
PROTI HNĚDNUTÍ
SPOLEČNOSTI

Sto jedna let po založení
komunistické strany Česko-
slovenska (na sjezdu 14.–16.
května 1921) se konal XI. sjezd
KSČM v Brně. Komunisté
z celé republiky se sešli v do-
bě, kdy sílí antikomunismus,
jsou potlačovány levicové
názory ve veřejném prostoru.
Prosazuje se jen jediný
správný názor a lidé s odlišný-
mi myšlenkami jsou pronásle-
dováni a kriminalizováni. Na
nebezpečí plíživé fašizace
společnosti upozorňovala řada
delegátů a také představitelé
jiných komunistických stran ve
svých zdravicích.

Delegáty potěšil mezinárodní
zájem věnovaný našemu jed-
nání. Tato skutečnost podtrhuje
nutnost hlubší mezinárodní
spolupráce a potřebu sjedno-
cování komunistických a levi-
cových stran v boji proti
hrozbám současného globál-
ního kapitalismu.

V jednom příspěvku zaznělo:
„Imperialismus využívá všech
svých možností – rozhlasu,
televize, tisku, internetu, kultu-
ry, financí – k ovládnutí mas.
Pokud se mu to nedaří prost-
řednictvím liberální demokra-
cie, podporuje fašistické ten-
dence.“

Mnozí delegáti ve svých vys-
toupeních odmítli nacionali-
stické, šovinistické a militari-
stické společenské tendence
a upozorňovali, že dnes se
blížíme k podobné situaci, jaká
byla v roce 1933.
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Vážení spoluobčané,
my, delegátky a delegáti XI. sjezdu KSČM

konaného ve dnech 14.–15. května 2022
v Brně, se na vás obracíme s následujícím
prohlášením. 

Současná pravicová vláda ODS, KDU-ČSL,
TOP 09, STAN a Pirátů není schopna řešit
stávající krizi a její dopady na občany naší
země. Drastické zdražování potravin, energií
a pohonných hmot zasahuje každodenně do
života nás všech. Bydlení se stalo luxusem.
Inflace, která je nejvyšší v novodobé historii
samostatné České republiky, se dostala do
dvouciferných čísel, a reálné mzdy tak klesají.
Ohrožena je většina společnosti. Další a další
lidé se dostávají do vážných existenčních
problémů, do dluhových pastí způsobených
lichvářskými úvěry a do následných exekucí.
Řešení těchto otázek se však stávající vláda
nijak nevěnuje. Místo toho se ze všech sil
zaměřuje na prohlubování konfliktu na
Ukrajině. Dodávkami zbraní, vojenské munice
a vojenské techniky tak přispívá k další
eskalaci válečného konfliktu mezi Ukrajinou

a Ruskou federací. Státní moc také zavedla
cenzuru, zakazuje jí nepohodlná média a to-
mu, kdo veřejně prezentuje jiný názor, do-
konce vyhrožuje vězením. Zároveň vláda
prosazuje další zásadní zvyšování výdajů na
zbrojení. Členové vlády, aniž by k tomu měli
mandát veřejnosti, navíc dokonce otevřeně
hovoří o tom, že chtějí trvalé rozmístění cizích
vojsk na našem území. Vláda tímto svým kraj-
ně nezodpovědným jednáním ohrožuje
bezpečnost obyvatel naší země.

My komunisté takovouto politiku jednoz-
načně odmítáme. Naše cíle jsou jasné.
Prioritou pro nás je, aby lidé mohli důstojně žít
a ne živořit. Požadujeme právo na dostupné
bydlení a veřejně financovanou výstavbu 40
tisíc bytů ročně pro naše občany. Žádáme
opětovnou regulaci nájemného a zdanění
spekulací s byty. Chceme zvýšit minimální
mzdu na 20 tisíc korun měsíčně a tlačit na
celkové zvyšování mezd a zkrácení pracov-
ního týdne na 35 hodin při zachování mzdy. 

Pokračování na str. 4 �

Po zvolení dostala Kateřina Konečná květiny. Na foto zleva: M. Pěnčíková, K. Konečná, M. Krajča
a V. Chaloupka.                                                                                                       FOTO – Petr HOJNIC

PROHLÁŠENÍ XI. SJEZDU KSČM



Samotné město se dlouhodobě potýká
s mezní dopravní kapacitou, silnice ve
městě jsou přetíženy, dopravní kolapsy na
denním pořádku, naštvaní řidiči marně
hledají objízdné trasy. Možnosti kvalita-
tivních změn jsou ze strany města již
vyčerpány. Jediným řešením je obchvat.
Prý by se mohlo po více než dvaceti
letech konečně příští rok tzv. kopnout,
protože velká část potřebných pozemků je
již vykoupena. Město s ŘSD spolupracu-
je a pomáhá i Spolek Obchvat Náchoda,
na jehož vzniku a působení mají význam-
nou zásluhu i náchodští komunisté. 

Náchodští občané si již dlouhá léta
přejí, kromě Spolkového domu, který se
již reálně rýsuje a bude stát 56 mil, aby
bylo ve městě obnoveno lázeňství. Kdysi
proslulé Lázně Běloves se staly po roce
1989 obětí privatizace a následné neo-
choty tehdejšího vedení města lázně odk-
oupit. Vloni se to po výstavbě tzv. Malých
lázní a mnoha peripetiích podařilo
a zdevastovaný objekt snad čeká lepší
budoucnost. Zatím zde začala obnova
parku, která si vyžádá investici za 1, 3 mil
korun. Vize obnovy lázeňství ale zcela
jistě narazí na nutnost obrovských inves-
tic a potřebu dohody se zdravotními
pojiš	ovnami. Dominantou města je stále
„zámeček vršku kulatého“. Park na
zámeckém kopci prochází náročnou
rekonstrukcí, na kterou byly městem
získány velké dotace. Výsledek Nácho-

ané jistě ocení. Novou kuriozitou
zámecké expozice se letos stala dru-
horokoková křesílka dlouhodobě za-

půjčená ze Senátu.
Ta byla vyrobena
nacisty ve 40. le-
tech, zrekonstruo-
vaná a uložena do
senátního skladu.
Aspoň k něčemu je
tedy Senát dobrý… 

Když se řekne
Náchod, každý si vybaví ještě Dobrošov
a pivo Primátor. Náchodský pivovar
oslaví letos 150 let od svého založení
a 25. června tak poteče na Masarykově
náměstí mnohými cenami ověnčené pivo
zdarma. Mnohem kratší historii má
pevnost Dobrošov, jehož tříletá rekon-
strukce za 96 krajských milionů právě
skončila. Snad bude připomínat tragické
konce tolerance nacismu dostatečně
důrazně. O tom ostatně mluvil i japonský
velvyslanec, který nedávno růžovými
sakurami rozkvetlý Náchod navštívil.
Poklonil se památce náchodského rodá-
ka architekta Jana Letzela, který postavil
v Hirošimě tzv. Atomový dóm. Jedinou
stavbu, která přežila atomovou bombu
shozenou USA na konci nejstrašnější
války v dějinách lidstva. Připomínat si
hrůzy války a snažit se řešit konflikty
mírovou cestou je nejdůležitější poselství
a také povinnost nás všech. KSČM
v Náchodě si toho je plně vědoma. Ve
volbách do obecních zastupitelstev
budeme stát na straně občanů a řešit
jejich každodenní problémy. Je jich stále
dost.  

Soňa MARKOVÁ
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Lidé na Náchodsku mají nejvyšší věkový průměr z celého Královéhradeckého
kraje, což svědčí o slušné kvalitě života i životního prostředí. Tady ovšem dobré
zprávy končí, protože zároveň poslední statistiky ukazují, že zde senioři pobíra-
jí nejnižší důchody a chybí dostupnost části zdravotní péče, především stoma-
tologické. 

Hlas KSČM je oslaben neúčastí v Pos-
lanecké sněmovně. O to bude důležitější
hledat nové kanály, jak se dostat se
svými názory mezi občany. Je nutné
používat moderní média, jako je face-
book, e-meily, internetové noviny a po-
dobně.

Nové, omlazené vedení strany jistě
bude všemožně pomáhat s prosa-
zováním nových způsobů působení na
lidi. Musíme dokázat, že i v 21. století
má KSČM své místo v české politice
a je nositelem pokrokových myšlenek,
které mají na zřeteli prospěch většiny
občanů naší republiky.

Komunisté vždy stáli v první řadě v boji
proti fašismu, za mír a lepší život pracu-
jících a tak tomu bude i do budoucnosti.

Věra ŽIŽKOVÁ, 
účastnice XI. sjezdu KSČM,

předsedkyně KV, členka VV ÚV
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Rychnovské předmájové setkání
Po covidovém výpadku se letos 21. dubna opět konalo tradiční

předmájové setkání v budově OV KSČM Rychnov na Kněžnou. Již
tradičně tuto akci pořádá OV KSČM ve spolupráci s Okresní komisí
mládeže. 

Hlavním hostem byl místo-
předseda Ústřední Komise
Mládeže při ÚV KSČM Ota
Kovařík z Pardubického kraje,
který účastníkům vlil do žil
svými slovy živou vodu. Situace
s mladými je přibližně stejná
jako v jiných stranách, protože
se do politiky mladým moc
nechce. Přesto nevidí situaci
v KSČM, tak kriticky, protože
máme mladé, kteří pracují.
Vyjádřil se k problematice Haló

novin a podpořil jejich přechod na týdeník Naše pravda. Díky
dotazům účastníků akce se dostal i k nutnosti se připravit na
budoucnost včas a nebýt pak následně zaskočen. Vyjádřil potřebu
jednat s ostatními levicovými subjekty, které by se jinak mohly spo-
jit bez naší účasti a zůstali bychom pak osamoceni. 

Druhým významným hostem akce byl Josef Radocha, který
v posledních volbách do Poslanecké sněmovny kandidoval za
KSČM. Díky jeho odbornosti se vedla bohatá diskuze k situaci na
Ukrajině. Důležité bude hledat cestu k ukončení konfliktu a nastolení
míru, což nebude vůbec lehké a může to trvat i měsíce. Nesmíme
opomenout ani účast Milana Nováka, člena Rady města Rychnov
nad Kněžnou, který se při setkání věnoval hlavně grilování výborných
klobás, které si všichni účastníci pochvalovali. 

Poděkování tak patří nejen hostům, ale i všem, kteří se podíleli na
pořádání akce. Věříme, že účastníci odcházeli nejen s plným žalud-
kem, ale hlavně i se spoustou informací, které mohou předávat těm,
kteří mezi nás nedorazili. 

Jaroslav DIVÍŠEK,
člen ÚKM při ÚV KSČM a 2. místopředseda OV KSČM RK

Jak se dnes žije v Náchodě a co trápí občany města
� Dokončení ze str. 1

Náchodský zámek FOTO – archiv



Čtyři roky uplynuly jako voda, a tak
se ohlížíme, co že se nám podařilo
prosadit z volebního programu KSČM
v Úpici. Každý kdo v tomto končícím
volebním období pracoval v některém
zastupitelstvu, mi dá za pravdu, že to
bylo období, zejména díky covidové
situaci, které málo přispělo k dalšímu
rozvoji obcí. 

Tak tomu bylo také v našem městě
Úpice. Volební program, se kterým šli
kandidáti za KSČM v roce 2018 do
komunálních voleb, byl postaven  zejmé-
na na dokončení všeho, co jsme, coby
součást koalice ve vedení
města v uplynulém volebním
období započali, připravili
k realizaci, ale již nedokončili.
A tak v tomto volebním období,
ač v opozici, jsme tyto akce
podporovali. Zásadní pro nás
byla realizace rekonstrukce ulic
Dr. Hejny a Pod Městem, do-
končení zateplení objektu
tělocvičny ZŠ Bří. Čapků,
dokončení stavby tenisových
kurtů v areálu Sparty, do-
končení rekonstrukce ulice

Chelčického, opravení fasády v zadním
traktu ZŠ Úpice Lány a další drobnější
akce, které byly připraveny k realizaci
a podařilo se je dokončit. Byly ale také
návrhy koalice v současném volebním
období,  se kterými  jsme nesouhlasili, ale
neměli sílu je zvrátit.  Bylo tomu tak např.
při ukončení provozu fermentační stan-
ice, nebo ustavení Městské policie.
Nakonec ale musíme přiznat, že práce
tohoto orgánu, zejména vzhledem k prob-
lémům s romským obyvatelstvem, přináší
dílčí úspěchy. Mrzelo nás, když ombuds-
manka Šabatová dala příkaz kraji ke

zrušení námi vydaného opatření obecné
povahy, které mělo omezovat vyplácení
dávek na bydlení. Taktéž nás mrzí, že
současné vedení města nedělá žádné
kroky k přípravě rekonstrukce požární
nádrže na regulérní koupaliště. Toto jsme
v minulém období započali a anketa mezi
obyvatelstvem města oprávněnost tohoto
kroku potvrdila. 

Využívám této příležitosti a děkuji všem
zástupcům za KSČM, kteří v současném
končícím období poctivě pracovali ve
zvolených výborech a podíleli se tak na
činnosti Zastupitelstva Úpice. Řada jejich
návrhů byla zastupitelstvem přijata. 

Pomalu se připravujeme na vstup do
nového volebního období. Jaké ale

budou podmínky k práci
nového zastupitelstva k roz-
voji našeho města, to asi dnes
nikdo, vzhledem k současné
mezinárodní situaci, nedo-
káže odhadnout. Doufejme,
že se svět nezblázní docela
a budeme moci v klidu řešit to,
co nás nejvíce v našem městě
tíží. 

Při volbách na naši kan-
didátku nezapomeňte!

Radim FRYČKA,
zastupitel města Úpice

Dubnové zasedání Zastupitelstva
Hradce Králové bylo rušné. Občané
využili možnost přijít na jednání zastu-
pitelstva a vystoupit. Tentokráte to bylo
při projednávání memoranda mezi
městem HK a investorem Endeta, a. s.,
jako součást skupiny J&T Real Estate. 

O velkém obchodním centru v Kuk-
lenách uvažuje Endeta již 12 let. Povolení
výstavby bylo podmíněno vybudováním
nové komunikace. Investor však nehodlá
vybudovat celou potřebnou páteřní
komunikaci, plánuje jí jen malý kus, a ne-
má zatím na stavbu obřího obchodního
centra Nová Zelená s parkovišti schvá-
lený posudek EIA – dopady na životní
prostředí. Občané Kuklen se hodinu a půl
bránili výstavbě osobními vystoupeními
zejména kvůli dopravním potížím, které
by v lokalitě nastaly.

Blaho pro občany těžce vykoupené

Na drahou výstavbu páteřní komu-
nikace, která by padla na město upozornil
Lubomír Štěpán (KSČM): „Město bude
mít na její stavbu možná za 20, 30 let,
náklady budou 150 až 200 milionů korun,
plus navíc rekonstrukce Pálenecké ulice.
Nová Zelená přitom moc nepomůže,
protože stejně skončíme v kuklenském

podjezdu.“ Zmínil i to, že Hradec nepotře-
buje další obří nákupní centrum, když je
vybaveno obchody nejlépe ve střední
Evropě. Alois Havrda (KSČM) situaci
potvrdil a upozornil na „novou výstavbu
domků a bytů v Kuklenách a zvýšenou
dopravu po Pražské třídě – a k tomu
dalších 24 000 automobilů, což by bylo
neúnosné. Dále není předložena doku-
mentace a není projednáno s občany,
není zajištěna ani kanalizace…“

Pozemky na 40 000 m2 s kvalitní
zemědělskou půdou by mělo vykoupit
město a zajistit další dopravní napojení
centra a Kuklen. Na jednání padalo
mnoho ostrých slov nejen od občanů, ale
též od zastupitelů. Už tím také začal nelí-
tostný předvolební kvas. Po této debatě
nebylo uzavření memoranda schváleno.
Však před zastupiteli stojí výstavba fot-
balového stadionu i nezbytné dokončení
rekonstrukce třídy E. Beneše.

Projednávání tohoto memoranda před-
cházela diskuse kolem zamýšlené výs-
tavby polyfunkčního domu Pilot 1 a dvou
bytových domů, které by zahustily
Moravské předměstí u výpadovky na
Svitavy. Bytové domy město potřebuje,
ale ne v místech, kde se to nehodí.
V sídlištích s úzkými komunikacemi pak

narůstá doprava
a chybějí parko-
vací místa. Zas-
tupitelé KSČM se
zahuš	ováním
sídliš	 nesouhla-
sí, pravicoví jej
vidí jako normální.

Oba případy,
a nejsou ojedinělé, ukázaly, jak je ošidné
uzavírat s investory smlouvy o smlouvě
budoucí, nebo různá memoranda
o spolupráci, z nichž je těžké se vyvázat,
i to, jak se v zastupitelstvu prosazují
osobní nebo stranické zájmy. Hradec
Králové pak musí hradit milionové nákla-
dy, které s výstavbou souvisejí, na úkor
jiných potřeb města a jeho obyvatel.

V polovině května k problému Nové
Zelené svolali mimořádné jednání zastu-
pitelstva piráti, komunisté jej podpořili,
aby se mohli vyjádřit ke studii EIA, kterou
investor předložil až po řádném zastupi-
telstvu a nové vyjádření ZM spěchalo.
Město se má negativně vyjádřit k doku-
mentu a trvat na postavení nové komu-
nikace, před další výstavbou. I když, jak
znovu vyjádřil L. Štěpán, takové obchod-
ní centrum Hradec nepotřebuje.              

(vha)

� KKrraajjáánneekk  �� 66--77//22002222 33

Skvělé projekty investorů mohou vyčerpat finance města

V Úpici se dařilo rekonstrukcím

Úpice z ptačí perspektivy



Prvním místopředsedou se opět stal
Petr Šimůnek (řízení stranické práce,
regionální politiku a volby); oddělení pro
odborné zázemí a teoreticko-ideovou
práci povede Ludvík Šulda; o evropské
záležitosti a občanský sektor se bude
starat Milan Krajča a o ekonomiku
a hospodářskou činnost Marie Pěn-
číková. Všichni byli zvolení v tajných
volbách. S přijatým Prohlášením XI.
sjezdu KSČM a 11 cíli KSČM se
seznámíte v tomto čísle. 

Z jednání 
Řečníky mohli delegáti sledovat na

velkoplošných obrazovkách a jednací sál
byl vybaven elektronickým hlasovacím
zařízením, které usnadnilo sčítání hlasů.
Volební maraton byl přesto dlouhý a jed-

nání se jak první, tak i druhý den protáh-
lo pro velké množství pozměňovacích
návrhů ke všem dokumentům. 

Úvodní vystoupení předsedkyně bylo
přenášeno na internet. Po sjezdu byla
uspořádána tisková konference. Zlep-
šení prezentace strany, na níž byl kladen
důraz, bylo uskutečněno již před sjez-
dem. Jsou připraveny grafické materiá-
ly ke komunálním a senátním volbám.
Nové internetové stránky byly spuštěny
také jako aplikace pro mobilní telefony. 

Zástupci z okresních výborů Kh kraje
zasedli při sjezdu v komisích.

Řádný XI. sjezd KSČM se konal v Brně na Výstavišti za přítomnosti 292
delegátů z celé ČR. Účastníci sjezdu projednali zásadní stranické materiály,
které dostali předem. Schválili zprávu Ústředního výboru KSČM o činnosti od
minulého sjezdu, zprávu o hospodaření a zprávy o činnosti revizní a rozhodčí
komise a také Stanovy KSČM. Delegáti zvolili nové vedení a do čela opět
Kateřinu Konečnou 88,8 procenty hlasů. 

�

Hájíme naše lidi, naši budoucnost

Prosazujeme důstojné důchody, bez-
platné školství a zdravotnictví. Usilujeme
o soběstačnost v potravinách našeho
zeměpisného pásu a zavedení nulové
DPH na základní potraviny a služby.
Požadujeme možnost zákazu vývozu
nedostatkových komodit a zastropování
cen pohonných hmot a energií. Stát musí
převzít plnou kontrolu nad výrobou a dis-
tribucí elektřiny, stejně jako nad náku-
pem, skladováním a distribucí plynu.
Usilujeme o zrušení soukromých exeku-
torů a účinný boj proti lichvě a chudobě.
Podporujeme progresivní zdanění, zave-
dení miliardářské daně a ukončení
každoročního vyvádění stovek miliard
korun z naší země. Zasazujeme se o mí-
rovou a suverénní zahraniční politiku,
odmítáme cizí vojenské základny na

našem území a usilujeme o vystoupení
České republiky z agresivního paktu
NATO. Jsme pro posílení demokratických
práv. I proto dlouhodobě navrhujeme
zákon o všeobecném referendu a naši
podporu má také referendum, ve kterém
by se občané naší země mohli rozhod-
nout, zda chtějí, nebo nechtějí setrvat
v Evropské unii. Pro prosazení těchto
cílů nabízíme spolupráci všem, kteří se
s nimi ztotožňují. 

Příčiny současné krize jsou však
systémové. Proto se i jejich skutečné
řešení nachází mimo stávající kapitalis-
tický systém, který je založen na
vykořis	ování, útlaku a válkách. Tváří
v tvář problémům dneška neztratila
alternativa socialismu nic na své
aktuálnosti, ba právě naopak. KSČM je
přesvědčena, že sociálně spravedlivé
společnosti patří budoucnost!

PROHLÁŠENÍ XI. SJEZDU KSČM
Dokončení ze str. 1 �

JEDENÁCT CÍLŮ KSČM
1. Zastavit zdražování! Zboží denní spotřeby

nesmí být nedostupným luxusem. Nulová
sazba DPH u základního zboží.

2. Právo na práci, bydlení, přístup k pitné
vodě, bezplatné vzdělávání i zdravotní péče!
Bezplatnou městskou veřejnou dopravu pro
všechny.

3. Výstavba obecních a družstevních bytů
s podporou státní komerční banky! Novo-
manželské a bezúročné startovací půjčky.

4. Snížení věku odchodu do důchodu nebo
čtyřdenní pracovní týden! Pět týdnů dovolené
při zachování výše mzdy všem! Minimální
mzda 20 000 Kč a její automatický růst nad
míru inflace. Pravidelná valorizace a rychlejší
růst podprůměrných důchodů! Evropské ceny
máme, nyní je na řadě evropská úroveň
odměňování.

5. STOP soukromým exekutorům a jejich
byznysu!

6. Pro budoucí zajištění práva na práci, orga-
nizovat rozvoj národního hospodářství zejmé-
na energetickou a potravinovou soběstačnost
zakládáním a provozováním podniků ve veřej-
ném vlastnictví.

7. STOP cenzorům a jejich praktikám! Od-
lišný názor nesmí být trestán a dopředu nálep-
kován jako dezinformace. Program České tele-
vize a Českého rozhlasu vrátit veřejnosti.

8. Progresivní zdanění! Nadnárodní korpo-
race a extrémně bohatí platí nízké daně, proto
chybí peníze na služby občanům, zdravotnictví,
veřejnou dopravu a jiné. 350 miliard korun,
které unikají ročně do zahraničí, pro rozvoj
českého národního hospodářství a pro ob-
čany! Jsme pro referendum o vystoupení ČR
z EU.

9. Reálná zelená energetická politika, kterou
si bude moct dovolit každý! Energie vyrobené
v českých elektrárnách dodávat domácnostem ČR
bez prostředníků a burzovních spekulantů. 

10. Vymáhání válečných reparací vůči
Německu.

11. Mír! Jsme zásadně mírová strana.
Odmítáme cizí vojenské základny, další
zvyšování nákladů na zbrojení a agresivní
války! Požadujeme vystoupení ČR z NATO.

Programové směřování komunistů vychází
z úcty ke každé tvůrčí práci, která je zdrojem
hodnot. Právo na jejich rovné užívání a spra-
vedlivé rozdělování má každý, kdo se na jejich
vytváření podílel a podílí, pro koho je či byla
práce, služba nebo tvorba zdrojem obživy.
Základním lidským právem je právo na přežití.
Tedy právo na život a právo na mír. Právo na
ochranu života a právo na obranu míru. Životy
lidí musí být chráněny a bráněny. Nikdo jimi
nesmí hazardovat v cizím zájmu.Jsme interna-
cionalisté, ale čerpáme podporu z důvěry dané
nám v této zemi. 

Proto hájíme naše zájmy, naši zemi, 
naše lidi, naši budoucnost!

Skupina účastníků na sjezdu z našeho kraje.                                      FOTO – Petr HOJNIC
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Nejvíce práce má vždy komise ná-
vrhová, do níž byla zvolena za kraj

Táňa Šormová. Jako hosté zde byli zás-
tupkyně a zástupci ústředních komisí re-
vizní a rozhodčí, které dále povedou Jiří
Horák a Vladimír Chaloupka. Ke zprá-
vám o činnosti vystoupili jejich předkla-
datelé s doprovodným komentářem,
v němž zdůraznili podstatné záležitosti.
Marie Pěnčíková musela uvést, že
strana hospodaří v posledních letech se
ztrátou, proto je nutné dodržovat výběr
příspěvků na 0,5 % z příjmu. Delegátům
představili kandidáti na jednotlivé funkce
své názory na svěřenou funkci. Vystoupil
Josef Skála, jako občanský kandidát na
prezidenta s podporou KSČM a někteří
kandidáti na senátory z devíti volebních
obvodů, kde KSČM kandiduje. V Krá-
lovéhradeckém kraji to je Václav Ort za
obvod č. 37 Jičínsko a část Nymburska. 

Diskuse byla bohatá. Někteří diskutu-
jící byli velice kritičtí, ale nějakých
zásadních východisek nebylo mnoho.

S diskusním příspěvkem vystoupil též
Vojtěch Filip. Do usnesení se dostal
námět mladého delegáta na zachycení
pamětí našich členů na dobu, kterou
prožili. V diskusi vystoupila Soňa Mar-
ková k práci Komise žen při ÚV KSČM
a chystá další ročník ocenění Žena roku.

Při hlasování o změnách ve stanovách
se nepodařilo snížit počet členů ÚV
podle počtu straníků v krajích, jak navr-
hovala i naše krajská konference.
Zachován je tedy princip delegace člena
ÚV z okresu. Ve stanovách je připraven

paragraf ke slučování okresních organi-
zací a přijata možnost jednání prostřed-
nictvím videokonference. Doplněny byly
závěrečné paragrafy.

Vzkaz voličům
V úvodní zprávě kritizovala Kateřina

Konečná především současnou neu-
těšenou sociální situaci občanů, jež je
nejhorší za 32 let – každý pátý občan
žije v chudobě a 40 % rodin na její hrani-
ci. Nečekané výdaje v domácnosti nej-
sou schopny hradit 2/3 rodin, některé
nemohou jet na zahraniční dovolenou.
Nízká je minimální mzda a důchody nej-
sou vysoké. Potraviny zdražují a jsou
nekvalitní atd. Proč jsou ceny energií
vysoké je jasné, protože stát v distribuci
energie nic nevlastní. Uvedla i to, že
podpora vlády ANO a ČSSD nám zřej-
mě odebrala voliče, ale za „Babiše, bylo

líp“ jedině díky KSČM! Kdyby nebylo této
podpory, měli bychom pravicovou vládu
již od roku 2017/2018.

V projevu ke kandidatuře na funkci
uvedla své priority, zejména ji mrzelo, že
se více nemohla věnovat přípravě
Komunistického manifestu 2.0. Tvorba
programu čeká komunisty v příštích
čtyřech letech. Stranu je třeba vyvést
z mediálního ticha, proto se zintenzivňu-
je práce na sociálních sítích.

KSČM se zastává těch, pro něž vláda
nedělá nic, ohrožena je i střední třída,
ale vláda dává finance na zbrojení.
KSČM jim musí pomoci. „Naše strana je
tu pro ty, kteří nemají ve sněmovně zas-
toupení, kteří nedostávají hlas ani jinde.
Kandidáty máme do Senátu i obcí –
naše heslo vychází z toho, že můžeme
pomáhat TEĎ A TADY,“ uvedla předsed-
kyně. Komunisté své sliby plní. Konečná
byla vděčná za podporu delegátů, i když
musela dělat nepopulární opatření
dovnitř strany. Cílem KSČM je návrat

našich zastupitelů do krajů, obcí i do
Senátu a získat více míst v Evropském
parlamentu. Na závěr předsedkyně
uvedla: „Všechny nepravosti napravíme,
to vám milí občané, delegáti a delegátky
slibuji za celou KSČM – jsme tady,
zůstáváme a vrátíme se. Te� a tady."  

Mirka VOHRALÍKOVÁ,
delegátka

�
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Vážení spoluobčané,
kamarádi, přátelé,

je pro mne velká
čest ucházet se o váš
hlas v podzimních
senátních volbách
v obvodu č. 37 – okres
Jičín a část okresu
Nymburk. Celý život

žiji a pracuji právě na Jičínsku, proto jsem
nominaci za KSČM přijal.

Jak šel můj životaběh. Mé původní
povolání je zemědělec. Vyrostl jsem na ves-
nici. Vystudoval zemědělskou školu a poté
Právnickou fakultu UK v Praze. Pracoval
jsem ve vedení tří JZD a v největším
zemědělském podniku ve Východočeském
kraji JZD Nástup Sobotka. Zažil jsem nej-

větší rozmach zemědělské výroby v Česko-
slovenské republice, která vedla k úplné
samostatnosti ve výrobě potravin. Po roce
1990 nebyl o nás zájem, a proto jsem se
osamostatnil. Mé aktivity směřovaly do
oblasti rozvoje turistiky, obchodu a služeb
a malé stavební činnosti. Za celou dobu
podnikání jsem nepobral žádné dotace
z národních ani evropských fondů. Byl jsem
desítky let aktivním propagátorem a orga-
nizátorem vesnického sportu v OV ČSTV, ve
výboru SK Sobotka a pět let jeho předsedou.
Za mého působení měla mládežnická orga-
nizace v okrese 7500 členů. V čele okresní
organizace jsem byl téměř deset let. Rád
vzpomínám na ty krásné časy. Poslední tři
a půl roku jsem vykonával funkci místo-
předsedy ÚV KSČM pro ekonomiku a hos-

podářské záležitosti. Pracovně jsem navští-
vil řadu zemí. Zúčastnil jsem se různých
ekonomických jednání, včetně významného
ekonomického fóra v roce 2020 v Číně.
Zkušeností mám skutečně mnoho.

Senát má být spolehlivým ochráncem
skutečné demokracie, musí být ochráncem
práva. Schvalované zákony mají být srozu-
mitelné pro všechny občany, musí sloužit
lidu k ochraně jeho práv. Nelze strpět při-
jímání zákonů sloužících zájmům úzké
skupiny lidí. Jako právník využiji zákonem
stanovené pravomoci v předkládání zákonů
a právních norem, které budou ku pros-
pěchu všech lidí této země. 

Chci dále pracovat pro lidi a jsem
připraven hájit vaše zájmy. Přij�te k volbám!

JUDr. Václav ORT,
kandidát do senátních voleb

BUDU PRACOVAT PRO LIDI I V SENÁTU



Konečně po letech, zdá se, je zde
řešení, jak dostat alespoň část tranzi-
tujících kamionů z ulic naší „metro-
pole“ Hradce Králové a ulevit tak
nejen ulicím Koutníkova a A. Dvo-
řáka, ale celému městskému okruhu,
Brněnské ulici, Bratří Štefanů a dal-
ším. Naskýtá se možnost zbavit je
dlouhých kolon, ucpaných kři-
žovatek, všudypřítomného hluku
a výfukových plynů.

Řešení je jednoduché: zavedení mýt-
ného za průjezd městem pro nákladní
a kamionovou dopravu. Pomohou nám
dva aspekty:

1) Tím, že byly dokončeny některé
úseky D11 a R35, již někteří řidiči
nemusí nutně využívat průjezd naším
městem, ale volí ho jako levnější varian-
tu, i když časově náročnější. Vyhýbají
se tím totiž placení mýta na zpoplat-
něných komunikacích.

2) Když v roce 2021 město Hradec
Králové ve spolupráci s firmou Cross Road
začalo realizovat systém tzv. „chytrých
křižovatek“, otevřelo tím cestu, jak za-
platit nejen systém, ale zároveň získá-
vat další finanční prostředky do městské
pokladny.

Po dokončení bude totiž mít systém
schopnost nejen pružně reagovat na
aktuální situaci na jednotlivých křižo-
vatkách, měřit rychlost, monitorovat
vozidla, ale i fungovat jako mýtná brána.

Pro tento účel je zapotřebí po dohodě
s krajským úřadem využít dopravní sys-
tém na křižovatkách Koutníkova, Blá-

hovka, Na Rybárně, Brněnská (NHK),
Tesla a Akademika Bedrny (OBI). Celý
systém by bylo možné spustit a mýtné
začít vybírat již od 1. 1. 2024, protože
termín dokončení rekonstrukce křižo-
vatek je říjen 2023.

Zavedení mýtného pro kamiony by při-
neslo našemu městu tyto výhody: 

* přínos do městské i krajské pokladny
(důležité např. pro investice do komu-
nikací)

* zlepšení ovzduší,
* zklidnění dopravy,
* zlepšení průjezdnosti města,
* snížení hluku.
Poj�me se nad touto možností spo-

lečně zamyslet, nebo	 přetížení našeho
města nákladní dopravou je věcí nás
všech.

Zavedení výběru mýtného za průjezd
kamionů naší metropolí je i jednou
z mých volebních priorit do nadcháze-
jících komunálních voleb.

Váš Miloš BEROUNSKÝ
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STOJÍ ZA ZAMYŠLENÍ...

Na konci dubna se konalo pravidelné
jednání KhKV KSČM v Hradci Králové.
Zástupci okresů si vyslechli informace z
jednání VV ÚV KSČM, který připravoval
XI. sjezd KSČM v Brně

Zástupci OV informovali o konání
májových shromáždění. (Pozn. redakce:
Akce se uskutečnily podle představ
organizátorů a bez narušení. Okresní
výbory  plánovaly pietní akty na mnoha
místech kraje. Největší setkání se kona-
lo 8. května v Odolově.) Projednána byla
příprava krajské akce v Sekeřicích 10. 9.
Před ní pořádá jičínský OV v Sekeřicích
18. 6. předvolební shromáždění.

Na jednání byla navržena a schválena
úprava jednacího řádu. Jednání výkon-
ného výboru se budou konat on-line
každý měsíc, ale členové KV se setkají
na jednání v dvouměsíční periodě, pos-
tupně v okresních městech kraje.       (r)

��� Jednal KV KSČM

Pozdrav z Hořic

Zdravím vás, čtenáře Krajánku, z Hořic,
města kamenné krásy, hořických tru-
biček a proslulých 300 zatáček Gustava
Havla. Naše město má hodně historických
památek a mám pocit, že jedna opět
přibyla... 

Domov pro seniory na konci Riegrovy
ulice totiž stojí již 50 let. Záměr, aby
„Hořičáci“ měli kam jít na stará kolena, se
vyplnil díky nezištné práci občanů – asi si
pamatujete na tzv. AKCE Z.

Pracuji zde již 15 let, ale mám pocit, že
se tak trochu na ono zmíněné zařízení
poněkud zapomíná. Te� si však na nás
vzpomněli, že máme šetřit elektřinou...
Chápu, situace je vážná. Ale zvýšení
ceny za ubytování a služby našeho
zařízení podle mě moc neodpovídá...
Spousta seniorů nebude mít nárok na
pobytovou službu díky zvýšení cen
a příspěvků na péči. Sociální kontakt se
zúží na rodinu, popřípadě na pečovatels -
kou službu. Je to smutné, ale asi to tak
musí být.

ZO KSČM Hořice se opět, jako každé
čtyři roky bude snažit postavit kandidátku
do místního zastupitelstva, abychom
lobovali za sociální služby našeho města.
Ale také za všechny, kteří potřebují
pomoc, rodiny s dětmi, to je naše bu-
doucnost. 

Levicovost není jen fráze, je to lidský
přístup, pochopení a pomoc v nelehkých
časech. Snad to letos vyjde, aby se naši
zástupci stali mluvčími obyčejných
občanů našeho města. A ne jenom
v Hořicích, ale ve spoustě dalších měst
a obcí v celé naší republice. 

Díky za Vaši podporu v těchto
nelehkých časech. 

Marcela KOVÁČIKOVÁ, 
předsedkyně ZO KSČM Hořice

Předplatné do schránky můžete objednat
za 28 Kč číslo na tel. 222 897 256 nebo
800 300 302, inzerce@nasepravda.cz.
Web: www.nasepravda.cz
Kdo byl předplatitelem Haló novin, může
v odběru týdeníku automaticky pokračovat.
Ze zbytku předplatného má předplaceno. 
Sledovat můžete také portál občana pro
dolních 10 milionů:
www.iportaL24.cz, kde píší redaktoři
z Haló novin.
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Kulatého životního jubilea se v květ-
nových dnech dožil s. Karel Kaválek ze
střediska KSČM v Upici. K jeho osmde-
sátinám mu přišli poblahopřát za vedení
střediska M. Steidler, L. Medek a P. Hojnic.
Karel se i dnes angažuje jak ve stranic-
kých, tak veřejných funkcích. Přejeme Ti,
Kájo, hlavně hodně zdraví do dalších let!

Středisková rada KSČM Úpice

��� SPOLEČENSKÁ KRONIKA

DALŠI ČÍSLO KRAJÁNKU VYJDE NA KONCI SRPNA
KRAJÁNEK – měsíčník z Královéhradeckého kraje, ročník 23, č. 6-7, vyšlo v červnu 2022 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. Redakce
nezodpovídá za obsah příspěvků.  http://kscmkrhk.cz.

TRUTNOVSKO
V červnu oslaví Helena Myšková ze Rtyně
v Podkrkonoší 70 let a Stanislava Ondráč-
ková z Trutnova  55 let. V červenci Jaromír
Frýba ze Rtyně v Podkrkonoší slaví osm-
desátiny.
Mnoho zdraví a pohodových dní do dalších
let přeje OV KSČM Trutnov.

HRADECKO
V červnu oslaví 70 let Luboš Hlavatý ZO 53
HK, 80 let Hana Salavcová ZO 26 HK, 85
let František Jedlička ze Lhoty pod
Libčany a 90 let František Závorka
z Chlumce n. C. V červenci oslaví 70 let
Marie Novotná z Nového Bydžova, 80 let
Pavel Duspiva ZO 5 HK, 85 let Zdeněk
Kudyvejs ze Smiřic a zvláště blahopřejeme
i z redakce Krajánku k osmdesátinám ex-
poslanci, historikovi a spisovateli Jaros-
lavu Štraitovi z Hradce Králové a děkujeme
za jeho všechny aktivity.
Všem přeje OV KSČM další roky prožité ve
zdraví a spokojenosti.

JIČÍNSKO
V měsících červen a červenec oslaví: Petr
Huráň 70 let a Marie Š�ovíčková 75 let,
oba z Chomutic. V Jičíně oslaví Štefan
Bražina 40 let, Petr Typlt - předseda OV
KSČM Jičín 55 let, Jiří Kejklíček 85 a Věra
Švorcová 85 let. Hana Suchardová z Roš-
kopova 80 let, Kateřina Vovčenková z Po-
povic 80 let a Marie Ponikelská z Hořic
v P.  oslaví 85. narozeniny.
OV KSČM přeje pevné zdraví a štěstí do
dalších let.

RYCHNOVSKO
V červnu oslaví Jaroslava Jelenová
z Bolehošti 75 let.  V červenci oslavují
výročí: Radomila Pírková z Borohrádku 70
let, Josef Šimberský z Chlen 85 let, Dana
Černohousová z Týniště n. O. šedesátku
a Robin Plzák z Týniště n. O. 80 let,
Zdeňka Břichovská z Kostelce n. O. 90 let,
Stanislav Kubec z Dubí též 90 let, Jaroslav
Preclík z Přepych 65 let a Marie Rup-
richová z Rychnova n. Kn. 80 let. 
Pevné zdraví a mnoho energie do dalších
let přeje OV Rychnov n. Kn.

NÁCHODSKO
V červnu se dožívá Věra Hofmanová
z Jaroměře 94 let, Jan Jedlička z Nového
Města n. M. slaví 70 let. V červenci se
dožívají Jaromír Stejskal z Police n. M. 95
let a Zdeněk Láska i Anastázie Modrá, oba
z Jaroměře, 91 let.
OV KSČM v Náchodě a jejich ZO jim přejí
mnoho zdraví a pohody v dalších letech.

V pondělí 9. května se sešli občané a občanky ve větším počtu k neformální připomínce 77.
výročí konce války u památníku rudoarmějcům na královéhradeckém Lesním hřbitově. Ženy
z LKŽ, Č-RSpol. a ČSBS položily květiny. Patrik Dušek ozřejmil postup částí ukrajinských fron-
tů a poděkoval přítomným pamětnicím Martě Kolesové a Věře Nývltové. Čestnou stráž unifor-
mách zajistil Klub vojenské historie. Rozkvetlé šeříky zaplavily čtyři hrobová místa s velkým
obeliskem. Ženy je přidaly ke květinám z 8. máje, kdy je sem položili zástupci KSČM a zastu-
pitelé města, stejně jako na hřbitově v Kuklenách a na Pouchově.
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4. 6. (so) – Mírový výstup na Velkou
Deštnou z Luisina údolí, sraz v 9 h.

9. 6. (čt) – pravidelná schůzka LKŽ.

Zájezd do LIDIC
12. 6. (Ne) – do Lidic vezměte děti,
(pra)vnoučata. Odjezd v 7 h. ze stan. J před 
hl. nádr. v Hradci Králové. Po piet. aktu 
návštěva muzea v Roztokách n. Vlt. a Le-
vého Hradce. Přihlášky na tel: 604 289 434.
25. 6. – Pietní akt Choustníkovo

Hradiště od 10 h.
6. 8. Setkání na LÁZKU – pořádá

Pardubický kraj
3. 9. – 100. mezinárodní setkání

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

krajská akce

��� POZVÁNKY

PIETNÍ AKTY k 77. výročí osvobození
organizovala KSČM po celém kraji,

Uvádíme zde jen některé.

Instalací tradiční výstavy dokumentů pod
názvem „Zde se 9. 5.1945 v 18.00 ještě bojo-
valo" a kyticí uctila památku padlých na Celnici
v Náchodě-Bělovsi skupina komunistů s před-
sedkyní Soňou Markovou.

FOTO – OV KSČM Náchod

V Novém Bydžově položili zástupci ZO KSČM
s Milanem Špásem za OV květiny u Památníku
osvobození, nově přejmenovaném na Pa-
mátník osvobození a perzekuce (pěticípou
hvězdu město odstranilo) a na hrob rudoar-
mějce Ivana I. Sopčaka, který přišel o život
10. 5. 1945.



Prsíčka vcelku opečete dozlatova na
oleji, na kachních předem nakrojte kůži
a položte je kůží dolů na pánev.
Opečená vyjměte, osolte a zabalte do
alobalu. Slijte tuk z kachních prsou a ve
výpeku orestujte pokrájenou slaninu
a cibuli najemno. Přidejte proužky
papriky, čubricu, osolte a pod pokličkou
poduste 10 minut zalité trochou nálevu
z fazolí. Pak přidejte fazole bez nálevu

a pokrájené rajče. Nechte prohřát pod
poklicí. Rozdělte na porce a povrch
položte plátky prsíček. Nenasytové
mohou přikusovat bílé pečivo.

Vařila Ta�ana LANKAŠOVÁ

Srbská prsíčka
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��� KRAJÁNKOVY ZDRAVÉ DOBROTY

Pro 2 osoby: �� 200 g prsíček (kuřecí,
kachní, nebo krůtí) �� 50 g anglické
slaniny �� větší papriky �� větší rajče ��

malá cibule �� konzerva červených fazolí
ve slaném nálevu �� lžička oleje �� lžička
čubrice �� sůl

Jičínští soudruzi se sešli o prvním máji u budovy OV v Jičíně a za
doprovodu hudby. Přítomné přivítali předseda OV Petr Typlt, Václav Ort
a zastupitel Petr Kebus.

ODOLOV 2022
K odolovskému památníku „Cesta osvobození“ přišlo 8. května kolem
osmdesáti zástupců OV KSČM Khkraje, členů KČP, Památníku Odolov,
ČSBS i další občané, aby uctili památku obětí při osvobozování východ-
ních Čech. K přítomné veřejnosti promluvili starosta Rtyně v Pod-
krkonoší Zdeněk Špringr, starosta Malých Svatoňovic Vladimír Provazník
a krajská předsedkyně KSČM Věra Žižková.

PRVNÍ MÁJE
V neděli 1. května se za slunečného počasí sešli účastníci oslav

1. máje nejen z rychnovského okresu v areálu chovatelů v Týništi
nad Orlicí. Po dvouleté odmlce měli pořadatelé obavy z malé
účasti. Nakonec se prodalo skoro 600 vstupenek. Návštěvníci byli
spokojeni. Vyslechli si projev místopředsedy ÚV KSČM Leo Luzara,
který se zmínil o nastupující drahotě, nečinnosti vlády a dopadech
na občany. Zdravice pronesli i další představitelé KSČM. O součas-
né situaci promluvila Věra Žižková, předsedkyně Kh KV KSČM,
předseda OV KSČM v Rychnově, předseda městského výboru
v Týništi MUDr. Vaník a spisovatel Josef Lukášek. Pěkné dopoledne
si návštěvníci mohli zpříjemnit i nákupem květin, zeleninové sadby
nebo prohlídkou výstavy drobného domácího zvířectva. Všem obě-
tavým pořadatelům děkujeme.

Věra ŽIŽKOVÁ, 
místopředsedkyně OV KSČM v Rychnově n. Kn.

První máj v Hradci Králové se konal po dvou letech na Ba�kově
náměstí. Slunečné dopoledne pomohlo v účasti občanek a občanů,
kteří se nebáli přijít. Ti mladší a zaměstnaní se bojí jen projít kolem
komunistické akce – snad, že by mohli přijít o svou často vyčerpá-
vající a špatně zaplacenou práci. Shromáždění k příležitosti svátku
práce zahájila předsedkyně OV KSČM Ta�ána Lankašová k prob-
lémům pracujících, zmínila nejen právo na práci, ale také právo na
bydlení. Vystoupili pak zastupitelé města HK Táňa Šormová,
Lubomír Štěpán a Alois Havrda.                                              (vh)


