
Významnou krajskou akci Setkání občanů v Sekeřicích na pomezí Jičínska a Hradecka navštívila předsedkyně
ÚV KSČM Kateřina Konečná (uprostřed), první místopředseda Petr Šimůnek (vpravo) a Marie Pěnčíková. Akci
uváděla předsedkyně KhKV KSČM Věra Žižková. Slovo dostala i M. Schömmelová s překladatelkou a před-
staven byl vedle stojící kandidát do Senátu Václav Ort a kandidát na prezidenta Josef Skála.

VLÁDA NEUMĚTELŮ
Když před rokem probíhala

volební kampaň do Posla-
necké sněmovny parlamentu
ČR, měla koalice SPOLU plná
ústa kritiky, jak to dělá Babiš
špatně, jak oni budou jiní. Nyní
se sešel rok s rokem a oprav-
du můžeme konstatovat, že
tato vláda je jiná. Není tu pro
občany, není tu proto, aby háji-
la zájmy naší republiky, aby
podporovala naše podnikatele,
ale je tu proto, aby prohloubila
ještě více naši ekonomickou
závislost na západních zemích
a USA. Jsme největší pochleb-
níci ze všech zemí EU. A tak již
po necelém roce dávají občané
najevo svou nespokojenost
demonstracemi, že takovou
vládu nechtějí.

Ceny všeho zboží závratně
rostou a to je přede dveřmi
zima, která ukáže, jak jsme
připraveni. Kdo může, dělá
zásoby dřeva, přijímá úsporná
opatření, zbytečně nic nevy-
hazuje, snižuje výdaje za
zbytečnosti, zkrátka, obrací
každou korunu. Šetření do-
padá na kulturu, zájmovou čin-
nost, turistiku… 

Naše vláda nečinně přihlíží,
jak se hospodářství sype jako
domeček z karet, ani komise
EU nečiní žádné významné
kroky, jen vyzývá k válčení,
utrácení peněz za zbraně
a nehledá mírová řešení.

Proč by situaci řešili? Vždy�
pro ně jsme nepotřebná,
otravná lůza, která si za vše
může sama. Kdybychom byli
jako oni, naprosto bezpáteřní,
prolhaní a všehoschopní, tak by
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Uvedla, že ne všichni mohou jet na demon-
straci na Václavské náměstí, ale všichni
mohou jít k volbám. Je třeba u voleb „vystavit
stopku pětikoalici a zvolit lidi i do Senátu, kteří
budou bojovat za lidi a ne za nadnárodní kor-
porace!“

Konečná upozornila na to, že všechen
průmysl minulé vlády předaly do zahraničních
rukou a nyní nemají nástroje, jak ekonomic-
kou krizovou situaci ovlivňovat. Ve využití
nástrojů, které už dávno používají vlády okol-
ních států, česká vláda váhá, a tím se situace
pro občany stále zhoršuje. Vláda nemůže
pomoci obyvatelům, „protože na to nejsou
peníze!“

Přání zachovat mír zaznělo i na tomto shro-
máždění občanů, již dvaatřicátém. Předsed-
kyně zkritizovala představy vlády, která lifruje
veškeré zbraně na východ a kupuje jiné a
dražší ze západu. Kateřina Konečná zakonči-
la tuto myšlenku slovy: „Proč rovnou ne-
řeknete, že americké stíhačky jsou vám bližší
než čeští občané?“

Na závěr své řeči, kdy vyzvala občany, aby
šli k volbám z hlavního důvodu, aby vedení
státu a další papaláši nemohli škodit: „Tuhle
republiku si nevezmou, nebudou ji dále
rozkrádat! Je to naše republika.“

Pokračování na str. 2 � Pokračování na str. 2 �

Tuhle republiku si nevezmou, nebudou
ji dále rozkrádat!

Europoslankyně a předsedkyně Komunistické strany Čech a Moravy Kateřina Konečná
vyzvala v Sekeřicích přítomné účastníky – členy strany a sympatizanty levice – k tomu,
aby postarali o volební facku Fialově vládě v komunálkách. „Mají Sněmovnu, mají kraje,
budou se snažit ukořistit i komunální úroveň a prezidenta. My jim to nesmíme dovolit!“
žádala z pódia. Zkritizovala vládnutí pětikoalice a proto vyslovila přání: nedat v komunál-
ních volbách ani hlas členům stran pětikoalice a jejich skrytým členům na jinak pojmeno-
vaných kandidátkách, ani ve volbách senátních na Jičínsku a části Nymburska. 

Jiří Knopp
JDU ULICÍ

Jdu ulicí a nepoznávám lidi,
jsou jiní, než my za mlada,
slyším jen super, špice, meloun,
oukej –
život je pro ně droga,
prostě paráda...
Asi už nepatřím na tento svět,
je plný falše, zlatých pozlátek
a my jsme jen stádo telátek,
které si v marketech kupují,
nádherné halucinace na pár hodin.



O míru promluvil zde první místopředse-
da Petr Šimůnek i místopředsedkyně
Marie Pěnčíková a také prezidentský
kandidát Josef Skála. Uvedl: „...netahejte
nás do války, nedodávejte tam zbraně,
přestaňte z nás dělat zuboženou kolonii

cizích energetických a jiných korporací,“
hovořil také o významu stotisícové demon-
strace v Praze 3. září. Přítomnost předsed-
kyně celé strany a ostatních místo-
předsedů dodala akci v Sekeřicích na
závažnosti a celorepublikovém významu.

Na pódiu uvítala předsedkyně KhKV
KSČM Věra Žižková nejen vedení
strany, pozvala dále Moniku
Schömmelovou z německé DieLinke
a samozřejmě kandidáta na senátora
Václava Orta. Na pódium vystoupili pří-
tomní kandidáti do „komunálek“: Táňa
Šormová – Hradec Králové, Petr Kebus
– Jičín, Josef Lukášek – Bystré,
Marcela Kováčiková – Hořice, Otakar
Ruml – Nová Paka, Věra Beranová –
Nymburk, Jiří Zvára – Česká Skalice
a Zdeněk Milata – Milovice.

Kandidáti do obcí a měst, výše uvedení,
zde absolvovali besedu s občany, která

byla hojně navštívena. Představili politic-
kou situaci mezi lidmi i své záměry do
volební kampaně a zlepšení situace ve
svých obcích i městech. Své názory
k Senátu vysvětlil také Václav Ort.

Lidé besedovali i s přítomnou Monikou
Hoření z Naší pravdy, která zde prodá-
vala také publikace Futury a rozdávala

týdeník Naše pravda. Občané diskutovali
samozřejmě i s vedením strany –
s Kateřinou Konečnou a místopředsedou
Petrem Šimůnkem, místopředsedkyní
Marií Pěnčíkovou i kandidátem na prezi-
denta Josefem Skálou. Besedy zdařile
moderoval Jiří Žoček.

Stánek zde rozložili nejen německá
DieLinke, ale také OV KSČM Semily
a Nymburk a občané podepisovali petici pro
kandidaturu Josefa Skály na prezidenta.

Na akci přijel také za novináře Petr
Kojzar, exposlankyně Milena Vostrá
a exposlanec a předseda OS ČMS
Stanislav Grospič s manželkou.

Na organizaci akce se podílely všechny
okresní organizace KSČM Králové-
hradeckého kraje Nejvíce organizační
činnosti zažili samozřejmě domácí –
jičínští komunisté – stavěli stánky pro
sebe i jiné, měli „na triku“ přípravu občers-
tvení a další vybavení. Pochvalu zaslouží
také rychnovští soudruzi a soudružky –
připravili lístky do tomboly a vybírali
vstupné. Náchodští soudruzi zajistili
ozvučení a moderování diskusního
salonku v budově. Z hradeckého okresu
zajiš�ovali Pepa a Libor organizaci
tomboly a její předávání účastníkům.
Ženy z LKŽ se ujaly doplňkového slad-
kého občerstvení s vlastnoručně upe-
čenými koláči, štrúdlem a kávou. Na zá-
věr akce si připily na úspěch komunálních

i prezidentských voleb s Josefem Skálou
a Věrou Žižkovou.

Zelenému areálku u lesa přálo počasí,
náchodské duo potěšilo hudbou a zpě-
vem a jen krátká přeháňka zahnala pub-
likum pod deštníky a osvěžila ovzduší.
Celkové „osvěžení“ je třeba pro všechny
občany, změnou stylu a cílů vládní politiky. 

(vha)
FOTO – Petr HOJNIC, 

Alena KAŇKOVÁ
POZNÁMKA REDAKCE:

Akce se konala ještě před volbami.

se nám dařilo lépe. Mohli jsme si přece
také nakrást miliony, našmelit miliardy
a nyní se ostatním vysmívat.

Ukažme  těmto nedoukům, že s námi
si nebudou jen tak zahrávat. Jednou
dojde lidem trpělivost a s budižkničemy
zatočí. Je na čase, aby správu této země
opět dostali do rukou lidé, kteří budou
bojovat za zájmy našeho národa, za
zájmy většiny pracujících lidí, důchodců
a mladé generace.

Nedopus�me, aby i prezidentský post
obsadili lidé vyškolení ve službě západu.
Prezident by měl být představitel našeho
lidu a ne obhájce zájmů USA a EU.
Podpořte svými podpisy našeho kan-
didáta Josefa Skálu.

Věra ŽIŽKOVÁ
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Tuhle republiku si nevezmou, 
nebudou dále rozkrádat!

� Dokončení ze str. 1

Podpořte Josefa Skálu
Setkání občanů v Sekeřicích se účastnil

také občanský kandidát na prezidenta Josef
Skála s podpprou KSČM. Hovořil na pódiu
i při besedě s občany. Sbíraly se podpisy
k jeho kandidatuře do lednových voleb, aby
mohl prezenovat levicové názory v médiích. 

Nenechme se
zostudit, že se me-
zi kandidáty ne-
dostane. Podpisy
sbírejme až do 31.
října. Podepsané
archy můžete pře-
dat na okresní
výbory KSČM,
nebo přímo na
Ú V K S Č M ,
Politických vězňů 9, 110 00 Praha 1.  

S Josefem Skálou se budete moci setkat
ještě jednou v Královéhradeckém kraji
dne 11. října, kdy zavítá od 10 h. s pe-
tičním stánkem do Dobrušky na náměstí,
od 13. hodiny bude v Hradci Králové před
hl. nádražím a od 15 h. bude v Jičíně
s kontaktní kampaní a od 16 h. besedovat
v sále mysliveckého spolku.

Kandidáti do komunálních voleb se představili v Sekeřicích. Své volební představy sdělili na besedě.

VLÁDA NEUMĚTELŮ
� Dokončení ze str. 1

Z besedy s občany.



Kraj KRÁLOVÉHRADECKÝ

Volební účast 434 534 oprávněných
voličů byla jen 47,09 %. Pro kandidátní
listiny KSČM bylo odevzdáno 70 417
hlasů. To je 2,05 procent. Z kandidátek
KSČM postoupilo 13 zastupitelů. V okres-
ních městech KSČM neuspěla.

KRÁLOVÉHRADECKO
V okrese Hradec Králové neuspěla

KSČM s kandidátní listinou v Hradci Krá-
lové, kde tři opravdu zkušené zastupitele
(T. Šormovou. L. Štěpána a A. Havrdu)
vystřídali tři za SPD. V krajském městě
dali v 37členném zastupitelstvu hradečtí
voliči nejvíce hlasů hnutí ANO (13 zastu-
pitelů). Ani kandidát v Novém Bydžově,
ředitel Technických služeb, za naši červe-
nou u voličů neuspěl. Moc velká škoda to
je pro občany obou měst, ale 2,51 % ode-
vzdaných hlasů v okrese pro komunisty
bylo opravdu málo. 

V okrese byla volební účast 45,40 %.

JIČÍNSKO 
V Jičíně neuspěl ani čelný kandidát za

KSČM Petr Kebus. KSČM obdržela
bohužel pouze 3,27 %. Voliči zde dali
nejvíce hlasů hnutí ANO (7 mandátů).
V Hořicích postoupila do ZM Marcela
Kováčiková (KSČM, pečovatelka v Do-
mově pro seniory, 50 let), KSČM obdržela
6.27 %. V Nové Pace opět uspěl dlouho-
letý zastupitel a bývalý krajský radní
Otakar Ruml (KSČM). Voliči dali 7,57 %
hlasů.

Účast voličů v okrese byla 51,92 %.

NÁCHODSKO
V okresním městě Náchodě nezískala

KSČM bohužel žádný mandát, i když
v čele stála zkušená Soňa Marková.
KSČM volilo 1,77 % z voličů. Zvítězil zde
Jan Birke (Jan Birke pro Náchod) se 40 %
hlasů – 12 mandátů. V Broumově uspěl

za KSČM Josef Gruner (KSČM, auto-
mechanik, 75 let) z 15. místa na KL. V Ja-
roměři KSČM neuspěla, zato v České
Skalici obhájili mandát Jiří Zvára (KSČM)
a Hynek Vejnar (BEZPP), kandidátní listi-
na obdržela 9,39 %. V Teplicích nad Metují
získal mandát za KSČM a NZ Jaroslav
Martinec (BEZPP). V Novém Městě n. M.
získala místo v jiném uskupení Zdeňka
Kulhavá – dříve dlouholetá zastupitelka
za KSČM. 

Účast voličů byla v okrese 46,75 %.

RYCHNOVSKO 
Okres také ztratil příliš mnoho levico-

vých zastupitelů. V samotném Rychnově
n. Kn. KSČM kandidátní listinu nestavěla.
KSČM uspěla v Týništi nad Orlicí se
dvěma lékaři – Janem Vaníkem (KSČM)
a Leošem Voborníkem (BEZPP). Také
kandidátka v Bolehošti uspěla se dvěma
zastupiteli – Miroslavem Máslo (KSČM)
a Petrem Prausem (BEZPP). V Bystrém
se prosadil Josef Lukášek, který byl na
kandidátce s nezávislými, proto není
v přehledu. 

Volební účast v okrese byla  47,87 %.
TRUTNOVSKO

Ani v Trutnově neuspěla před voliči kan-
didátka KSČM v čele s ex. poslancem
Zdeňkem Ondráčkem. Obdržela 3,39 %.
Do zastupitelstva Vítězné se dostaly za
KSČM Věra Marelová (72 let) a Dana
Řepková (51, vedoucí prodeje staveb-
nin), obě bez politické příslušnosti. KL
získala 19,29 %. V Úpici postoupil do zastu-
pitelstva za KSČM František Škrabal
(BEZPP, OSVČ, 49 let) – 6,25 %, a ve
Vlčicích získal mandát Jan Horký
(KSČM, strojvedoucí, 45 let) – 13,37 %.

Volební účast byla v okrese 45,93 %. 
Všem zvoleným zastupitelům bla-

hopřejeme.                                   (vha)

SVÉ PŮSOBENÍ VE SPOLEČNOSTI KSČM NEVZDÁVÁ
V České republice měla KSČM na devět tisíc kandidátů. Celkově se počet kan-

didátů do zastupitelstev postupně snižoval. V návaznosti na to se snížil počet
zvolených zastupitelů. V České republice byla volební účast v „komunálkách“
jen 45,30 %, občané zvolili 392 kandidátů KSČM (minule 1426). K nim v koalicích
s nezávislými a jinými uskupeními přibyly další mandáty. 

Jak voliči rozhodli v Královéhradeckém kraji 

MOŽNÁ RADOST, MOŽNÁ
SMUTEK, NIKDY SMÍŘENÍ

Včera jsem dostala do schránky
volební lístky. Karty ve hře o místa
v městské samosprávě jsou tedy
rozdané a na voličích záleží, jak hra
dopadne. Měli by si však uvědomit,
že jsou v daném případě tak trochu
strůjci svého osudu.

Zatímco se směřování naší fialové
vlády stává pro občany stále čitel-
nější, mnozí si uvědomují smutnou
skutečnost, že to není „naše vláda“,
ale její činy nás staví stále zřetelněji
do pozice kolonie. Vyrábíme pro
kolonisty levně elektřinu a draze ji
kupujeme na burzách – a příkladů je
víc. Státní majetek je většinou
vyprodán, ale počet státních úřed-
níků na všech úrovních roste.
A úředníci budou většinou lízat
ruku, která je platí. V koloniích se
vytrácí jakákoli demokracie, lidé by
měli držet ústa a krok. Však jim
„veřejnoprávní“ média jasně řek-
nou, co si mají myslet.

O dvě patra níže, na úrovni měst,
není vývoj tolik zřejmý. To jen
v obcích a městečkách se lidé znají
a vyčůránky nevolí. A když omylem,
tak jen jednou. Ovšem metropole
funguje jinak. Darem z nebes jsou
koalice volebních stran, protože je
neúspěch vždy na koho svést
a naopak pochlubit se cizím peřím.
Ovšem ke svěřenému majetku se
velkoměsta chovají podobně, jako
vláda. Majetek prodávají, služby pri-
vatizují, nebo za nevelký peníz
pronajímají. Oč menší peníz platí
nájemce, o to víc se prohnou
občané. 

V Hradci Králové kandidovalo 15
subjektů, tedy 555 osob. Mohlo to
znamenat, že zájem o samosprávu
ve městě roste. Mám však obavy,
nemnozí kandidáti nehodlají sloužit
občanům, ale vidině moci a sem tam
jiným výhodám. Jak ráda bych se
mýlila... 

Když čtete tento článek, je už
rozhodnuto. Někdo má z výsledků
radost, někdo je smutný. Pro komu-
nisty ale platí vždy to, že se s pří-
padným nedobrým výsledkem nikdy
nesmíří. 

A dál budou pracovat s lidmi
a hlavně pro lidi.

Ta
ána LANKAŠOVÁ

POČET KANDIDÁTŮ A ZASTUPITELŮ V OKRESECH KRAJE

Volby 2018                             Volby 2022        
Kandidáti        Zvolení Kandidáti       Zvolení

                                                       zastupitelé                               zastupitelé
Hradec Králové 112 8 55 0
Jičín 87 4 60 2
Náchod 114 4 66 4
Rychnov n. Kn. 123 13 26 4
Trutnov 98 9 64 4

Celkem 534 38 271 14
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Důležitost akce potvrdil svou účastí 
a vystoupením první místopředseda ÚV 
KSČM Petr Šimůnek i předsedové 
ústřední revizní a rozhodčí komise 
KSČM. Místopředseda uvedl, že naši 
předci bojovali za lepší život a velká 
demonstrace ve stejný den (3. září) v 
Praze měla vlastně stejný cíl. Komunisté 
jsou proti konfliktu a válkám, proti NATO 
i proti nefunkční Evropské unii. Vzpo-
mněl mnoha velkých úspěchů česko-
slovenského průmyslu v minulosti a oce-
nil stálou spolupráci levice. Předseda 
německého Revolučního svazu přátel 
Albrecht Geissler připomněl historické 
tradice setkávání na hranicích a ob-
novené akce od roku 1997. Němečtí levi-
coví přátelé jsou rovněž proti zbrojení, 
pro odchod z NATO a žádají mír i pro 
Afriku a Jižní Ameriku, žádají ukončení

historického boje proti lidu východní
Evropy, ale pokračování boje proti kapi-
talismu a fašismu. Předsedkyně KV
KSČM Královéhradeckého kraje Věra
Žižková zdůraznila paradox doby, že po
sto letech „musíme opět zvedat prapory
boje proti kapitalismu, kdy kapitál řeší
své problémy na úkor pracujících.“ Krize
mezi RF a USA vedla ke krizi energet-
ické, proto svůj projev zakončila slovy:
„Vláda prý dělá vše pro bezpečnost, ale
jde to proti bezpečnosti. Hlavně
nechceme třít  bídu s nouzí, žít v mrazu
a platit vysoké ceny potravin supermar-
ketům!“

Gerhard Langguth hovořil za německé
odbory a upozornil na to, že neonacisté
opět dělají průvody, ale lidé si přejí
ukončení války na Ukrajině. Před-
sedkyně svazu „Zvon míru“ z Berlína

Anja Mewesová se zlobí, „když média
redukují NDR na stát s potlačováním
práv a špiclováním.“ Byla ráda, že mohla
prožít 30 let v míru. Vystoupila ještě zás-
tupkyně německého Svazu volno-
myšlenkářů. Jejich hnutí se staví rovněž
za mír. Tentokrát z polské strany chyběl
za komunisty profesor Zbigniew Wiktor
s přáteli. V průběhu setkání vyrazila
skupina asi třiceti účastníků z Česka
a Německa na vrchol Sněžky. (Viz foto
na str. 8.) Pořadatelé setkání z OV
KSČM a KČP Trutnov ještě zajiš�ovali
pro dva autobusy hostů z Německa uby-
tování a stravování. Ti vždy přijedou se
stánkem Stálé fórum evropské levice –
regionů a propagačními předměty.  

Jaroslav Ondráček také uvedl, že
památník, který zde byl k 50. výročí
srazů v roce 1972 vybudován a u nějž se
tradice srazů připomínala, byl v roce
1994 odstraněn, ale ne myšlenky přátel-
ství a solidarity dělníků.

(vha)
FOTO – Petr HOJNIC

Na Pomezní Boudy se 3. září sjeli občané ČR a SRN k připomínce stého
výročí konání (prvního) ilegálního setkání proletářů u česko-polské hranice
v Horní Malé Úpě – na Pomezních Boudách. V proslovu uvedl pamětník
mnoha srazů bývalý předseda OV KSČM Trutnov Jaroslav Ondráček, st., že
se zde v roce 1922 dne 3. září sešlo na 250 osob a v roce 1927 na sraz
v Královci dorazilo dokonce na tři tisíce dělníků a také Ernst Thälmann
i poslanec Josef Cibulka. Letos se na Boudy sjelo přes sto účastníků, zejmé-
na z německých levicových organizací z Berlína, Dráž�an a jejich okolí.

Mírová přání ke 100. výročí prvního srazu v Krkonoších 

Jaroslav Ondráček st., Věra Zižková a Petr
Šimůnek.

Účastníci akce na Pomezních Boudách.
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Beseda nejen o Stanici Luhanska
Možná jste si již přečetli v Naší pravdě některé příběhy, jež

prožívá Jaromír Vašek, který za Společnost přátel Luhanské lidové
republiky a Doněcké lidové republiky rozvíjí vzájemné přátelství
z české strany v oblasti školství a kultury už od roku 2016.
Společnost poskytuje z darů humanitární pomoc dětem v uvedených
republikách. O svých kontaktech a návštěvách republik vyprávěl
Mgr. Vašek v závěru srpna také na besedě v Hradci Králové.

Pro Levicový klub žen a Česko-ruskou společnost promítal fotografie z
míst, která v obou republikách navštívil a informoval o těžké situaci, kter-
ou zde měli již před osmi lety s ostřelováním jejich území Ukrajinci, též
o nynější situaci například ve městě Stanica Luhanska. Hlavně se však
věnoval dětem, které se v této těžké době učí spíše distančně, aby ve
školách nepřišly o život – jak víme stovky dětí již leží v tzv. Alejích andělů.

Střela také zde usmrtila v nedávné době  dvě učitelky. Když situace dovo-
lila jeho návštěvy, dovážel sem humanitární pomoc – například nová
okna, nebo moderní školní tabule a jiné dary. Měl velkou radost, že se
setkal s příbuznou od hrdiny z Mladé gardy. Donbas navštívil se
skupinou zahraničních novinářů zatím naposledy na jaře letošního roku
– v Mariupolu byli v nemocnici za zraněnými dětmi.

Jaromír Vašek však vyprávěl spíše o tom pozitivním, co děti prožívají -
např. slavnostní ukončení školního roku a různou klubovou činnost.
(Více si můžete přečíst v Naší pravdě, nebo na www.donbas.cz)
Vzpomněl i na návštěvy dívčího pěveckého souboru v Praze, ještě před
kovidem. V republikách, jež dávno nejsou nostalgicky socialistické, je
život velice obtížný, probíhají tam boje obou stran konfliktu, ale obyvatelé
by nechtěli patřit pod Ukrajinu. Kdyby jim nebránila v samostatnosti,
mohlo by vše probíhat jinak. Čyřicítka účastníků a účastnic nakonec přis-
pěla dary na jeho činnost.                                                             (vha)



Oblíbené jsou pravidelné trhy v Dobrušce na
náměstí.

V průjezdu sídla KSČM v Praze se před odchodem na Václavské
náměstí v sobotu 17. září připravovali demonstranti na průvod, přijela
také více než desítka komunistů z našeho kraje, včetně předsedkyně KV.

Následně se na Václavském náměstí shromáždila tisícovka demon-
strantů (ne jen 200, jak hlásala média) pod prapory KSČM a s hesly
proti chudobě. V hlavním projevu protestovala Kateřina Konečná,
spolu s demonstranty, proti pomalým a nefungujícím opatřením
vlády proti drahotě a energetické krizi. Vystoupila desítka dalších
řečníků, včetně Josefa Skály, a demonstranté skandovali, aby vláda
podala DEMISI!                                                   FOTO – Krajánek

DEMONSTRACE PROTI VLÁDĚ

Facebookový profil Soni
Markové: 
V srpnu se v Náchodě
uskutečnilo finále úžasné akce
Davida Novotného Anděl mezi
zdravotníky. Bylo mně ctí opět
převzít záštitu a poděkovat
z celého srdce všem, kteří si
péči o nás pacienty zvolili jako
své poslání... 
Vítězkou se stala MUDr. Marta
Vachová z Krajské zdravotní
a. s. – nemocnice Teplice.
FOTO – fcb Soni Markové

Vážení spoluobčané, 

volby do obecních zastupitelstev skončily,
výsledky známe. 
Lidé, pokud přišli k volbám, volili systémem

pro koalici nebo proti koalici. Jako opoziční
sílu zvolili ANO, které zvítězilo v převážné
části měst. V menších obcích to byli převážně
nezávislí, kteří získali nejvíce mandátů.
Přes neúspěch některých našich kandidátek,

chci poděkovat všem, kteří měli odvahu jít do
tohoto boje, zároveň i těm, kteří dali ve vol-
bách našim kandidátům svůj hlas. 
Těm, kteří byli do zastupitelstev zvoleni, bla-

hopřeji k úspěchu a přeji hodně sil do příštích let.

Věra ŽIŽKOVÁ, 
předsedkyně KhKV KSČM
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Bez dlouhého přemýšlení mám v tu
chvíli na mysli hlavně Miloše Vystrčila,
takto předsedu Senátu a bývalého stře-
doškolského učitele, který mě nedávno
zaujal v rozhovoru pro Novinky.cz, když
pronesl následující sentenci – parafrázuji:
„Vyšší zálohy na energie musí zvládnout
nějakou dobu lidé sami, musíme pře-
mýšlet, jak se uskromnit.“ Nepřispěchal
ale vůbec s návrhem, jak to mají občané
udělat, když ceny energií vzrostly okam-
žitě, a to skokově, jakýsi úsporný tarif
i záloha podpory na elektřinu, plyn a teplo
bude reálný snad až od října t. r.

Už se těším na kýžený obolus (= nepa-
trná peněžní částka), abych ho vzápětí
s patřičným rozčilením použil ve hře „na
čáru“. Tak to totiž je, zálohy na elektřinu
se zvedají přinejmenším na dvojnásobek,
na plyn o 300 % (sic!).

Premiér Petr Fiala – vysokoškolský pro-
fesor politologie, bývalý rektor, prorektor
a ministr školství – nás chlácholí a kaza-
telským způsobem přímo ubezpečuje –
cituji: „Nenecháme nikoho padnout.“
Tomu nemohu a nehodlám ani uvěřit,
situace se mění den ze dne, bohužel
k horšímu a pan ministerský předseda se
se svou vládou k ničemu zásadnímu, tedy
k radikálnímu řezu, neodhodlal. Možná,
že o nějakém dílčím řešení uvažuje.
Nevím. Našinec se potom nemůže divit,
že je v rámci Evropské unie hodnocen
opravdu, ale opravdu nejhůře, a to
předsedáme Radě EU.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef
Síkela dokonce vypustil z úst tezi, že nám
SRN v případě nouze pomůže a bude se
s námi s lecčíms přátelsky dělit. Prostě
jeden nonsens za druhým. Každá větší
evropská země si totiž pečlivě hlídá své
výdobytky i své energetické zásoby a ne-
může se přece na nikoho ohlížet. Byli by
opravdu malověrní.

Miloš Vystrčil učil na gymnáziu
matematiku toliko šest let, od roku 1990
lze jeho politickou kariéru nazvat přímo
smrští. Přes zastupitele města se stal
jeho starostou, zastupitelem kraje, hejt-
manem Kraje Vysočina, senátorem za
svůj obvod, předsedou senátorského
klubu ODS, místopředsedou ODS, až byl
nakonec zvolen předsedou Senátu
Parlamentu ČR v roce 2020 po úmrtí
Jaroslava Kubery. Tedy v jeho případě
bezesporu výčet funkcí více než běžný.
Skoro bych řekl, že byl prachobyčejným
„ouřadou s klotovými rukávy“. Ale že by
se snad za tu mimořádně dlouhou
funkcionářskou éru naučil solidně
vyjadřovat, to se říct nedá. Je to všechno
plytké a bezobsažné, jsou to fráze a kde

kupř. ve větě či souvětí skončí, tam pak
zase stejným způsobem začíná. Už jsem
někdy někde psal, tak zopakuji,
Démosthenés by zaplakal.

K tomu ke všemu již od roku 2010
externě vyučuje na Polytechnickém insti-
tutu v Jihlavě – nemylte se, to je vysoká
škola! Docela rád bych chtěl vědět, zda
splňuje veškeré požadavky, kladené na
takového pedagoga, možná, že je mu
mnohé odpuštěno (vědecká činnost,
učebnice, skripta etc.). Prostě pašalík jak
znovustvořený, ten člověk bona fide sti-
hne všechno.

Daleko horší je ale skutečnost, kdy
M. Vystrčil, spolu s 1. místopředsedou
Senátu Jiřím Růžičkou (1948) a dalšími,
bezpříkladně hodlal prostřednictvím akti-
vizace čl. 66 Ústavy ČR zbavit prezidenta
Miloše Zemana funkce z důvodů jeho
zdravotní indispozice. Pan prezident byl
na podzim loňského roku náhle hospitali-
zován v ÚVN v Praze a M. Vystrčil ze své
pozice dokonce úkoloval vedení nemoc-
nice. Vyžadoval totiž po něm taková
vyjádření, jaká by potřeboval a vůbec si
neuvědomoval, že lékařské tajemství je
zákonem, kdy ředitel nemocnice, ošetřu-
jící lékař a zdravotnický personál není
oprávněn poskytovat informace o diag-
nóze a léčebných postupech pacientů.

To, co tehdy tito iniciátoři vyvolali, lze
považovat přinejmenším za neetické, spíše
ale za jednání proti lidskosti. Veřejnost si
unum necessarium jistě zapamatovala,
hlavně pro letošní volební rok.

Jiří Růžička byl rovněž středoškolským
učitelem na gymnáziu, později úspěšným
ředitelem školy. Vystudoval FTVS při UK
v Praze a odborně pomáhal v tělový-
chovných institucích, organizovaných
Ministerstvem školství. Ale nabídky na tak

vysoké funkce v politice přece nepřichá-
zejí každou chvíli, takže čtyřiasedm-
desátiletý senátor (ne)může být užitečný,
co myslíte?

Vít Rakušan je také středoškolským
učitelem s aprobací Nj, D a politologie.
V současné době o něm, jako o ministru
vnitra, víme docela dost, většinou nega-
tivního. Jednoduše řečeno, problematiku
nezná a nastalé kauzy neřeší. Dostali
jsme do schránky „vemlouvací“ leták
STANu ke komunálním volbám s jeho
podpisem, ve kterém se praví, jak staros-
tové umí řešit každodenní problémy lidí
věcně, konstruktivně a bez ideologických
klišé. Doposud jsem nepřišel na to, co tím
předseda myslel – skutečnost je jiná.         

Marek Výborný je také středoškolským
učitelem a byl dokonce ředitelem gym-
názia. V PS zastává post předsedy posla-
neckého klubu KDU-ČSL a určitě se měl
jednoznačně vyjádřit k situaci (a veřejně ji
odsoudit), která se stala při setkání před-
stavitelů ANO s voliči v jednom morav-
skoslezském městě. Mladá matka, členka
KDU-ČSL tam, s asi dvouletým dítětem
na ramenou, hrubě napadala předsedu
hnutí ANO, dá se říci, že byla v amoku a ne-
nechala se pořádkovou službou vůbec
uklidnit.

Mlčení představitelů této politické strany
v tomto ohledu mě opravdu znepokojuje.
Věřme tomu, že se snad nejedná o pod-
poru a schvalování boje za každou cenu
proti opoziční straně.

Miloslav SAMEK

Učitelé v běhu aneb Jak se (za)chovat v politice
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Nedá mně to, abych se nepodíval na pedagogy, kteří působí ve vysoké politice,
kdy se hodlám především zaměřit na náplň, kvalitu a výsledky jejich práce, jakož
i na jejich morálku.

Na srpnové zasedání KV KSČM se
do Hradce Králové dostavil místo-
předseda ÚV KSČM Ludvík Šulda.
Členové KV projednali stav sbírání
podpisů pro kandidáta na prezidenta
Josefa Skálu. Věra Žižková, členka
VV ÚV, informovala o zásadních bo-
dech jednání, které se týkaly hospo-
daření strany, voleb a stanovisek k sou-
časné politické situaci. Připravovala se
účast na demonstraci 3. 9. a 17. 9. na
Václavském náměstí v Praze. 

Krajský výbor se zabýval stavem kan-
didátních listin do komunálních voleb –
bylo podáno 16 KL pod hlavičkou
KSČM, další členové a sympatizanti
byli na kandidátkách v koalicích. Do
Senátu kandidoval Václav Ort. KV
schválil úpravu jednacího a organiza-
čního řádu a okresním výborům bylo
doporučeno provést úpravy organiza-
čních řádů podle stanov schválených
na XI. sjezdu. Členové byli informování
o stavu rozpočtu KV KSČM v pololetí.

(vha)

��� Jednal KV KSČM

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



Komunistická strana Čech a Moravy
zažívá ve volbách neúspěchy. Po tom,
kdy ji voliči nezvolili do Poslanecké sně-
movny, zažívá další propad ve volbách
komunálních. Voličů nepřišlo ani padesát
procent, mnoho z nich se domnívá, že
levicovou politiku budou asi dělat ANO
a SPD. Jen se obávám, aby se pak ne-
divili. Jsou to strany přece středové
a občas tedy prosazují sociální solidaritu,
jak deklarují jejich programy.

Ve zpravodajství ČT24 se Patrik Eichler,
novinář a politický komentátor, vyjádřil
k výsledkům levice: „komunisté jako
strana v podstatě zanikli...“ Zmínil jen
návrat komunistů v Ostravě do zastupi-
telstva. Přece nevadí, že tu jsou ještě
desetitisíce členů. V případě ČSSD vidí
ještě její budoucnost, když se propracova-
li do zastupitelstev některých větších
měst, velký úspěch měli např. v Karviné.
Sociální demokraté se skrývali v koali-

cích, nebo v názvech bez stranické přís-
lušnosti jako v Náchodě – Jan Birke pro
Náchod, aby uspěli. Zlomový rok bude
rok 2024, kdy budou evropské volby a le-
vice by mohla dohodnout koalice.

Také prezident ČR Miloš Zeman si v od-
povědi pro PRIMU (25. 9. převzato ČT)
na komunisty přisadil. Hovořil o totální
prohře levice v těchto volbách. Líto je mu
sociálních demokratů, kteří zaznamenali
třetinový propad. Podle něj si to neza-
slouží. Zatímco za dvoutřetinový propad
„komunisty nelituji, protože se nedokázali
rozejít se svou minulostí – od procesů
v padesátých letech a souhlasu s okupací
a normalizací.“ Víme, že prezident Zeman
má opravdu dobrou pamě� – či snad měl?
Dokázal přece dvakrát přijít na významná
jednání komunistů. Jistě dobře ví, že se
komunisté za padesátá léta a další
nespravedlivosti režimu omluvili, a to
vícekrát – na mimořádném sjezdu v roce
1968, na sjezdu již KSČM v Kladně,
omlouvali se i jednotliví funkcionáři.
Kromě toho generace současných již
sedmdesátníků a samozřejmě mladších
ročníků již za to nenese osobní odpověd-
nost. Kromě jiného jsme už v jiné komu-
nistické straně. Byly snad tyto volby místo
referenda o pravicových vládních stra-
nách o referendu proti zbytkům levice?

Mirka VOHRALÍKOVÁ

www.kscm.cz, www.kscmkrhk.cz
KRAJÁNEK – měsíčník z Královéhradeckého kraje, ročník 23, č. 10, vyšlo v říjnu 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.

HRADECKO
V říjnu oslaví 70 let Jiří Kabr ZO 81

HK, 75 let Marie Novotná ZO 38 HK,
osmdesátiny slaví Jaroslav Havelka
ZO 53 HK a Miloš Bergman, jeho ZO
48 HK mu přeje mnoho zdraví a spoko-
jenosti. Devadesátky se dožívají
František Zuzaňák ZO 42 HK, Alena
Selicharová ZO 42 HK, Marie
Levinská ZO 53 HK, Vlasta Novotná
ZO 18 HK a Oldřich Š�astný, bývalý
dlouholetý člen ZO 48 HK.

Stále dobré zdraví a mnoho spoko-
jených dní do dalších let přejí členové
i OV KSČM Hradec Králové.

TRUTNOVSKO
Pavel Hofman z Vrchlabí oslaví 45

let, René Lutz z Radvanic má 25 let,
Josef Beneš z Úpice slaví 75 let
a Květoslava Janišová z Trutnova
slaví sedmdesátiny.

Pohodové oslavy s nejbližšími i přáteli,
dostatek elánu a zdraví přeje OV KSČM
Trutnov.

RYCHNOVSKO
Božena Svobodová z Týniště n. O.

slaví 75. narozeniny, Zdeněk Kupka
z Albrechtic 70 let a Karel Kaplan
z Borovnice oslaví 91 let.

Spokojenéou oslavu narozenin a další
pěkné dny prožité ve zdraví přeje OV
KSČM Rychnov n. Kn.

Nová vyhláška z ministerstva ob-
chodu a průmyslu navrhuje nové min-
imální teploty ve školních prostorách,
v učebnách (19 ˚C), chodbách a tě-
locvičnách (17 ˚C), sprchách (21 ˚C).
MInisterstvo navrhuje omezit větrání
na 20 m3 na hodinu (dříve 30). Proti
tomu se ohrazují učitelé i lékaři. Píše
o tom IportaL24.cz.

Uvádí názor Soni Markové, expertky
na otázky zdravotnictví. Citujeme:

„I když navržené snížené limity dle
mínění ministerstva zdravotnictví neo-
hrožují zdraví žáků a studentů, já se
domnívám, že naopak může v mnohých
případech jít o velký hazard. Zvláš�
u malých dětí v mateřských školkách
a jeslích, ale i u menších školáků na
prvním stupni základních škol,“ řekla pro
iportaL24.cz expertka KSČM na zdravot-
nictví Soňa Marková. Jejich školní

a mimoškolní aktivity se totiž často
odehrávají na zemi učeben. Velký prob-
lém Marková vidí i ve „faktickém popření
doporučení zvýšeného větrání na
ochranu proti šíření covidu a dalších
infekčních onemocnění“. To může mít
podle ní vliv i na ty, kteří trpí různými
druhy alergií a kde se též doporučuje více
větrat. „Vypadá to, jakoby hlavním cílem
tohoto návrhu vyhlášky bylo "vyhnat" děti
a studenty ze škol domů a tím ušetřit za
topení a další extrémně zdražované a do
budoucna i nedostatkové energie. Nes-
myslná ,válečná’ a proti vlastním
občanům směřující asociální politika
současné vládní pětikoalice tak dopadne
i na ty nejzranitelnější," konstatovala
Marková.

Poznamenáváme: Bude třeba začít
s intenzivním otužováním od útlého věku
po seniory. (vha)
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28. 9. se konala velká demonstrace
proti vládě.

11. 10. podpisová - petiční akce
s Josefem Skálou: od 10 h.
Dobruška náměstí, od 13 h. před hl.
nádražím Hradec Králové, v 16 h.
beseda v sále mysliveckého spolku
v Jičíně. ((Změna programu možná)

13. 10. LKŽ od 14 h. v klubovně
u Švagerků - 30 let levicových
klubů žen

11. 11. LKŽ – martinský oběd mimo
Hradec Králové.

Některá opatření vlády pro úspory energií škodí

��� POZVÁNKY ROZLOUČENÍ
ZO KSČM č. 48 oznamuje, že 14. 9.

zemřel dlouholetý člen strany, čestný
a zásadový člověk, býv. voják, Oldřich
Sedlář, měsíc po svých 95. narozeninách. 

Čest jeho památce!

��� SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Povolební pohřbívání



Brambory nakrájejte na malé kousky,
špenát rozdělte na listy, cibuli nasekejte
najemno a osmažte na oleji. Přidejte
brambory a okapaný špenát, utřený
stroužek česneku, osolte a opékejte. Na
opečenou směs vyklepněte dvě celá
vejce, osolte je a pod pokličkou nechte
volská oka ztuhnout.

Objevila jsem tento chutný způsob
využití zbytků a doporučuji vám jej vy-
zkoušet. Množství surovin a velikost
pánve násobte počtem strávníků.

Vařila Ta�ana LANKAŠOVÁ

Pro 1 osobu: �� 100 g vařených brambor
�� 100 g rozmrazeného listového špenátu
�� malá cibule �� stroužek česneku ��

2 vejce �� lžička oleje �� pepř �� sůl
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Bramborová fritáta

��� KRAJÁNKOVY LEVNÉ DOBROTY

Po projevech na Pomezních Boudách (3. 9.) při připomínce stého
výročí konání proletářských srazů se vydaly skupinky zdatných
českých i německých účastníků na Sněžku. Podle informace jedné
z účastnic výstupu Blanky Bubnové se na vrchol hory vydalo kolem
třiceti turistů. Jen každá skupinka dorazila podle své kondice v různý
čas i po různé trase. Na snímku je proto jen jejich malá část.
Na Sněžku se vydal i exposlanec Zdeněk Ondráček.

Václav Ort při besedě s občany na setkání v Sekeřicích, kdy vysvět-
loval se zápalem svoje volební stanoviska.

DĚKUJEME VÁCLAVU ORTOVI 
ZA ANGAŽOVANOST V KANDIDATUŘE

DO SENÁTU
VÝSLEDKY 1. KOLA
Kandidát                    Volební str. Politická přísl. Hlasy
1 Czernin Tomáš Ing., KDU+ODS+TOP 09  TOP 09 14 359 
2  Franěk René Ing.           Svobodní          ODS 5 497
3  Ort Václav JUDr. KSČM          KSČM 1 775
4  Martinová Marta Mgr. Bc.  Piráti          BEZPP 3 541
5  Dědeček Jaromír Ing.        ANO ANO 13 001
6  Kotyzová Eva SPD SPD 4 982
7  Kracíková Dana Ing.        STAN            BEZPP 6 464
Přestože se Václav Ort nedostal do druhého kola volby do Senátu 

v obvodu č. 37 (Jičínsko - Nymbursko), děkujeme mu za anga-
žovanost a obětavou volební kampaň. 
Druhé kolo bude mezi T. Czerninem a J. Dědečkem. V prvním kole 
byli v ČR zvoleni tři senátoři – Petr Fiala (Sprok), Ladislav Václavec 
(nestr. za ANO) a Jiří Růžička (TOP 09).             Redakce Krajánku




