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PRAVDA ZVÍTĚZÍ?
Myslíte si, že ano? Mnozí říkají, že pravda se ukáže. No, já říkám, je to možné,
ale na jakou dobu: Když už se někdy ukáže, tak to ani nepostřehneme. Jo, dneska
si můžeme vybrat, zdali nám hovoří pravdu naše média, naše deníky, nebo budeme raději souhlasit se zprávami, které
nám přinášejí nejrůznější sociální sítě.
Nemůžeme se spolehnout ani na slova
pana Kalouska, poslance to na slovo vzatého. Říká se o něm, že prý je alkoholik.
Nojo, je to těžké, Já jsem ho viděl několikrát skoro úplně střízlivého. Říká se, že
ve víně je pravda, ale copak já vím, co pije? Představitelé politických stran, kteří se
opírají pouze o pár procent příznivců, se
rozčilují, když je sněmovna přehlasuje.
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Tak, sakra, copak tohle je demokracie,
když vyhraje většina?

OČI PRO PLÁČ
Evropská unie nám schválila, že Všestarské cibuli patří ochranná známka
„chráněné označení původu“. Tímto „titulem“ se mohou pyšnit nejen ve Všestarech, ale v dalších jedenácti obcích na
Královéhradecku, kde ji pěstují. A tak si
budeme moci při loupání cibule pěkně
evropsky poplakat.¨

TROCHU HUMORU
– Halo, halo, je tam vodárna?
– Ano, čím vám mohu prospět.
– Z mého vodovodu teče voda.
– A co byste jiného očekával, pane?
– No, podle účtu Pilsner Urquel!

ZDRAVÉ DOBROTY

Vepřové nudličky s kapustičkami
Pro 4 osoby:
l 350 g vepřových líček nebo plecka l
50 g anglické slaniny l 600 g mrazených kapustiček l střední cibule l 1 dl
bílého vína l lžička olivového oleje l
pepř l sůl.

set minut. Šávy má zbýt minimum. Podávejte s vařeným bramborem.
Raději používám mražené kapustičky,
protože jsou zaručeně mrazené za čerstva a navíc krátce blanšírované v páře,
čímž přijdou o většinu nelibě vonících sirných silic.
Vařila Taána LANKAŠOVÁ

Vepřové maso nakrájejte na
nudličky a prudce je opečte
v oleji. Pak přidejte pokrájenou
slaninu a najemno krájenou cibuli. Společně opékejte a až
cibulka zesklovatí, zalijte vše
vínem a nechte prudce provařit. Pak podlijte vodou, osolte
a opepřete a duste téměř doměkka. Lehce rozmražené kapustičky překrájejte, osolené
a okořeněné je přidejte k masu
a společně doduste, stačí de-

SANEP

Lednový průzkum voličských preferencí před krajskými volbami pravicové strany právem vyděsily. Zde náš kraj. Ve dvou krajích byla KSČM první, ve čtytřech druhá, v pěti třetí a ve dvou čtvrtá.

ČZS Rychnov n.Kn. pořádá

VELIKONOČNÍ
VÝSTAVA
18. – 20. března
od 9 do 17 h.
v areálu výstaviště
v Častolovicích
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POZVÁNKY
JIČÍNSKO

F 5. 3. – slavnostní odpoledne k MDŽ od
14 h. v sále U Militkých v Nové Pace. K tanci a poslechu hraje skupina Štefana Válka,
tombola, kulturní program, občerstvení. Zajištěna doprava na trase Valdice – Nová Paka a zpět. (Podrobnosti sdělí OV Jičín.)
KRÁLOVÉHRADECKO
F Ve středu 2. 3. od 9 h. ve velkém sále
U Švagerků HK posezení s hudbou k MDŽ.
F Levicový klub žen HK se sejde
U Švagerků 10. 3. od 14 h. – tradice boje
žen za osmihodinovou pracovní dobu
a volební právo. V dubnu se sejde 14. 4.
NÁCHODSKO
F 5. 3. – taneční zábava k příležitosti MDŽ
od 18 h. v sále sokolovny Jaroměř-Jezbiny.
Hraje OK STYL a další doprovodný program. Vstupné 70 Kč. F 7. 3. – oslava MDŽ
od 14.30 v budově OV KSČM Náchod. Zazpívá Anna Bubeníčková, zve ČSŽ a MěV
KSČM v Náchodě.
RYCHNOVSKO

WEBOVÉ STRÁNKY KSČM
Krajský výbor: http://kscmkrhk.cz,
zde naleznete rozcestí na okresní stránky i krajský a celostátní facebook.
OV Hr. Králové:
www.kscmhk.cz
OV Jičín:
www.kscm-jicin.cz
OV Rychnov n. Kn.: www.kscmrk.cz
OV Náchod: http://kscm-nachod.cz
OV Trutnov: http://kscm-trutnov.cz
Facebooky má KhKV KSČM,
OV KSČM Náchod, OV KSČM Jičín
a OV KSČM Trutnov, ZO Chlumec n. C.
– jsou přístupné z okresních webových
stránek.

F V pátek 4. 3. v Rychnově n. Kn. v zasedací místnosti OV KSČM od 16 h. F V sobotu
5. 3. v Týništi n. O. v Areálu chovatelů od 16
h. F V úterý 8. 3. v Dobrušce v sále Univerzity Karlovy od 17 h. F V úterý 8. 3. v Častolovicích v Hasičské klubovně od 17 h. F Ve
čtvrtek 10. 3. v Kostelci n. O. v Klubovně
důchodců od 16 h. F V sobotu 12. 3. v Bolehoši – Lipinách v klubovně SK od 14 h. F
TRUTNOVSKO
F 5. 3. – oslava MDŽ od 14 hodin v rest.
Hankův dům ve Dvoře Králové n. L. F
12. 3. – oslava MDŽ od 15 hodin v Chotěvicích v místní restauraci pro středisko
Hostinné. F 12. 3. oslava MDŽ od 14 h.
v Úpici u Tomana pro Úpici a Trutnov. F
Všude zahraje živá hudba, bude kulturní vystoupení dětí a hry o drobné ceny. F 7. 3.
– od 15 hodin v salonku restaurace Pohoda
v Trutnově neformální setkání s poslancem,
krajským a městským zastupitelem dr. Zdeňkem Ondráčkem. Ptát se můžete na cokoliv.
Předběžně svůj zájem nahlaste asistentce poslance I. Řezníčkové (tel.: 737 17544, reznickova.iva@nemtru.cz.), kvůli malé kapacitě.

