
INFLACE
Začínáme další rok života

v kapitalismu. Dostává se
nám čím dál tvrdší lekce, co to
vlastně kapitalismus a život
v něm je. 

V minulém roce se velkým
tématem stala inflace, nebo-li
znehodnocování peněz. Tento
jev doprovází lidstvo po celou
dobu, kdy začalo používat
peníze. Ty byly nejdříve z dra-
hých kovů, zlata a stříbra
a jejich hodnota odpovídala
hodnotě kovu, který obsaho-
vala. Ale již v minulosti se
snažili panovníci získat více
peněz, a tak se v mincích
podíl drahých kovů snižoval
a nahrazoval jinými kovy.
Vyražená hodnota mince však
zůstala. Rozdíl šel do kapes
vládnoucí šlechtě a panov-
níkovi na pokrytí jejich výdajů.

Když se začaly používat
papírové peníze, bylo snazší
a levnější vydat je ve velkém
množství, které neodpovídalo
hodnotě produkovaného zbo-
ží. Rostly ceny i platy a měna
se znehodnocovala.

Inflace je příznakem boje
o přerozdělování příjmů. Ne-
působí na všechny ekonomic-
ké subjekty stejně. Dochází
k přesunu bohatství od jed-
něch k druhým. Peníze od
pracujících se přelévají k těm
nejbohatším. Chudí chudnou,
bohatí bohatnou. Kapitál se
koncentruje ve stále menší
skupině lidí. Příčinou inflace je
zisk a monopolní tvorba cen.

Pokud se inflace dostane
mimo kontrolu, bude silně 
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KSČM důrazně odmítá zdražování veřej-
né hromadné dopravy v ČR! V době rapid-
ně se zhoršující ekonomické situace vět-
šiny obyvatel ČR nelze ještě více vrhat lidi
do chudoby zdražováním základních veřej-
ných služeb, mezi které veřejná hromadná
doprava patří!

Základní kilometrický ceník Českých drah
pro vnitrostátní přepravu se zvýší od 11. pro-
since 2022 v průměru o 15 %. Stejné zvýšení
plánuje i Ministerstvo dopravy ČR pro systém
jednotného tarifu One Ticket, který platí bez
ohledu na dopravce u všech spojů vedených
v závazku veřejné služby a na většině komer-
čních spojů. Od ministerstvem stanoveného
tarifu se odvíjí i ceny soukromníků na želez-
nici. Se zdražováním tak počítají i soukromí
dopravci. 

Ceny sí�ových jízdenek pak stoupnou až
o 29 %. Cena tříměsíční In Karty se zvýší
téměř o třetinu. Několikadenní prázdninové
jízdenky podraží dokonce o polovinu.

Některé kraje již také avizovaly, že jízdné ve
veřejné hromadné dopravě pro cestující
zdraží. Dvacetiprocentní zdražení chystají
v Jihomoravském kraji, desetiprocentní ve
Zlínském a patnáctiprocentní na Olomoucku a
na Vysočině. Středočeský kraj chce také citel-
ně zdražovat. Není vyloučeno, že jízdné
budou zdražovat i další kraje.

KSČM POŽADUJE:

�� ponechání jízdného ve veřejné
hromadné dopravě na stávající úrovni,

�� obnovení 75% slevy z jízdného pro
seniory a mládež do 26 let,

�� bezplatnou městskou veřejnou
dopravu pro všechny.

ÚV KSČM
(Praha 10. 12. 2022)

Josef Pešek
ZASNĚŽENÁ KRAJINA

Bílo – bílo – všude bílo
Zasněžená krajina

Příroda tká bílé dílo
Pro dceru i pro syna

Černý havran černým stehem
Bílé plátno stehuje

Modrou nití pode břehem 
Prošívá kraj Metuje

Zelený lem na obzoru
Obroubila bořina

Prostřený stůl bez příborů –
Zasněžená krajina

Pokračování na str. 2 �

KSČM odmítá zdražování veřejné 
hromadné dopravy

Š�astný nový rok!



Dva rozdílné listopady a přece
tak vnějškově podobné

Ano, jde o listopadové masové demon-
strace 1989 a 2022, z leteckého pohledu
stejné, ale obsahově diametrálně odlišné.
Listopadové demonstrace na Letenské
pláni 1989 prodchnuté nadějí na změnu
charakterizované hesly „Konec vlády
jedné strany“, „Nejsme jako oni“ prová-
zené zvoněním klíčů, druhé v listopadu
2022 na Václavském náměstí charakteri-
zované hesly „Konec vlády mnoha stran“,
„Demise“, naplněné vztekem a beznadějí,
někdy i vulgaritami. Doplňte si hesla sami,
pamětníci 1989 si je ještě pamatují, mladá
generace z té z roku 2022 je má
snad v živé paměti. 

Co se ve společnosti za 33 let
tak změnilo, že to vedlo k tak
rozdílným názorům? Přinesly
systémové změny po roce 1989
slibovaná očekávání? Co se stalo
s Evropu? Jak se splnil původní
záměr – Evropa jako společen-
ství států bez hranic s volným
pohybem lidí, zboží a kapitálu.

Ještě jeden postřeh – dnes
v každé druhé větě vládních
představitelů slova o demokracii.
Nic nového pod sluncem, jaká
byla úvaha Sokrata před dva
a půl tisíci lety o demokracii?

„Demokratické zřízení doplatí na to,
že bude chtít vyhovět všem. 

Chudí budou chtít část majetku
bohatých a demokracie jim to dá.
Mladí budou chtít práva starých,

ženy budou chtít práva mužů a cizin-
ci budou chtít obsadit veřejné funkce

a demokracie jim to umožní.
A až zločinci demokracii nakonec

ovládnou, protože zločinci od přírody
tíhnou k pozicím moci, vznikne

tyranie horší, než dovede nejhorší
monarchie anebo oligarchie.“

Neviděl Sokrates daleko do budouc-
nosti?

Miroslav PALHOUN

narušeno fungování ekonomiky a poš-
kozena její schopnost vyrábět a dodá-
vat zboží.

Naše vláda zatím příliš žádné kroky
ke snížení inflace nečiní. Dává tím
najevo, že zájmy občanů této republiky
nejsou její prioritou. A ani sladké řeči
pana premiéra nemohou zakrýt zdrcu-
jící dopady na většinu obyvatel. Taková
vláda nemá právo nám vládnout. 

My chceme být i nadále vlastníky
našich domů, polí, lesů, nerostného
bohatství, i když tomu již v mnoha pří-
padech tak není, a my jsme pouze trpě-
nou levnou pracovní silou ve vlastní
zemi.

Věra ŽIŽKOVÁ
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Novela zmocňuje Ústav pro studium
totalitních režimů k vedení rejstříku osob,
které v období do roku 1989 vykonávaly
službu na vymezených pracovních a slu-
žebních pozicích a funkcích. Na základě
tohoto seznamu pak bude Česká správa
sociálního zabezpečení přepočítávat a
snižovat důchody. Podle dostupných
informací se má tento pozměňovací návrh
dotknout několika tisíc lidí, jejichž důchody
se sníží o stovky až tisíce korun. 

Rychlost, s jakou byla novela ve Sně-
movně projednána a schválena, i s onou
zásadní změnou navrženou ministrem
Jurečkou, je překvapující. Poslanecká
sněmovna ČR se při svém rozhodování
navíc vůbec nezabývala tím, že porušuje
Ústavu a zákony České republiky. 

Nelze opomenout ani zákonem chráně-
nou dobrou víru občanů a předvídatel-
nost o tom, jak bude vypočten jejich
důchod. Dobrou víru o jeho výši měli pří-
jemci důchodů po celou dobu svého
zaměstnání, při odchodu do důchodu i po
celá léta jeho pobírání.

V době astronomického znehodnoco-
vání těžce našetřených celoživotních
úspor, extrémně rostoucích cen energií,
potravin a dalších životně nezbytných
věcí se jedná o krok asociální. Snížení
penzí selektivně vybraným seniorům je
o to horší, že bylo schváleno poslanci ve
chvíli, kdy rozhodli o zvýšení svých vlast-
ních platů až o několik desítek tisíc korun
měsíčně!

ÚV KSČM

Česká republika porušuje své vlastní zákony
KSČM odmítá politicky motivované snižování důchodů selektivně vybrané

skupině osob. V drtivé většině jde o tzv. starodůchodce. Toto snížení důchodů
má umožnit novela zákona o důchodovém pojištění. Tu má do konce roku
schválit Sněmovna, které novelu zákona vrátil z jiných důvodů Senát PČR.
Návrh na snížení penzí ale nepochází z dílny ministerstva práce a sociálních
věcí, k novele ho v pozměňovacím návrhu přilepila skupina poslanců vedená
lidoveckým ministrem tohoto resortu Jurečkou.

Prosincového jednání KV KSČM se
zúčastnil místopředseda ÚV KSČM Milan
Krajča. Předsedkyně KV Věra Žižková infor-
movala o jednání Výkonného výboru ÚV
KSČM, který se zabýval především eko-
nomickými otázkami strany. Ekonomická
situace je vážná Některé okresní výbory
nehospodařily v souladu se svými příjmy.
V době energetické krize a velké inflace
musí strana hledat úsporná opatření.
V našem kraji se ekonomicky daří OV
Hradec Králové, který má příjmy z nájmu
v budově U Švagerků, následuje jej OV
Jičín. Ostatní OV se zatím s rozpočtem
vyrovnávají. Velkým zásahem do rozpočtů
je i růst cen energií.

O jednání pléna ÚV KSČM, které se
uskutečnilo 9. 12. informoval Lubomír
Štěpán. Byl schválen rozpočet strany na
rok 2023. Situace spěje k potřebě sloučit
některé organizační jednotky a zmenšit
rozsah nemovitostí.

Členové Kh KV schválili plán práce na rok
2023, v němž budou mít jednání KV
dvouměsíční periodu a budou uskutečněny
postupně na všech OV kraje. Zatím se
počítá s krajskými akcemi: pietní akt na
Odolově (8. 5.) a v Bohdašíně, výstup na
Velkou Deštnou (3. 6.), setkání na Pomezních
Boudách (2. 9.) a v Sekeřicích (9. 9.). 

Členové Kh KV dále diskutovali o činnos-
ti s mladými členy, kdy se podařilo ustavit
komisi mladých a pracuje se s mladšími
členy na Rychnovsku, další jsou na Trut-
novsku i Náchodsku. S přijímáním mlad-
ších členů je problém, protože se obávají
zejména ztráty zaměstnání. 

V další diskusi se s. Krajčem se pro-
brala situace kolem prezidentských voleb.  

(vha)

��� Jednal KV KSČM

� NAPSALI JSTE NÁM
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Letošní míra inflace je dvouciferná a promítá se
citelně do našeho životního obvyklého standar-
du. Mezi inflační tlaky se počítá narušení dodava-
telských řetězců během pandemie, zvýšení pop-
távky domácností po pandemii a také válka na
Ukrajině. Inflace se prohání po celé Evropě,
i v zámoří, ale tam nejméně.

Přes skokový růst cen elektřiny, plynu, benzinu
a nafty (i když snad ceny již pomalu klesají, ale
nemusí to být trvalé) se vyšší náklady promítají
do výroby, skladování a prodeje potravin, zde
ceny rostly nejvíce. Rostou ceny služeb. Inflace
listopadová byla nad 16 %. Reálné mzdy tak
rychle nerostly, takže mají propad. Hrozí i krachy
firem. Pan domácí to však nezohlední a nájmy
rostou. Rostou náklady na soukromé bydlení.
Téměř desetina tuzemských domácností tvrdí, že
doma nemá dostatečně teplo. S vysokými cena-
mi energií může růst i počet lidí, které ohrožuje
energetická chudoba. Nejhůře na tom budou
osamělé důchodkyně i matky s dětmi bez otců.

V našem Královéhradeckém kraji se inflace na-
tlačí i do cen dopravy, ale krajské dopravní ceny
IREDO se nemají zvyšovat. Rovněž cena vody
roste – v Hradci Králové dosáhne téměř 130
Kč/m3. Veolia má zisky a VaK musí investovat do
potrubí. Jen to teplo z elektrárny Opatovice
v područí Křetínského impéria naštěstí zdraží
teplo jen o 4,8 %, na 640 Kč za GJ. 

Dále se vše promítne i do cen obědů ve školách
a děti bez oběda přibude. Také obyvatelé domovů
pro seniory se musí připravit na zdražení pobytu.
V největším domově v kraji U Biřičky v HK se
zdraží lůžka z 13 680 Kč na 15 500 Kč, lůžko
o 30 Kč a jídlo též o 30 Kč. Podle ředitelky bude
možné jídlo zkvalitnit. Zde se stará 250 zaměst-
nanců o 340 klientů. Příliš optimismu to vše
i přes valorizaci důchodů nepřináší.                   (r)

Inflace zdražuje pobyt v domovech důchodců

Pěkné prožití všech svátků a všechno
nejlepší v novém roce 2023 přeje

Věra Žižková
P. S. Hlavně neobjímejte stromy jako já.

Při neustálé mediální masáži hledíme
s nejistotou do budoucna, vyhlídky ale
hodně ztmavly. Od té slibované růžové
před dvaatřiceti lety až po tu sytě tmavou
dnes. Kupříkladu predikce cen energií pro
rok 2022 se nese ve znamení šokového
zdražování, které velmi citelně zasáhne
tisíce již tak na sociální hraně balancu-
jících domácností. Kritický bude už leden.
Energetické firmy nás nešetří a jen ti
slušnější dopředu avizují šílený růst cen
energie mezi 30–35 % a mnohem víc se
zdražovat chystají tzv. alternativní doda-
vatelé. Nahoru půjde samozřejmě i plyn. 

Jak dokonale variabilní, samozřejmě
vždy směrem nahoru, je cenová manipu-
lace s energií v tržním hospodářství,
o tom nám jasný důkaz poskytují násle-
dující statistické údaje (zdroj: ČSÚ):

rok 2001 - zvýšení cen elektřiny 
pro domácnosti o 14 %

rok 2006 - zvýšení cen elektřiny 
pro domácnosti o 8,9 %

rok 2009 - zvýšení cen elektřiny 
pro domácnosti o 11,9%

rok 2016 - zvýšení cen elektřiny 
pro domácnosti o 1,2 %

rok 2017 - zvýšení cen elektřiny
pro domácnosti o 0,3 %

rok 2018 - zvýšení cen elektřiny 
pro domácnosti o 4,35 %

rok 2022 - zvýšení cen elektřiny 
pro domácnosti o 30-35 %

I v těch letech si všimněte, když vláda
závisela na KSČM.

Plyne z toho, že za posledních 11 let
vzrostly ceny elektrické energie v České
republice o 75%. A to se bavíme pouze
o elektřině! Ptám se – zvedly se o stejná
procenta i platy a důchody našich
občanů? Jistě, že ne. Hlavně když se
zastánci tohoto neoliberálního režimu,
kterému malují tzv. demokratickou fasádu
vyžívají a předhánějí v porovnání toho, co
si lidé za svoji měsíční mzdu mohli koupit
před a po listopadu 1989. By� ten JEJICH
výsledek je vždy nesrovnatelně příz-
nivější pro dnešní dobu, jak sami vidíte,
není tomu tak. Ani omylem, ani náhodou.

Obyčejná rodina se dvěma dětmi zaplatí
inkaso, hypoteční splátku, případně
splátku na auto a do konce měsíce už
potom musí zatraceně počítat, aby s pe-
nězi vyšla. No a když jeden z rodičů je
třeba na rodičovské dovolené nebo

dokonce bez práce. A důchodce se bojí
rozsvítit i lampičku na nočním stolku...

Kdyby kritikům socialistického režimu
šlo opravdu o objektivní pravdu, museli by
lakonicky konstatovat, že toto do roku
1990 nebylo absolutně možné. Aby se za
jedno jediné desetiletí vyšplhala cena
elektřiny o 75 %. To bylo nemyslitelné. To
by regulovaný trh ČSSR ani RVHP nikdy
nepřipustil, takto brutálně a nelidsky
kšeftovat s energiemi. 

Zapojení se do globálního burzovního
trhu s čímkoli má pro lidstvo neblahé
dopady vždycky. Dříve či později, ale
vždy a výjimky neexistují. Občan je
v tomhle krutém a lidskou důstojnost
ponižujícím byznysu mimo oblast zájmu
burzovních spekulantů. Socialismus měl
vždy na prvním místě pracujícího občana.
Dokud si ten fakt lidé neuvědomí, budou
stále čelit takovým a podobným brutálním
cenovým atakům, namnoze až s fatálními
následky. Lidé jsou vystaveni každoden-
nímu drtivému vydírání a neví, jak se
bránit. 

Ano, obrana existuje – ZMĚNA SYS-
TÉMU, ale žel pro mnohé k přijetí této
pravdy je třeba padnout až na úplné dno,
kam tak či tak bezpochyby směřujeme...
Hůře o to, že jsme nemuseli.

Napsal Vojtěch FILIP,
na facebooku 11/2021

OBČANÉ ČELÍ VYDÍRÁNÍ A OBRANA 
JE JEN VE ZMĚNĚ SYSTÉMU
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Jan Dawidko

VARHANY ZIMNÍHO SNĚNÍ

Nad hvozdy Orlických hor
se zvolna vznáší soumrak,
krajina zbarvená do šeda
přikrytá sněhovou přikrývkou        

usíná.
Mráz za okny maluje
ledové květy,
umění bez vůně a barev,
ze střech visí rampouchy
rozličných tvarů,
varhany zimního snění
a novoročních přání.

JEZDĚTE OPATRNĚ!



V klidné debatě odpovídali na předem
připravené otázky, které kladl tiskový
mluvčí univerzity Jakub Novák (dříve
pracoval v Kh rozhlasu), a pak i lidé na
sociálních sítích a v aule. 

Kandidáti se představili a odpovídali na
otázky položené spíše ve filozofické rovi-
ně, jak se slušelo na Filozofickou fakultu
UHK. V odpovědi na otázku jak kdo
z nich chápe demokracii a jaké jsou její
hranice, se dost shodovali, že je to vláda
v zájmu lidí. Jen Jaroslav Bašta hájil
demokracii přímou. Zamýšleli se nad
pojmem politická služba, co by měl
prezident vlastně dělat a v čem je jejich
osobnost výjimečná jako kandidáta na
prezidenta. Pak se veřejnost ptala, jak
kandidaturu neslo jejich nejbližší okolí
a kdo je podporuje. V otázce, zda by měl
někdo z nich odstoupit ve prospěch
jiného kandidáta, byli za jedno, že je to
nedemokratické! Do nějakých příliš
žhavých problémů současnosti otázky
nepouštěly. Jen občas je uvedli při svých
odpovědích sami kanidáti. 

Karel Diviš (46 let) se zde představil
jako čerstvě připuštěný do voleb, proto si
jej odvedla jedna televize k rozhovoru
a na části debaty chyběl. Jako podnika-
tel se dost od obecné roviny diskuse
odpoutával k praktičtějším zážitkům ze
života. Ocenil, že dostal do těchto pří-
mých voleb propustku. Hlavně jej mrze-
lo, že mu vyčítali lživě nepřítomnost při
sbírání podpisů. Sbíral podpisy i před
pražským hlavním nádražím, jenže
mnoho bezdomovců nemělo občanský
průkaz, tak se nemohli podepsat... Státní

dluhy by řešil prodloužením věku od-
chodu do důchodu. Je matematik, pra-
coval i pro televizi ve sportovním zpravo-
dajství – chce být normálním občanským
prezidentem, vést funkci k modernosti
a posadit ji na zem. Jeho heslo je proto:
Obyčejný muž pro neobyčejnou zemi.

Při odchodu z auly se s ním mladý
fanoušek vyfotografoval a skupinka ob-
čanů s ním chvíli podebatovala na téma
odvádění zisků z republiky i o hranici
věku odchodu do důchodu. 

Jaroslav Bašta je svými názory znám,
ani svou minulostí z osmdesátek se
netajil. Jeho heslo je Mír a normální
život. Levicovější veřejnosti je sym-
patický, že odmítá NATO a EU, ale zde
se o tom nemluvilo. V diskusi připomněl
TGM, že demokracie je diskuse a to, že

v demokracii rozhoduje
většina s respektem
k menšině. Nerespek-
tuje-li menšina většinu, je
z toho malér. Také je tu
hledisko odpovědnosti
v prezidentské službě,
rád by se vrátil k mo-
rálce. Bašta je nejstarším
kandidátem (74 let), má
ze všech nejvíce zkuše-
ností, tedy dostatečnou
kvalifikaci – z exekutivy,
jako ministr, poslanec

i velvyslanec – a dodal s humorem „byl
jsem i zavřený“, což se v minulém režimu
říkalo, že kandidát na prezidenta musí mít
i tuto „kvalifikaci“.

Lékař Tomáš Zima (56 let) by byl
jedinečným prezidentem v tom, že se
setkával s mnoha lidmi z různých vrstev,
jako lékař i jako rektor univerzity, umí
s nimi vycházet a soucítit s nimi. Jeho
heslem je: Zdravý rozum zvítězí. 

Důležité by pro něj v prezidentské
službě bylo, neodtrhnout se od lidí.
Sledoval by život v obcích i v průmys-
lových podnicích, veřejně by diskutoval
s politiky, mluvil o aktuálních prob-
lémech lidí. Okolí mu sice rozmlouvalo,
aby do volby šel, ale on je znám tím, že
když se pro něco rozhodne, tak to
nepustí. S lidmi, kteří by s ním nesouh-
lasili, by hledal průsečík a nechtěl by je
rozdělovat. Prezident třeba nemůže řešit
energetickou krizi, ale ptát se poli-

Prezidentští kandidáti mimo světla hlavních médií
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Klub politologů Univerzity Hradec Králové pozval na prosincovou předvo-
lební debatu všechny kandidáty a kandidátky do prezidentských voleb.
Z devíti schválených osobností do auly univerzity dorazili (13. 12.) jen čtyři
kandidáti. Médii podporovaní kandidáti A. Babiš, P. Fischer, P. Pavel a kan-
didátka D. Nerudová zřejmě neměli zájem přijet, a tak v aule před asi stovkou
přítomných vystoupili ti, které média házejí předem do koše a ne do volební
schránky. Josef Středula, který slíbil přijet, se však omluvil a místo soudem
odmítnuté kandidátky Denisy Rohanové přijel čerstvě schválený podnikatel
Karel Diviš. Za stolky pak dále zasedli Jaroslav Bašta (za SPD), Marek Hilšer
a Tomáš Zima.

Moderátor Jakub Novák vlevo a kandidáti na přímo voleného prezidenta (období 2023–2027)
Jaroslav Bašta, Karel Diviš, Marek Hilšer a Tomáš Zima při diskusi v aule univerzity.

Úvod diskuse k prezidentským volbám.

Jaroslav Bašta

�



tiků, proč nekonají. může. Vyznal se
i ze sympatií k městu Hradec Králové,
kde měl babičku. Poznamenal také, že
byl osobně 1989 na Albertově a později
přivedl Univerzitu Karlovu do významné
a nezávislé pozice.

Lékař, pedagog, vědec a občanský
aktivista Marek Hilšer (46 let) se dom-
nívá, že má porozumění pro obyčejné
lidi. také se s nimi setkává, hodně
s nemocnými. Rodina jej v kandidatuře
podporovala. Společnost by jako prezi-
dent chtěl více kultivovat, je pro pros-
peritu střední třídy. Jeho heslo je:
Konečně je naděje. Říkal, že demokra-
cie jsou různé, tak by preferoval tu
v severských zemích. V prezidenstské
službě by poctivě hledal veřejný zájem.
Politici jej třeba znají, ale nechtějí vystu-
povat proti oligarchům a korporacím.
Média by se na konfliktní místa měla
více zaměřit. Aby se vědělo, kdo má kde
jaké ekonomické zájmy – nyní zejména
v cenách energie z ČEZ. Po skončení
diskuse spěchal Marek Hilšer na pivo
s Hradečany. Stačil ještě v diskusi s ně-
kolika účastníky říci, že by byl pro od-
stupňování věku odchodu do důchodu
pro různé kategorie pracovníků. 

M. VOHRALÍKOVÁtéž

NE/MÁTE VYBRÁNO?

Mandát a pravomoci
prezidenta 

Prezident se volí na pět let. Volí jej
občané České republiky a je hlavou
státu.

Z výkonu funkce není odpovědný,
s výjimkou velezrady a hrubého poru-
šení Ústavy nebo jiné součásti ústav-
ního pořádku. 

Hlavní funkcí prezidenta je reprezen-
tace země navenek i ve vnitřních vzta-
zích, z hlediska protokolu jde o prvního
ústavního činitele.

Některé pravomoci prezidenta
Jmenuje 
� soudce Ústavního soudu včetně

předsedy a místopředsedy,
� předsedu a nejvyššího předsedu

Nejvyššího soudu,
� členy České národní banky (ČNB),

prezidenta a viceprezidenta Národ-
ního kontrolního úřadu (NKÚ),

� jmenuje a odvolává členy vlády a při-
jímá demise vlády a jejích členů.

Další pravomoci
� podepisuje zákony a může je parla-

mentu vrátit, pokud se nejedná
o zákon ústavní,

� může udělovat amnestie,
� svolává zasedání Poslanecké sně-

movny a může ji rozpustit.
Prezident složí slib do rukou předsedy

Senátu se ujme se úřadu. Výkon pravo-
mocí, protokolární povinnosti a další
funkce spojené s osobou prezidenta
zajiš	uje Kancelář prezidenta republiky,
jeho ochranu má na starosti specializo-
vaný útvar Policie ČR. 

Volební lístky
Volební lístky obdrží všichni voliči na

území Česka na adresu místa trvalého
pobytu nejpozději tři dny přede dnem
prvního kola volby. Voliči v zahraničí
obdrží volební lístky pro obě kola volby
až ve volební místnosti u příslušného
zastupitelského úřadu ČR. Volební lístky
pro volbu prezidenta republiky jsou
vytištěny pro každého kandidáta
samostatně a na hlasovacím lístku je
uvedeno číslo kandidáta. Volič obdrží
v druhém kole volby hlasovací lístky
s kandidáty až ve volební místnosti.

Vydání voličského průkazu
Žádost lze podat v listinné podobě

opatřené úředně ověřeným podpisem
voliče nebo v elektronické podobě podep-
sané uznávaným elektronickým podpi-
sem nebo prostřednictvím datové schrán-
ky a doručit nejpozději 7 dnů přede dnem
volby prezidenta na obecní úřad. 

Zvolení kandidáta
Prezidentem republiky je zvolen ten kandidát,

který získal nadpoloviční většinu z celkového
počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří
se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas.

První kolo volby prezidenta
Podle zjištěných výsledků v případě, že byl

prezident republiky zvolen v prvním kole, Státní
volební komise předá celkový výsledek volby
prezidenta a vyhlásí vítěznou osobnost.

Druhé kolo volby prezidenta
V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet

hlasů potřebný ke zvolení, koná se druhé kolo
volby prezidenta za 14 dnů ve stejných časech

i místnostech. Do druhého kola volby preziden-
ta postupují 2 kandidáti, kteří obdrželi v prvním
kole volby prezidenta nejvíce odevzdaných plat-
ných hlasů. Pokud se na prvním místě umístilo
více kandidátů se stejným počtem odevzdaných
hlasů, postupují do druhého kola všichni tito
kandidáti pouze z prvního místa. Pokud dojde
ke shodě v počtu odevzdaných platných hlasů
u kandidátů, kteří se umístili na druhém místě,
postupují do druhého kola volby prezidenta
kandidát z prvního místa a všichni kandidáti
z druhého místa. Zde stačí vítězi prostá většina
hlasů.

�

��KKrraajjáánneekk  �� 11//22002233    55

Zleva: podnikatel Karel Diviš, lékař a vědec Marek Hilšer, lékař a bývalý rektor UK, Tomáš Zima.

Každý si musí vybrat sám – z kandidátů na
předchozí stránce, nebo z více známých
kandidátů, které uvádíme stručně s jejich
mottem. Rozmyslete, kdo jde vlevo, je
nezávislý a bude opravdu hájit Čechy,
Moravu i Slezsko. 

Důstojný život pro všechny
JOSEF STŘEDULA (55 let) – odborář,
předseda ČMKOS, s podporou 11 senátorů.

Česká republika na prvním místě
PAVEL FISCHER (57 let) – politik a diplomat,
senátor PČR, bývalý velvyslanec ČR ve
Francii, s podporou koalice SPOLU. 

Vra
me Česku řád a klid
PETR PAVEL, M.A. (61 let) – voják, bývalý
předseda vojenského výboru NATO a náčelník
GŠ Armády ČR, s podporou koalice SPOLU.

Změna, která nastartuje Česko
DANUŠE NERUDOVÁ, Ph.D. (44 let) –
ekonomka a pedagožka, bývalá rektorka
Mendelovy univerzity v Brně. Kandidátka
s podporou koalice SPOLU.

Pomáhá lidem. Proto Babiš
ANDREJ BABIŠ (68 let) – předseda hnutí
ANO, koncový beneficient koncernu Agrofert.
Kandiduje s podporou 56 poslanců ANO. Je
členem ANO.
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Ten den jsme již téměř všichni seděli
ve svých pojízdných křesílkách a urov-
návali si na stole vše potřebné k práci.
Obrazovky počítačů již svítily a některé
z nás již začaly psát na klávesnicích.
Drahuška natočila do konvice vodu
a postavila na kávu.

Doposud chybějící členka našeho ko-
lektivu rozrazila dveře, vpadla do míst-
nosti, koukla na vedoucího a už jela:
„Promiň, Milane, opět jsem se nevecpala
do 157, to bylo hrozný!“ Strhla ze sebe
koženkový kabátek a zůstala stát
uprostřed místnosti v rozkošném mód-
ním svetříčku a neméně rozkošných
spodních kalhotkách. Nic zlého netuše,
usedla na svoje systematizované kře-
sílko a rychle zabořila svůj zrak do spisů.

Svým bombastickým vstupem na sebe
strhla všeobecnou pozornost, která se
projevila tím, že všichni zůstali v pozici,
které se říká bu� per plex, nebo štronzo.
Teprve po dlouhých několika vteřinách
se ozval vtipálek Libor.

„Odlož si, Evičko, ještě něco, člověk
nevidí v kanceláři denně striptýz.“ 

Podívala se na sebe. Teprve nyní si
uvědomila, že  tam přede všemi stojí bez
sukně, jen v tangách. Zděsila se, rychle
na sebe navlékla kabát a za škodolibého
veselí podle českého pořekadla „jsi-li
v nesnázích, o posměch se nestarej“
vyrazila na cestu domů. Máte pravdu, že
za tu škodolibost jsme se měli stydět, ale
na naší omluvu budiž řečeno, že nám do
této doby nebyly známy trable naší paní
Evy.

Někteří z nás se sice později rozpom-
něli, že poslední dobou paní Eva ner-
vózně pomrkávala, byl u ní pozorován
nervový tik, občas hlučné bolestné
vzdechy a úsečné odpovědi na dotazy
spolupracovníků. Kolega Libor uvedl, že
nedávno, když vycházela na chodbu,
za	ukala na dveře a čekala až se ozve
dále! Byla u ní zaznamenána také vyšší
spotřeba kávy a cigaret. Ale řekněte, kdo
hned na základě takových maličkostí
dělá nějaké dalekosáhlé závěry. Teprve
po jejím úprku domů pro sukni shrnul její
podivné chování prostořeký Libor
v dotaz. „Není vona Evička  zralá na
poslání k Chocholouškovi?“

Po krátké věcné diskusi jsme se
usnesli, že zralá opravdu je. Ke stejné-
mu poznatku přišel i závodní lékař
a odeslal ji ke „cvokaři“. Tomu se svěřila
s tím, že její manžel se začal toulat po
večerech i nocích, pubertální syn vyhle-
dával marihuanové kamarády, dcera

začala mít zalíbení ve všelijakých
krášlicích líčidlech. Paní Eva si své
neštěstíčko začala léčit v cukrárnách
a vůčihledně začala přibývat na váze.
Z roztržitosti pohnojila měsíční uzá-
věrku, přišla o prémie, ale i o svého
stálého obdivovatele Dalibora, který svůj
obdiv přenesl na štíhlou Michaelu. 

Když Eva vstoupila do ordinace
„cvokařky“, zůstala pokorně stát před
úžasem oněmělou lékařkou a zdravotní
sestrou. Paní Eva počítala s údery
kladívkem pod kolena, škrábání špend-
líkem po břiše a nejapné otázky na
sexuální život. Co vůbec nečekala, byl
údiv obou žen. 

„Jé, vy  máte krásnej svetr.“ – „A to jste
si ho koupila, nebo jste ho pletla sama?“
– „Ano, já sama.“

Řekly jí, aby si svetr sundala a ukázala
jim, jak si ten svetr pletla, na kolik ok ho
začínala a jak dělala ten límec a rantl?
Nakonec na ní chtěly, aby jim napsala
podrobný popis.

„Tak, paní, až upletete nový svetr, při-
j�te se nám v něm ukázat.“

Eva vyplula z ordinace jako znovu-
zrozená. Hroty jejích ňader se zdály být
ještě vyzývavější, usmívala se, její

zoubky se zdály být jako bělost sama
a krok měla jak sedmnáctka. Teprve
venku si uvědomila, že nedostala žádný
recept na léky. Snad jí měly dát nějaká
sedativa. Vůbec nic, ani jí doktorka
nezakázala pít kávu, ani alkohol, o ciga-
retách nebyla řeč a dokonce jí nenařídi-
la ani snížit váhu.

Předpokládala, že ji zakáže hádat se
s manželem, nepřipouštět si starosti na
pracovišti a že jí doporučí lázně, nebo
alespoň nějakou dovolenou u moře. Proč
tam vlastně chodila? Aby jim ukázala
svetr? A	 tak či onak, cítila se skvěle
a zářila dlouho nepoznaným  štěstím.

„Čau, inteligenti!“ – Svlékla si kabát
a my všichni jsme  na povel vstali a svůj
údiv dali nahlas najevo. „Jé, ty máš ale
krásnej svetr.“ – „Co blbnete, vždy� jsem
ho měla na sobě už tuhle.“ Libor se ušk-
líbl: „No, jo, ale to jsi k němu tehdy
neměla tu rozkošnou sukýnku...“ V naší
kanceláři nebyl nikdo, kdo by se ze
srdce nerozesmál. 

Začalo být všechno tak, jak bylo dříve.
Eva ubrala kávy a cigaret, doma srov-
nala manžela i syna... Dalibor se
nakonec odvrátil od Michaely a vrátil se
k Evě.

Zatím se do nového svetru nepustila.
Však na něho přijde řada, až k tomu
budou podmínky.

�����

NOVÝ PLETENÝ SVETR PANÍ EVY
Mikropovídka z pozůstalosti Jiřího Knoppa (2019)

Únor 1948

Dějinám se, milý synu,
přepečlivě uč!
Dělníků pět milionů,
provedlo zde puč.

Sítě
Vláda spřádá hbitě
sociální sítě.
Dře na plné pecky,
pochytá nás všecky. 

99 plev od V. Plevy
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RYCHNOVSKO
Josef Vašíček z Lípy nad Orlicí oslaví

70 let, Petr Píro z Kostelce nad Orlicí má
80 let, Josef Kovaříček z Trnova se
dožívá 96 let a Miroslav Morávek
z Doudleb nad Orlicí vítá svěží pěta-
šedesátiny!

Stále dobrou náladu, dobré zdraví
i dost sil do dalších let přeje OV KSČM
Rychnov n. Kn.

HRADEC KRÁLOVÉ
Dodatečně blahopřejeme Dagmaře

Jirčíkové k devadesátinám, které oslavi-
la 6. 12. Dobré zdraví a pohodu do
každého dne přeje ZO KSČM č. 93 HK.
Levicový klub žen blahopřeje Mirce
Vohralíkové k sedmdesátce, Haně Bělo-
nohé k devadesátce a Marii Nejedlé
k 94. narozeninám. Mnoho zdraví
a životního elánu do dalších dní i let! 

TRUTNOVSKO
Miroslav Vodse�álek z Vrchlabí oslaví

sedmdesátku. Antonín Vojtěch ze Dvora
Králové nad Labem má osmdesátiny
a Jiří Kořínek z Trutnova oslaví 75. na-
rozeniny.

Do dalších let přeje OV KSČM Trutnov
a další členové jejich základních organiza-
cí pevné zdraví a výdrž ve stranické práci. 

JIČÍNSKO
V lednu oslavují: Emílie Poláková

z Chomutic devadesátku, Jiří Sucharda
z Roškopova 85. narozeniny. Oldřich
Vocásek z Jičína statnou šedesátku
a Vladimíra Koppová z Nové Paky slaví
55. narozeniny.

Mnoho pěkných dní prožitých ve zdraví
a dobré náladě přeje OV KSČM Jičín.

NÁCHODSKO
Osmdesátku oslaví Oldřich Manych

z Náchoda a Marie Panchartková
z Broumova. Anna Baštůrová z Police
nad Metují se dožívá 85 let. 

Jejich ZO KSČM a OV KSČM Náchod
všem přejí mnoho zdraví, štěstí a pohody
v dalších letech.

Krátce po svých 97. naro-
zeninách, odešla 12. pro-
since 2022 večer, do vete-
ránského nebe čestná
předsedkyně Společnosti
Ludvíka Svobody, vlasten-
ka, veteránka, pedagožka,
historička, spisovatelka...,
dcera armádního generála

a prezidenta republiky Ludvíka Svobody – profe-
sorka Ing. Zoe Klusáková Svobodová.

Vychovala za svůj aktivní život stovky studen-
tů na Vysoké škole ekonomické i na Filozofické
fakultě univerzity Karlovy v Praze. Po boku
svého manžela plnila povinnosti v oblasti
československé diplomacie. Napsala a vydala
několik knih. Téměř do posledních chvil svého
života se setkávala se spoluobčany po celé

české a slovenské vlasti. Absolvovala desítky
odborných setkání a stovky besed. Byla členk-
ou několika vlasteneckých organizací a její čin-
nost byla oceněna desítkami zahraničních
i českých vyznamenání a ocenění. V popřevra-
tovém období se především věnovala obhajobě
objektivní historické pravdy našich moderních
dějin. Odvážně čelila zlověstným útokům na
sebe i svou rodinu, a především na svého otce
hrdinu – Ludvíka Svobodu.

Byla příkladem v mnoha ohledech.  Čestném
životě, ve vyváženosti a propojenosti vlaste-
nectví a internacionalismu a především
v odborné a diplomatické obhajobě pravdivosti
historie.

Za Společnost Ludvíka Svobody 
Milan HAVLÍČEK
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14.–15. 1. 23 – OV KSČM Jičín chystá
zájezd na pochod LL Demo Berlínem
k poctě K. Liebknechta a R. Luxem-
burkové k památnku socialistů. Info
na tel: 734 430 246.

4. 1. – LKŽ HK – vycházka od FN
k soutoku a návštěva Muzea.

26. 1. – schůzka LKŽ v zaseačce
u Švagerků od 14 h.

9. 2. – chůzka LKŽ v zasedačce
u Švagerků od 14 h.

Dne 12. prosince 2022 se sešli
královéhradečtí odboráři místní orga-
nizace Odborového sdružení Čech,
Moravy a Slezska na výroční schůzi.
Tradičně se konala v historické
budově U Švagerků. Hlavním pro-
gramem byla informace o jednání
VIII. sjezdu OS ČMS.

Sjezd vyslovil znepokojení nad neus-
tálým poklesem odborové organizo-
vanosti v České republice. Ta s sebou
přináší, bohužel, nerespektování odborů
zaměstnavateli a omezování odborových
práv. Jde o celoevropský trend.

(Aktuálně jsou někteří odboroví předáci
zapleteni do korupčních a finančních
skandálů Evropské unie. To rovněž
autoritě nepřispívá.)

Předsedou Ústředního zastupitelstva
byl opět zvolen JUDr. Stanislav Grospič,
výkonným tajemníkem Martin Peč.
Sjezd také ocenil čestného předsedu
Světové odborové organizace Georga
Mavrikose.

Rádi přivítáme do naší místní organi-
zace další členy a sympatizanty. Ozvěte
se na č. t. 775 294 871, nebo mailu:
js.jicinsky@seznam cz.

Jaroslav Štrait, předseda místní 
organizace OS ČMS

��� POZVÁNKY

��� SPOLEČENSKÁ KRONIKA

CHCETE MÍT NADÁLE S NAŠÍ
PRAVDOU TELEVIZNÍ PROGRAM?

TÝDENÍK SI PŘEDPLAŤTE.
Noví předplatitelé mají slevu.

Předplatné do schránky můžete objednat
za 29 Kč číslo na tel. 222 897 256 nebo
800 300 302, inzerce@nasepravda.cz.

www.nasepravda.cz

Výroční schůze OS ČMS

Zemřela prof. Zoe Klusáková, dcera prezidenta L. Svobody

ROZLOUČENÍ

ZO KSČM č. 48 v Hradci Králové se
rozloučila v prosinci s pplk. v. v.,
Ing. Stanislavem Babicou, který
zemřel ve věku 93 let. Jeho přímosti
a dobrého charakteru si vážili jeho
spolustraníci a také letci. Vychoval pět
dětí.

Čest jeho památce!



Vše nejlepší do nového roku přeje Levi-
cový klub žen Hradec Králové i Jičín. Proti
chorobám a chmurám zkuste vyrazit na
vycházky a kratší výlety s přáteli!

Houby nejméně na dvě hodiny namočíme do teplé vody. Pak vaříme s kmínem 20
minut. Na oleji osmažíme cibulku s česnekem, zaprášíme moukou, rychle pro-
mícháme a podléváme studenou vodou. Vody jen tolik, abychom rozmíchali mouku.
Pak přidáváme povařené houby
i s jejich vývarem. Omáčku dochu-
tíme sójovou omáčkou, solí a kmí-
nem a vaříme 5 minut. Podáváme
s knedlíkem, nokem nebo těstovi-
nami, s kvašenou i napařenou ze-
leninou. Vše posypeme zelenou
natí petrželky či pažitky.

Po loňské úspěšné houbařské
sezóně se jistě v každé domácnos-
ti sušené houby najdou. Pokud jste
je všechny nedali do vánočního
„kuby“. Recept je bezmasý. Kdo se
bez masa neobejde, může si jej
přidat. 

Vařil 
Krajánek z archivu

Pro 4 osoby / vegan
�� hrnek sušených hub �� 1 cibule ����stroužek česneku �� 1/2 lžičky celého kmínu �� 1 lžíce
sójové omáčky �� 3 lžíce hladké pohankové mouky �� 2 lžíce slunečnicového oleje �� sůl

Houbová omáčka

��� KRAJÁNKOVA LEVNĚJŠÍ STRAVA

Drazí přátelé, soudružky a soudruzi,
dovolte nám, popřát vám i vašim rodinám
hlavně hodně zdraví a optimismu po celý
rok 2023. Přejeme jen to dobré, 

Váš Petr, Vašek, Jirka, 
OV KSČM Jičín

����������

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ
�� Přeji vám odvahu, abyste uměli říct:

„Dost!"
�� Přeji vám, abyste zapomněli na ty,

kteří zapomněli na vás.
�� Přeji vám, abyste se nevzdávali

a bojovali za to, co je důležité.
�� Přeji vám ty nejkrásnější emoce,

které ve vás vybuchnou a vy budete
mít pocit, že žijete.

�� Přeji vám touhu a vášeň, a� máte
odvahu následovat své srdce.

�� Přeji vám život s lidmi, v nichž
uvnitř září to nejjasnější světlo lásky.

�� Přeji krásné pocity a nejcennější
hodnoty v životě. Vidět všechno
srdcem, protože to, na čem opravdu
záleží, je očima neviditelné.

Přání koluje mezi přáteli

88 ��KKrraajjáánneekk  �� 11//22002233

Vážení a milí čtenáři Krajánku,
přejeme vám i vašim blízkým 

do nového roku stálé zdraví a dosti sil
k překonávání životních překážek.           

Redakce Krajánku


