Následující diskusi rozproudil Slavomír Brádler, který upozornil
na obecní volby, pro něž je třeba připravit nejen kandidáty, ale
také volební program. V Trutnově to nebude snadné, protože
s dlouholetým starostou Ivanem Adamcem (ODS), byli občané
zřejmě spokojeni. Blanka Bubnová, bývalá zastupitelka, připo-

mněla, že komunisté kritizovali třeba zboření textilek, chybějící
sociální byty a rozprodej obecního majetku. Jiří Ondráček kon-
statoval, že každá obec má své problémy. Další soudruh infor-
moval o setkání s veřejností v obci, aby volební program obsa-
hoval to, co lidé chtějí. Věra Žižková upozornila na to, že lidé na
obecních kandidátkách volí křížem osobnosti, bez ohledu na
stranickou příslušnost. 

Předsedou OV KSČM Trutnov zůstává Jaroslav Ondráček, ml.
Byli zvoleni delegáti na sjezd i krajskou konferenci i nový člen
okresního výboru. Kandidátem do voleb do Evropského parla-
mentu byl navržen Zdeněk Ondráček. 

(vha)
FOTO – Petr HOJNIC

V sídle rychnovského OV KSČM se
sešli komunisté jako tradičně první
v kraji. Předseda Jan Janeček racio-
nálně zhodnotil uplynulé dvouleté ob-
dobí jako složité, protože přineslo
s kovidovými opatřeními velký útlum
v pořádání schůzí i mnoha obvyklých
akcí v okrese. V roce 2021 se však
vydařil výstup na Deštnou a setkání
s kandidáty v Lipinách.

Pro stranu znamenaly poslední dva
roky prohru ve dvojích volbách. Vždy
volebně nejúspěšnějšímu okresu v Kh

kraji se nepodařilo v parlamentních vol-
bách dosáhnout pěti procent. „Mladí
a střední generace vybírala mezi pravico-
vými uskupeními, tak aby vyřadili ANO,“
konstatoval předseda. Přesto v minulých
obecních volbách byli v okrese zvoleni tři
místostarostové a dalších 22 zastupitelů.
Nejlepší není ani situace s pracovními
místy ve Škodě auto Kvasiny. Nová výro-
ba se často po zaběhnutí přesunuje do

zahraničí. Do nového období bude třeba
se spojit se zahrádkáří, sportovci či
s hasiči a nezávislými, aby se eliminoval

nedostatek samostatných kandidátních
listin KSČM. Okresní organizace přijala
stanovisko k programu strany, v němž
upřednostňuje údernost a stručnější po-
jetí s tím, že program musí reagovat na
současnost. 

V diskusi konstatoval Jaroslav Divíšek,
člen ústřední Komise mladých, že mladé
členy strany je nesnadné získat téměř ve
všech krajích. Přesto mladí chystají
setkání levicové mládeže ve Vsetíně.
Zmínil potřebu postavit kandidátky i neú-
plné. Jan Vaník navrhl, aby  KV pracoval
spíše jako rada. Luboš Bodlák radí více
diskutovat s občany a mít pro ně zají-
mavé akce – například 24. března se
uskuteční setkání s Kateřinou Konečnou.
Věra Žižková, předsedkyně KV KSČM,
pozvala na akci v Sekeřicích, ke které se
přidají také nejbližší okresy z jiných krajů.
Josef Lukášek podpořil konání Sekeřic
a zdůraznil potřebu odebírat Haló noviny.
Miroslav Palhoun viděl cestu propagace
zastupitelů v přispívání do obecních zpra-
vodajů. Delegáti z Vamberku upozornili na
nedobrou situaci mnoha rodin v obecních
bytech, kde se zvedly enormě ceny za
plynové topení, vinou špatného nákupu
plynu na burze při nejvyšších cenách. 

V následných volbách byl potvrzen
předsedou OV opět Jan Janeček. Byl
nově zvolen výkonný výbor, kterému byl
uložen mj. úkol nejen pracovat s mladý-
mi, ale zajistit spolupráci a výměnu
zkušeností mezi zastupiteli.

(vha)

NA RYCHNOVSKU RACIONÁLNĚ
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Za předsednickým stolem: Věra Žižková, Jaroslav Ondráček, Jiří Cee
a Luboš Medek.



Současnost? Ulice přes letité sliby
všech vládnoucích komunálních politiků
v Hradci Králové – „rekonstrukce a revi-

talizace Benešovky je naše priorita“ – je
opravená pouze z jedné pětiny a i ta už
pomalu vyžaduje opravy. Zmizely téměř
veškeré služby, kulturní vyžití je možné
realizovat v hospodě, několika hernách,
kam ženy moc nechodí, přes den jen
v kavárně. A jít večer naší ulicí, je pro
opravdu odvážné ženy. Školky, které se
rušily, dnes chybí a nahrazují je tzv.
mobilními – „kontejnerovými“. Dětská
hřiště a jejich okolí jsou sice hezká, ale
brzy ráno a večer plná pejsků a … Aby si
maminka natáhla v létě deku a využila
trávník k odpočinku, když si dítě hraje, je
nemyslitelné. Zde by pomohla nějaká
ohrazená loučka pro psy s jejich WC.
Jedinou dobrou zprávou z poslední doby
pro ženy i muže je, že je schválena
příprava projektu na rekonstrukci zeleně
a její úpravy v sídlišti.

Mimo to nám zelené plochy a stromy
před očima ubývají. Důvod – další par-
koviště, výstavba dalších bytových domů
na městských pozemcích, které město
prodává developerům. Byty jsou nekvalit-
ní, předražené, určené na podnikání.
Nyní je opět na zastupitelstvu ve „hře“
další polyfunkční dům, nazvaný Pilot I,
který by opět zmenšil volný prostor na
sídlišti určený k relaxaci.

Jsem členkou komise místní samo-
správy a jsem ráda, že v naší komisi
pracuje více žen a všechny mají zájem na

zlepšení života
v naší části síd-
liště. V poslední
době se daří
oslovit i další
ženy, které se do
našich aktivit
zapojují a mají
chu� ulici s jejím
okolím zlidštit
a zpříjemnit, na-
příklad zdobením vánočních stromů.
Mnohé se starají o záhony květin vedle
vchodů do domů, o úklid za domy, orga-
nizují akce pro spoluobčany. A komise je
ráda oceňuje.

Tak mi, milé ženy, dovolte popřát vám
všem v dnešní nelehké době hlavně
pevné zdraví, lásku, mnoho přátel, nebo�
samota člověka velice tíží, pohodu a klid
a k tomu i to potřebné štěstí.

A ještě bych ráda poprosila – požádala
muže (pro mě nepochopitelně i několik
žen v naší nové vládě) „přestaňte řinčet
zbraněmi a hrát si na vojáky“. Lidé
a hlavně i vaše děti si nezaslouží strach,
strádání, chudobu a život bez budouc-
nosti.

Táňa ŠORMOVÁ,
zastupitelka Hradce Králové

FOTO – Mirka VOHRALÍKOVÁ

zastupitelstvu Ledců jsem již mno-
ho let a v tomto období pracuji v kul-

turní komisi. Náplní mé činnosti jsou
návštěvy našich jubilantů, přípravy dět-
ských a jiných akcí, kterých se
zúčastňují i ostatní zastupitelé. Bohužel,
v nynější kovidové situaci jsou návštěvy
omezeny. Dárky předáváme s panem
starostou Bc. Milošem
Čihákem téměř před
vchodem, ale doufáme,
že se situace zlepší
a opět budeme moci
s našimi oslavenci po-
sedět a popovídat si. 

Ženám i ostatním ob-
čanům se v naší vesni-
ci, myslím, žije příjem-
ně. Vesnici máme čis-
tou a upravenou. Nyní
máme i fungující ob-
chod, a také je u nás
v provozu pivovar. Mi-
mo jiné také pořádáme
obecní výlety, dětský
den, v létě se u nás
promítá letní kino
a všechny akce jsou
vždy velmi hezké. 

Doba je nyní náročná, ale pokud se
jedná o brigády, tak se účastní mnoho
občanů včetně zastupitelů. Přejeme si,
aby život v naší obci byl nadále příjem-
ný a bezproblémový.

Ivana STEJSKALOVÁ,
zastupitelka 
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Krásný svátek žen – mladých, starších i těch dříve narozených – celého
světa je za dveřmi a já bych se chtěla přidat ke všem gratulantům, i když by
jimi měli být především muži. Ti určitě nezapomenou na své nejdražší
a nemilejší. Nežijeme v jednoduché době a je mnoho věcí, které nás ženy
trápí možná o trochu víc než naše milé muže. Bydlím na největším sídlišti
v Hradci Králové, v ulici, která měla být výstavním bulvárem s obchody,
službami i zábavou. Skutečně tomu tak bylo.

BEZ VÁS, ŽEN, BY BYLA MĚSTA I OBCE ŠEDIVĚJŠÍ

Obec Ledce leží v nadmořské výšce 248 m, asi 16 kilometrů
východně od Hradce Králové na hlavní silnici mezi Tře-
bechovicemi pod Orebem a Opočnem. Úředně ji tvoří tři míst-
ní části, Ledce, Újezdec, Klášter nad Dědinou, a žije zde přib-
ližně 350 obyvatel. První písemná zmínka o obci se datuje
k roku 1450.

Na Moravském předměstí je už zeleň dost utlačená.         

POŘÁDAT AKCE A JÍT POPŘÁT NENÍ PROBLÉM

V



rávě nám začal nový kalendářní
rok. Když se ohlédneme zpátky,

můžeme říci, že náš Levicový klub žen
a Krajská rada Česko-ruské spo-
lečnosti v Hradci Králové má za sebou
úspěšnou činnost.

O mnoha akcích jsme čtenáře již
v Krajánku informovali, proto připomene-
me závěr roku 2021 a začátek roku
nového. Po tajném výletu za kačenkou se
nám vydařila i vánoční besídka s tom-

bolou, dárků bylo
dost, a tak si každý
odnášel nejeden
dárek. Měli jsme
radost, že jsme se
mohli společně zase
sejít a popovídat.
V posledním dni roku
2021 jsme nechtěli
sedět doma, ale být
ve společnosti dru-
hých. Udělali jsme si
vycházku do hra-
deckých lesů a za-
končili ve venkovní
restauraci U Vlka.

V novém roce jsme
již měli schůzku
a připravovali plán na
letošní rok. Přijali

jsme i pozváni divadla Drak na inscenaci
R. U. R. – velice zajímavé a pěkné před-
stavení. Nechyběli jsme ani na pietním
aktu na místě popraviště u Památníku
Zámeček v Pardubicích dne 12. ledna.
Bylo zde zapáleno 194 svíček. Symbo-
licky připomínají ležácké a lidické oby-
vatele, které Němci v heydrichiádě na
tomto místě popravili. V muzeu jsme
shlédli film a prohlédli si dokumenty z této
doby.  Protože letos uplyne 80 let od těch-

to událostí, chystáme se i my, že nav-
štívíme Lidice i Terezín. 

Hezká byla následující návštěva Levan-
dulového domu s ruční výrobou speciál-
ních mýdel a cesta kolem rybníků. Šlapali
jsme také Jiráskovými sady na soutok
Labe s Orlicí a vyslechli historii dřevě-
ného kostelíku sv. Mikuláše. Pěkný byl
výlet do Týniště a cesta přírodou kolem
Orlice. Na každý týden od ledna je zkrát-
ka nějaký program pro každého, kdo se
chce zúčastnit. Těšíme se i na návštěvu
režiséra Trošky v hradeckém kině Bio
Centrál.                                    (hž, mv)
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Levicový klub žen v Hradci Králové a v Jičíně se připojují
Republiková rada Levicových klubů žen poslala v lednu otevřený dopis vládě
České republiky:
My, členky Levicových klubů žen, jsme znepokojené schváleným vládním darem pro

Ukrajinu. Darovat a následně prodávat na Ukrajinu munici a zbraně je v současné době
hrozícího válečného konfliktu naprosto nepřípustné. Zeptali jste se nás, občanů České
republiky, jestli s tím souhlasíme? Svým rozhodnutím porušujete zákony a Ústavu naší
vlasti! My, ženy, nechceme, aby municí a zbraněmi z naší země umírali lidé – muži, ženy,
děti na Ukrajině, a ani nikde jinde na celém světě. Nechceme být součástí
Vašich agresorských choutek, k takovýmto krokům jste námi, občany
České republiky, zvoleni nebyli. 
Mgr. Květa Šlahúnková  v. r., předsedkyně Republikové rady LKŽ

Na soutoku Labe a Orlice bylo mnoho ptactva
a znovu se zde objevily nutrie s mlá�aty. 

Únorovou procházku Stěžírkami a Stěžerami
jsme spojili s návštěvou zdejších členek.

NAŠE SENIORSKÉ AKTIVITY 

Že jsou ženy také dobrými podnikatelkami jsme se přesvědčili u paní
Dity, která v malé mýdlárně připravuje přírodní mýdla za studena.
Nabízí jich mnoho druhů s různými přísadami bylin i koření, nebo
kozího mléka i mletých kamenů, také mýdla vhodná pro alergiky,
atopiky, vyrábí i mýdlové prášky na praní, mycí gely a další výrobky.

Prohlídka kostelíku sv. Mikuláše v Jiráskových sadech.

P



Rostoucí inflace představuje enorm-
ní finanční zátěž pro mnoho domác-
ností. Vedle růstu cen za bydlení,
energie a dopravu, je velkým problé-
mem zdražování potravin. Řada
rodin, seniorů a osamělé žijících
občanů už má problém koupit i zák-
ladní potraviny!

Za rok 2021 vzrostly v ČR ceny potravin
o 4,2 % napříč sortimentem. Výrazně
zdražilo např. pečivo i mléčné výroby.
Ještě více rostou ceny našich zeměděl-
ských výrobků, ty loni vzrostly dokonce
o 9,8 %. Rozdíl spotřebních a výrobních
cen je dán zejména praktikami obchod-
ních řetězců, které na rozdíl od západ-
ních zemí mají přirážku až sto procent.

Jednoznačný problém z hlediska po-
travinové bezpečnosti do budoucnosti
je rozporná dotační politika EU i české
vlády. KSČM požaduje konec diskrimi-
nace a rovný přístup k zemědělské do-
tační politice. Zaměření se pouze na
malé zemědělské farmy bude mít nega-
tivní dopad na konkurenceschopnost
naší výroby. Na pozadí deformované ze-
mědělské politiky EU trpí čeští výrobci
i spotřebitelé. Cílem KSČM jsou kvalit-
ní, cenově dostupné a české potra-
viny! Stop dvojí kvalitě potravin!

Pravicová vláda ODS+TOP09+KDU-
ČSL+STAN+Pirátů ani v této oblasti žádná
řešení pro občany nenabízí. V sousedních
zemích se vlády alespoň snaží hledat
cestu, jak občanům pomoci. Např. Polsko
od 1. února zavedlo nu-lovou sazbu DPH
na velké množství potravin. KSČM
vyzývá vládu, aby realizovala opatření
proti rostoucí drahotě ve prospěch
občanů i českých zemědělců.

KSČM podporuje podniky s komplexní
výrobní strukturou jako základnu naší
potravinové soběstačnosti a bezpečnosti.
Řízené opuštění tlaku na soběstačnost je
rovněž jednou z příčin rychlého zdra-
žování.

KSČM prosazuje vznik českého distri-
bučního řetězce jako protiváhu řetězců
zahraničních! Zemědělská, zpracovatel-
ská a prodejní družstva jsou stále
dobrým a ve světě osvědčeným ře
šením!

VV ÚV KSČM
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Situace některých pěstounů se po
rozhodnutí ještě minulé Babišovy
vlády výrazně zhoršila, proto na ni
upozornila i ČT. 

Příbuzenských pěstounů pečujících
o své potomky, kteří nově místo dosavad-
ní odměny dostávají pouze sociální
dávku příspěvek při pěstounské péči, je
v Česku zhruba 7621 pěstounů-praro-
dičů. Dále ministerstvo eviduje 2437
jiných příbuzných pěstounů, jako jsou
tety, strýcové či sourozenci, a 5121 pěs-
tounů bez příbuzenského vztahu k dítěti.
Prý tam byly podvody, proto úprava.
Příbuzní jako tety, bratranci... jsou v jiné
kategorii než prarodiče. Někteří prarodiče
pěstouni na dávku nárok nově získají.
Výše jejich příspěvku se vypočítává podle
toho, zda se starají o dítě s postižením,
nebo zda ještě stále pracují. Podle
odborníků si ale tito lidé výrazně pohoršili
na 6 948 z 8 880 Kč, musí si platit
zdravotní a sociální pojištění sami, pokud
nejsou zaměsstnáni. Tzv. zprostředko-
vaní pěstouni dostávají nově 16 200 Kč
při péči o jedno dítě. Protože se tato část-
ka odvíjí od minimální mzdy, poroste
automaticky. Prarodiče mohou žádat stát
o příspěvek v mateřství a rodičovství pro
nejmenší děti. Problémy vyjít s penězi

v situaci zdražování všeho mají zejména
prarodiče v důchodovém věku. Samoz-
řejmě mohou žádat o další sociální
dávky. Příplatek na bydlení je složité
žádat, dokládat příjmy a výdaje čtvrtlet-
ně, že to raději předem vzdají. Je to pro
ně i psychický problém – selhaly jejich
vlastní děti. Pomoci jim mohou další
organizace, jako Asociace dítě a rodina,
Fond ohrožených dětí, charity a sociální
odbory na úřadech.                                (rr)

Zástupci OV KSČM v krajském výboru
se seznámili s jednáním Výkonného
výboru ÚV KSČM, který mj. zařadil
připravovanou akci v Sekeřicích (10. 9.)
mezi celostátně významné a podpořil ji
finančně. Organizační zajištění akce
bylo následně schváleno s lidovým
vstupným 60 Kč. 

Připraveny jsou podpisové archy (peti-
ce) na podporu kandidatury Josefa
Skály na prezidenta, jenž bude vystupo-
vat jako občanský kandidát s podporou
KSČM. Pro platnou kandidaturu by měl
získat 50 tisíc podpisů. Strana se
připravuje na podzimní volby obecní
i senátní. V našem kraji budou volby i do
Senátu v okrese Jičín a v severní části
okresu Nymburk, kandidáta již připravu-
jí (nyní je senátorem Ing. T. Czernín,
TOP 09 s podporou STAN). 

V souvislosti s přípravou na XI. sjezd
byli schváleni kandidáti do ústředních
komisí za náš kraj.

Krajský výbor KSČM Kh kraje projed-
nal výsledky hospodaření za rok 2021.
V něm byly dominantní výdaje za voleb-
ní kampaň do Poslanecké sněmovny.
Bohužel, bez pozitivního výsledku.
Připravuje se inovace okresních we-
bových stránek. Okresní výbory chystají
akce k MDŽ i další akce májové.             

(vha)

��� Jednal KV KSČM

KSČM: Dost bylo nekvalitních a drahých potravin!

Kdy napraví Fialova
vláda nespravedlnost

PROČ NEMOHOU
BÝT BABIČKY
A DĚDEČKOVÉ

PLACENÝMI PĚSTOUNY?
Přijdou až o 5000 Kč měsíčně.

Novela zákona
podle Juchelky (ANO): Mají
přece vyživovací povinnost!
Pěstouni (zprostředkovaní)

dostali přidáno z peněz
ušetřených na pěstounech 

prarodičích.
Dvě třetiny pěstounů 

jsou prarodiče.

CO POTŘEBUJÍ OBCE
Redakční rada Krajánku vyzývá vás,

občany a čtenáře Krajánku, abyste do
Krajánku posílali své názory na dění
v obcích a městech Královéhradeckého
kraje.

Posílejte své názory na plnění funkcí, jež
mají obce a města na starosti – např. výs-
tavbu kanalizace a vodovodu, úklid a opravy
komunikací a chodníků, vliv na výši obec-
ních nájmů, zajištění sociálního bydlení
a sociálních služeb, v menších obcích
i služeb pošty, obchodu či ordinace lékaře...
Můžete psát o tom, s čím nejste spokojeni
právě ve své obci, nebo příklady dobrého
řešení, aby se měli kandidáti do voleb o co
opřít při sestavování volebního programu. 

Svoje názory směrujte poštou na adresu:
Krajánek, Všehrdova 194, 500 02 Hradec
Králové 2, nebo e-mailovou poštou na
adresu: krajanek @ volny.cz. Vaše názory
můžeme zveřejnit a předáme je.          (rr)



AKCE LKŽ
St 2. 3. od 14 h. sál u Švagerků, LKŽ, 

Č-R spol.);
Čt 14. 4. – LKŽ v klubovně (Velikonoce)

Zájezd do LIDIC
LKŽ uspořádá 11. 6. zájezd na pietní místo

v Lidicích, vezměte děti i vnoučata. Zájemci,
hlaste se již předem na telefon Hanka Ž.: 
604 289 434.   

Út 8. 3. Setkání se Zdeňkem Troškou
v kině Bio Centrál HK od 14 h., 

pořádá KR Seniorů KhK a spolek
Senioři HK, podpořil Královéhradecký
kraj. (Vyprodáno.)

��

TURISTICKÉ AKCE SENIORŮ
So 5. 3. - vycházka od Duranu - 9.30; St

16.3. - Vycházka; Út 22. 3. Výlet do
Bonsai Centra (Terminál 12.17, návrat po
15. h.); So 26. 3. - Vycházka; St 30. 3. -
Výlet; So 2. 4. - Vycházka -zakončení
v hospůdce s občerstvením (PIZZA -
Malšovice. (Vše bez záruky, dle počasí -
604 289 434.)

��

5. 3. MDŽ od 14 hodin v Lipinách 
8. 3. MDŽ od 16 hodin v Rychnově nad

Kněžnou v budově OV
8. 3. MDŽ v Dobrušce – klub důchodců

od 17 hodin 

1. 5. – 1. máj v Týništi n. O. 
7. – 9. 5. Pietní akty na Rychnovsku

��
12. 3. MDŽ v KD Valdice od 14 h.
5. 3. MDŽ v Úpici od 14 hodin v domě 

U Tomana
��

8. 5. – Pietní akt Odolov od 10 h.
25. 6. – Pietní akt Choustníkovo Hradiště,

od 10 h.
��

AKCE PODPOŘENÉ KRAJSKÝM
VÝBOREM

4. 6. – Setkání v Luisině údolí spojené
s výstupem na Velkou Deštnou (od 10 h.)

Červen – Pietní akt Bohdašín
3. 9. – 100. mezinárodní setkání antifašistů

Pomezní Boudy od 10 h.
10. 9. – Setkání občanů v Sekeřicích 

s kulturním a politickým programem

��� SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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JIČÍNSKO
Vilemína Šuraňová z Hořic oslaví zas-

loužených 90 let, Hubert Haláček
z Vrchoviny slaví 75 let, Daniela
Valentová z Úhlejova, Libuše Šlechtová
z Jeřic, Petr Rejmont z Butovse slaví 70
let a Jiří Karel má 45 let.

Všem přejeme hlavně hodně zdraví a ži-
votní pohodu.

TRUTNOVSKO
Blahopřejeme srdečně především Jiřině

Grudzienové z Trutnova k zaslouženým
95 letům života. Marie Kriglerová
z Úpice a Jiří Roudný z Trutnova oslaví
osmdesátiny. Josef Kubík ze Rtyně
v Podkrkonoší, Jaroslava Vičarová z Trut-
nova, Anna Pospíšilová ze Žacléře
a Jaroslav Ludvík z Úpice oslaví 75. na-
rozeniny. Karel Nehyba z Trutnova slaví
sedmdesátiny. 

OV KSČM Trutnov všem přeje udržení
dobrého zdraví, nějakou radost do
každého dne a mnoho životních sil. 

KRÁLOVÉHRADECKO
Marie Š�astná ze ZO 87 HK oslaví

sedmdesátiny a osmdesátiny Marie
Saidlová, ZO 53 HK. Božena Štiková, ZO
13 HK, oslaví 85 let a též Emma
Filipiová, ZO 36 HK – mnoho díků a přání
dobrého zdraví zasílá Levicový klub žen.
Jaroslav Ochotný, ZO 29 HK, Jaroslav
Fiedler, ZO 36 HK, a Bohuslav Piskač,
ZO 93 HK, oslaví zasloužené deva-
desátiny. 

Všem přeje OV KSČM Hradec Králové
ještě mnoho životních sil, optimismus
a stále dobré zdraví.

RYCHNOVSKO
Jiří Bouška z Bolehoště, Stanislava

Kupková z Očelic a Jaroslav Popelář
z Dobrušky oslavují devadesátiny.
Božena Švábová z Týniště n. O. slaví 85
let a Jana Maisnerová z Bolehoště osm-
desátku. Jana Judová z Kostelce n. O. má
75. narozeniny. Alena Chlumecká ze
Slatiny n. Z. oslaví sedmdesátiny, stejně
jako Miroslav Špička z Albrechtic.
Zdeněk Pelc z Borohrádku oslaví svěží
šedesátku.

Do dalších let přeje všem OV Rychnov
dobré zdraví a mnoho životních sil. 

����������������
Devadesátka – 12. března se dožívá

významného životního jubilea dlouholetý
člen KSČM Jiří  Bouška. Stále aktivní
člen strany, účastník
všech akcí konaných
ZO KSČM Bolehoš�,
výborný fotograf a ka-
marád. 

Hodně zdraví
a spokojenosti do
dalších let ti, milý
Jirko, přeje ZO
KSČM Bolehoš�. 

����������������
Devětadevadesátka ještě není stovka,

ale jistě stojí to hezké číslo za velké
poblahopřání! OV
KSČM HK, Levicový
klub žen, Česko-
ruská společnost
i KR Českého svazu
bojovníků za svobo-
du přejí své člence
Martě Kolesové sa-
mozřejmě zdraví,
životní sílu nejen do
posledního roku ke stovce, ale její pře-
konání o další roky!

����������������
Další roky prožité ve spokojenosti a ve

zdraví jsme popřáli v únoru Josefu
Čápovi k 95. narozeninám, též jeho sta-
r o s t l i v é
manže lce
(88) i k výro-
čí, které je
za rok čeká,
a to k 70
rokům ve-
lice spoko-
jeného společného života. Oba říkají:
„My neuhnem!“

48. ZO KSČM, Labská kotlina HK 

��� POZVÁNKY

24. 3. setkání s Kateřinou Konečnou
v budově OV Rychnov n. Kn. od 16 h.



Rybu rozdělte na dvě porce, zakapejte citronovou š�ávou,
osolte a opepřete. Nechte půl hodiny marinovat. 

Mezitím si z mletých ořechů a sýra připravte pastu. Podle
chuti přisolte. 

Na oleji s máslem opečte rybu z jedné strany, obra�te ji
a povrch potřete sýrovou pastou. Zakryté nechte opékat
nejméně pět minut na mírném ohni. 

Podávejte s vařenou brokolicí a bramborem.
Vařila 

Ta�ána LANKAŠOVÁ Ořechová ryba

V sobotu 5. února proběhla demon-
strace za mír, kterou zorganizovala
okresní organizace KSČM v Jihlavě.
V horní části jihlavského Masarykova
náměstí se sešli lidé, kteří chtěli
nahlas upozornit, že válka mezi Ukra-
jinou a Ruskem by byla tou nejhorší
alternativou řešení současné krize ve
vztazích obou Evropských států. 

Mezi účastníky demonstrace byla i de-
setičlenná skupina komunistů z Jičínska.
Odhad počtu účastníků mezi dvěma až
čtyřmi sty má velký „rozptyl“, ale to asi
není nedůležitější. Hlavním cílem shro-
máždění bylo popsat a pojmenovat ne-
bezpečí, kterému jsme vystaveni a kdo
za ním stojí. 

Všichni řečníci, kteří vystoupili na tri-
buně se shodli, že válečným nebezpečím
pro Evropu a svět není Rusko, ale USA
a pakt NATO. Protest byl rovněž zaměřen
proti vládě, která vyzbrojováním Ukrajiny
a vysláním českých vojáků na Ukrajinu
podporuje možnost vzniku válečného
konfliktu. Na mítinku vystoupili čelní před-
stavitelé strany v čele s Kateřinou Ko-

nečnou a bývalým předsedou KSČM
Vojtěchem Filipem. Mne osobně překva-
pila účast Jána Čarnogurského, někdej-
šího slovenského premiéra a vicepre-
miéra čs. vlády. Asi nikdo nepochybuje,
že tento politik má jiné názory a postoje,
než máme my komunisté, ale je pozitivní,
že se dokážeme
shodnout a ak-
tivně vystupovat
ve chvíli, kdy
máme stejný cíl,
a tím je za-
chování míru
v Evropě. 

Z Jihlavy jsem
odjížděl s přes-
vědčením, že ta-
to demonstrace
měla smysl. Že
rozumní lidé,
i když mají
někdy rozdílné
názory, se umí
shodnout v ži-
votně důležitých

věcech, kterým by válečný konflikt
bezpochyby byl. 

V titulku jsem použil slova naší před-
sedkyně Kateřiny Konečné, že „Válka je
blbost a my proti ní nesmíme přestat
bojovat!“ S těmito slovy nezbývá než
souhlasit a na tom se bezpochyby shodu-
jí nejenom účastníci demonstrace, ale
i všichni rozumní lidé v naší zemi.

Jiří MACHULA,
člen KV KSČM KhK
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��� KRAJÁNKOVY ZDRAVÉ DOBROTY

Objednávky elektronického vydání
https://m.alza.cz/media/halo-noviny-

17_02_2022-d7002847.htm
Objednávky tištěné verze na fungující

bezplatné lince: 800 300 302
nebo http://www.postabo.cz/titul/6901

Na jihlavské náměstí přijeli i komunisté z Jičínska a Rychnovska, pokud
víme.                                                             FOTO – Jiří ŠMIDRKAL

Válka je blbost a my proti ní nesmíme
přestat bojovat!

Pro 2 osoby: 
�� 200 g filetů ryby (tilápie, mořská štika, treska) �� 50 g ter-
mizovaného sýra (žervé, lučina) �� hrst vlašských ořechů ��
lžička citronové š�ávy �� lžička oleje ���� lžička másla �� bílý
pepř �� sůl 




