
NEPODCEŇUJME SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Marcela Kováčiková
48 let, KSČM, žije v Hořicích, pečovatelka v zařízení pro

seniory
V Královéhradeckém kraji je více než 100 zařízení pro senio-

ry, od pečovatelských mobilních služeb až po domovy pro
seniory. Více než 13 let pracuji v Hořicích v Podkrkonoší se
seniory a mám také zkušenosti v mobilní pečovatelské službě.
Tato péče se musí dělat srdcem, protože není doceněna ani

z lidského, ani z finančního hlediska. Pracujeme ve světě, který si mnohý z vás
nedokáže představit do chvíle, kdy tyto služby bude sám potřebovat. 

Proto jdu do voleb za lepší podmínky pracovníků v sociál-
ních službách.

PODPORA RODIN NESMÍ V KRAJI CHYBĚT
Bc. Petra Zakouřilová

46 let, bez politické příslušnosti, žije v Kostelci nad Orlicí, ředitelka MŠ,
městská zastupitelka

Jako matka, která vychovala dva dnes už dospělé potomky a současně jako pro-
fesionální pedagožka bych ráda přispěla ke zkvalitnění výchovy a vzdělávání dětí
a mládeže od těch nejmenších až po ty téměř dospělé. Tady nemám na mysli jen
působení a výsledky práce škol a školských zařízení. Vždy	 o tom, jaký se

z malého předškoláčka stane člověk, výrazně rozhoduje rodina či prostředí, v němž vyrůstá. Dlouho
pozoruji, že rodiče pro dobrou výchovu dětí potřebují jistotu bydlení, dobře placené zaměstnání a dos-
tupné vzdělávací instituce pro své děti. Proto budu podporovat výstavbu sociálně dostupných bytů,
zvyšování mezd a solidní pracovní podmínky. Pro harmonické fungování rodiny je velmi důležitý
společně strávený čas. Podporou dotačních titulů na sportovní, kulturní a jiné volnočasové aktivity
tomuto pomůžeme. Ráda bych podporovala spolky, sdružení, kluby, které se věnují práci s dětmi a

mládeží ve volném čase.

ZDRAVÝ KRAJ PRO LIDI

Mgr. Soňa Marková

57 let, KSČM, žije v Náchodě, exposlan-
kyně PS PČR, expertka a stínová min-
istryně zdravotnictví za KSČM, členka správní
rady VZP

Náš kraj je jedno z nejlepších míst pro
život, ale  má také jeden z nejvyšších podílů

obyvatelstva nad 65 let. Znamená to i vyšší nároky na zdravotní
a sociální služby. Kraj je nucen každoročně vyrovnávat chy-
bějící stovky milionů, aby byla zajištěna potřebná zdravotní
péče pro obyvatele kraje a zároveň investovat do modernizací
budov i přístrojů. To se ne vždy daří. O tom svědčí i mnoho let
odkládaná rekonstrukce nemocnice v Náchodě. 

Naše krajské nemocnice mnoho let doplácely i na neschop-
nost domluvit se na srovnatelných - tedy vyšších - platbách od
zdravotních pojiš	oven. To se naštěstí již v poslední době zlepši-
lo a jsem ráda, že jsem k tomu mohla určitou měrou jako členka
SR VZP přispět. Díky KSČM byly také opakovaně navýšeny
příjmy do veřejného zdravotního pojištění a platby za státní
pojištěnce tak, aby nebyla navyšována spoluúčast pacientů.
Palčivé problémy v zajiš	ování potřebné zdravotní péče pro oby-
vatele Královéhradeckého kraje v oblasti nemocniční,
dlouhodobé péče, péče ambulantních specialistů a praktických
lékařů i v zajištění pohotovostní služby nicméně trvají. KSČM je
připravena je řešit.  

Aby se všem lidem v našem regionu skutečně dobře žilo, je
třeba postavit z veřejných peněz dostupné nájemní byty pro
mladé rodiny a seniory, zajistit všechny druhy sociálních služeb,
školy a předškolní zařízení, včetně jeslí, opravit silnice, postavit
obchvaty měst, věnovat pozornost životnímu prostředí a rozvo-

ji turistického ruchu.

ABY KRAJ BYL PRO LIDI BEZPEČNÝ,    
ZDRAVÝ A SOCIÁLNÍ, CHCEME:

�� DÁT VÍCE INVESTIC  – DO REKONSTRUKCÍ KOMUNIKACÍ, 

NEMOCNIC, ŠKOL A VÝSTAVBY BYTŮ

�� PODPOŘIT UČŇOVSKÉ ŠKOLSTVÍ A TECHNICKÉ OBORY

�� PRO ŽIVOT NA VENKOVĚ: 

FUNGUJÍCÍ DOPRAVU, OBCHOD, POŠTU, ŠKOLU

�� OCHRANU PŮDY, VOD A LESŮ PŘED DEVASTACÍ 

SUCHEM A POVODNĚMI

Vaši zastupitelé za KSČM

KVALITNÍ A VŠEM
OBČANŮM DOSTUPNÉ

VEŘEJNÉ SLUŽBY
Mgr. Iva Řezníčková
46 let, bez politické příslušnosti,

žije v Trutnově, sociální pracov-
nice, manažerka ve zdravotnictví

Zdravotnictví a sociální služby patří mezi
její priority a témata, kvůli kterým se

rozhodla kandidovat do krajského zastupitelstva. Jejich rozvoj
a lepší podmínky pro občany by ráda aktivně podporovala.
Druhé volební období je také zastupitelkou města Trutnova
a snaží se z této pozice podpořit rozvoj svého města. Kromě
své profese se zároveň ve zdravotnictví věnuje mnoho let
odborovým aktivitám, už mnoho let je předsedkyní odborové
organizace v Oblastní nemocnici Trutnov, a. s. Svou aktivitou
pomohla zachránit unikátní dětskou léčebnu Vesna v Janských
Lázních před zrušením.

Ve volném čase ráda cestuje, zajímá ji kultura, a také 
fotografuje

SPORT NESMÍ BÝT VÝSADOU BOHATÝCH
Josef Tylš
35 let, KSČM, dělník, žije v Trutnově, člen výboru pro sport a vol-

nočasové aktivity KhK, člen komise pro sport a využívání
sportovních zařízení města Trutnov

Sport ani volnočasové aktivity nejsou pouze zábavou, ale učí budoucí generaci
chovat se fair play, odpovědnosti a je prevencí proti kriminalitě či obezitě.
Považuji za důležité, aby děti nebo handicapovaní mohli dělat sport nebo vol-
nočasové aktivity, které si vyberou, nikoliv co si může rodina dovolit. Podpořím

a budu prosazovat rozšíření dotací na sport a volnočasové aktivity pro všechny, nikoliv pouze pro vyv-
olené. 

V případě mého zvolení budu prosazovat navýšení z rozpočtu  Královéhradeckého  kraje na tyto
aktivity. Budu prosazovat myšlenku sportem proti drogám, kriminalitě a obezitě, rozšíření vol-
nočasových aktivit pro sociálně slabé, více peněz do rekonstrukce a modernizace objektů a zařízení

využívaných pro volný čas dětí a mládeže a podporu menších klubů.

HLAS PRO DIGITALIZACI STÁTNÍ SPRÁVY
Jaroslav Manych

43 let. bez politické příslušnosti, žije v Náchodě, technik v oboru IT
Vystudoval jsem Soukromou střední školu Podnikatelskou v Náchodě, obor

ekonom-podnikatel a své studium úspěšně zakončil maturitní zkouškou v roce
1996. Jelikož mě vždy zajímala elektrotechnika, rozhodl jsem se v roce 2010 si
dálkovým studiem rozšířit vzdělání na SOU Hradební v Hradci Králové a v roce
2012 zde získal výuční list v oboru elektrikář. Od roku 1997 do roku 2000 jsem
pracoval jako obsluha a grafik v kopírovacím centru v Náchodě. Po ukončení
provozu tohoto centra jsem nastoupil jako administrativní pracovník a IT technik
do firmy zabývající se výrobky z technické pryže, silikonu a plastů. Zde také stále

pracuji zároveň jako technik pro elektroúdržbu. Jako sociálně smýšlející sympatizuji s programem
KSČM a s potěšením jsem přijal nabídku na kandidaturu za tuto stranu. Budu hájit program této strany,
zvláště sociálně zaměřená témata. Osobně se chci zaměřit na rozvoj a zkvalitnění dopravy
v královéhradeckém kraji, ale nejsou mi cizí ani témata zdravotnictví, sociálních služeb, školství, život-

ní prostředí, podpora rodin s dětmi a digitalizace státní správy.

NAVRÁTIT VODU POD
SPRÁVU OBCÍ A MĚST

Josef Dušek

49 let, bez PP, žije v Náchodě,
předseda odborů KOVO
Ammann CR
V minulosti byly vodárenské
společnosti pravicovými politiky
v mnohých městech a obcích
rozprodány soukromým společ-

nostem, což se posléze ukázalo v mnoha ohledech jako
vážný problém. Nejprve se to projevilo v možnosti
(spíše nemožnosti) čerpat dotace EU pro vodo-
hospodářské společnosti v soukromých rukou. Tam,
kde byli politici v jiných obcích prozíraví a tyto spo-
lečnosti neprodali, ale zachovali je ve vlastnictví měst
a obcí, dotace naopak čerpali, a to pomohlo lépe
spravovat hospodaření s vodou pro občany. Česká
vodohospodářská sí� je dnes na hranici životnosti,
soukromí provozovatelé do ní neinvestují. Hospodaření
s pitnou a odpadní vodou proto zřejmě čeká razantní
změna a je třeba ji provést co nejrychleji. Kvůli ros-
toucím problémům s ničivým suchem hodlá stát
ochranu vody nadřadit ústavním zákonem ostatním
veřejným zájmům. Toto ovšem bývá často jen suchým
prohlášením vrcholných politiků a zde je nutné opět pra-
covat ve prospěch nejen našeho regionu, ale celé ČR
už od krajských zastupitelstev. Jednak aby už v budouc-
nu nebylo možné prodávat vodovodní řád soukromým
společnostem a dále abychom docílili toho, že se od
soukromých společností opět navrátí hospodaření
s naší vodou pro občany do rukou měst a obcí v našem

kraji. Toto je jeden z mých důležitých cílů.

ZVLÁDAT LÉPE KRIZOVÉ SITUACE

Mgr. Josef Radocha

64 let, nestraník, žije v malé obci Lhota
Netřeba, státní zaměstnanec

Ve svém profesním životě jsem se zabýval oblastí škol-
ství, bezpečnosti a veřejnými financemi a to jak při jejich
plánování, tak i při realizaci veřejných zakázek. Oblast

školství a bezpečnost a s nimi související zvládání krizových stavů je velmi
finančně náročné. Rovněž otázka veřejných financí a transparentní, efektivní a
účelné vynakládání peněžních prostředků je problematika, o kterou se zajímá
většina obyvatel kraje. Nástup hospodářské krize také zvýší požadavky na
správnou alokaci peněžních prostředků a udržení vyrovnaného hospodaření
kraje při zachování nezbytných investic především do zdravotnictví a dotací na
zabezpečení sítě škol a dopravní obslužnost. 

Bude také nezbytné vyhodnotit zkušenosti ze zvládání pandemie viru COVID-
19, vyvodit poučení a přijmout opatření pro udržení a další zlepšování schopnosti
zvládat krizové situace. Fakt, že se krizi podařilo na úrovni kraje zvládnout,

nesmí vést k sebeuspokojení. 

ZÁJEM OBČANŮ
NA PRVNÍM MÍSTĚ

Ing. Lubomír Štěpán 
66 let, KSČM, žije v Hradci

Králové, projektant, dlouholetý
zastupitel

Pracoval jsem stále v oboru projekčních
prací, nyní jako soukromník. Jsem dlouho-
letým zastupitelem města Hradec
Králové, vždy v opozici. Od roku 2000
jsem byl osm let také zastupitelem

Královéhradeckého kraje, z toho čtyři roky jsem pracoval ve
funkci uvolněného předsedy kontrolního výboru. Mám mnoho
zkušeností z komunální i krajské politiky, též z práce ve
statutárních orgánech obchodních společností. Mým koníčkem
byl sport a nyní se zapojuji do činnosti výboru fotbalového klubu
FC Nový Hradec Králové a v dozorčí radě Mountfield HK.
Kromě práce pro sport mne baví můj pes a práce na zahradě.
V krajském zastupitelstvu i v Senátu bych důrazně požadoval
řešení následků pandemie, zejména v oblasti práce a zdraví,
a dopadů klimatických změn, a� už jde o povodně či
dlouhodobé sucho. Urychlené zahájení a realizaci dopravních
staveb Severní tangenty i Jižní spojky v Hradci Králové a
zrychlení výstavby D35 od Opatovic ke stávající silnici I-35.
Chci státní dotace do bytové výstavby realizované městy
a obcemi s cílem snížit výši nájmů a ceny bytů a zvýšit

dostupnost slušného bydlení ro širokou veřejnost.

ZA SPOKOJENÝ ŽIVOT
HENDIKEPOVANÝCH

Jiří Machula 
66 let, KSČM, žije v Kopidlně, dříve

ve samosprávě a nyní místostarosta
v Kopidlně

Pokud budu zvolen do krajského zastupi-
telstva, mohu uplatnit své dlouholeté
zkušenosti z komunální politiky, ve které se
pohybuji prakticky nepřetržitě čtyřicet let.

Pracoval jsem v obci jako tajemník, řadový zastupitel. V součas-
né době jsem uvolněným místostarostou. Zkušenosti z komunální
politiky bych mohl využít i v zastupitelstvu kraje.

Od mládí se věnuji práci s mládeží. S nejmladší generací jsem
pracoval v Pionýru, pro hasiče či sportovce. Organizuji se svými
spolupracovníky letní tábory. Proto se domnívám, že mám
zkušenosti v práci s nejmladší generací a znám její problémy
a potřeby.

Pokud bych byl zvolen do zastupitelstva kraje, chtěl bych využít
i zkušenosti s problematikou zdravotně postižených občanů, pra-
covat v jejich prospěch. Různé nadace, charity a neziskové orga-
nizace nedokáží při nejlepší vůli potřeby našich postižených
spoluobčanů zabezpečit, a svoji roli zde musí sehrát kraj a stát

Budu kandidovat proto, že si přeji, aby naše děti vyrůstaly v lepší
společnosti, která nebude ovládána penězi, cizím kapitálem
a prosáklá korupcí. Tomu hodlám věnovat své síly a svůj čas.

NEDEJME SE!
PaedDr. Josef Lukášek

68 let, KSČM, žije v Bystrém v Orlických horách,
středoškolský učitel, nyní místostarosta

Nedejme se, je mým volebním heslem a asi se ptáte,
v čem se nemáme dát? Toho by bylo v každé oblasti víc
než dost. Jako například nedejme se okrádat o naši vodu,
o naše nerostné bohatství, o výsledky naší práce, našich

mozků... Mě však jako bývalého učitele zajímá především školství. Nedejme se
nadále ohlupovat. A� už informačními prostředky, tak učebnicemi našich dětí
a vnoučat. Koronavirová krize ukázala nesystematičnost a chaos ve školních
vzdělávacích programech, nedostatečné řízení zřizovateli, chybí jednotné
řízení.

Budu-li zvolen, budu prosazovat jak v krajském zastupitelstvu, tak v Senátu,:
• Výstavbu pavilonu v nemocnici v Rychnově nad Kněžnou – naplnění memo-
randa mezi vládou ČR a firmou Auto Škoda • Urychlení výstavby pokračování
komunikace I/35 • Realizaci Domova seniorů v prostorách bývalé nemocnice
v Opočně • Obchvat Rychnova nad Kněžnou • Obchvat Častolovic a Kostelce

nad Orlicí • Výstavbu protipovodňové hráze v Mělčanech u Dobrušky

ZA DOSTUPNÉ BYDLENÍ

Petr Falta
33 let, KSČM, žije v Hradci Králové,

obchodník

Pracuji ve velkoobchodě, kde vyřizuji
a kompletuji objednávky pro odběratele jako
restaurace, hotely nebo vesnické obchůdky.

Ohodnocení pracovníku ve službách je
nedostatečné, chtěl bych ho napravit, ale

trápí mne také problém bydlení. Jako mladý to vidím jasně: pracu-
jete ve třech směnách, domů přinesete 25 tisíc, vaše drahá polovič-
ka taky 20 až 25 tisíc, máte jedno dítě. Vlastní dům si nemůžete
dovolit, protože nemáte dostačující příjem a hypotéku vám zamít-
nou. Tak chcete alespoň byt v paneláku, ale v Hradci znamená 3+1
skoro 4 miliony nebo v původním stavu za 3,5. Jenže máte dítě, a
to je potíž – banka zvedne prst a řekne „ne“!

Jak mladé rodiny mají žít, jak mladí lidé mají pomýšlet na budouc-
nost? Stát řekne budeš dřít jako kůň a ani si nemůžeš pořídit vlast-
ní dům, protože málo vyděláváš. Nebo si nesmíte pořídit dítě,
protože je to přítěž. A pak se stát diví, že klesá porodnost a popu-
lace stárne, když nám mladým lidem takhle hezky hodí klacky pod
nohy? Pro nás pracující, hlavně nás mladé lidi do 35 let, kteří pracu-
ji a chtějí zakládat rodiny, stát nedělá zhola nic. Taková je
skutečnost.

POLITIKA PRO LIDI, 
NE PRO VLASTNÍ KAPSU

Mgr. Táňa Šormová
64 let, KSČM, žije v Hradci Králové, učitelka, dlouho-

letá zastupitelka města Hradec Králové i Královéhra-
deckého kraje

Mojí parketou je oblast vzdělávání a výchovy, práce s
dětmi v době mimoškolní, sportovní aktivity, v oblasti
sociální vytváření podmínek pro plnohodnotný život
seniorů. Nejen naplnění základní péče, ale i o volný čas
seniorů, jeho náplň, finanční možnosti využít kulturu, sport,

zahraniční zájezdy.
Celé volební období jsem ve výboru pro vzdělávání a výchovu. Podporuji

prohlubování spolupráce škol a zaměstnavatelů, redukci víceletých gymnáz-
ií, kde navzdory slibům nedošlo k žádnému posunu. Potřebujeme modern-
izace škol, vybavení moderními IT technologiemi. Musíme se více zaměřit na
sledování kvalitních výstupů – výsledků vzdělávání, minimální zatěžování
byrokracií, nesmyslnými tabulkami. Stálou podporu dát školám, které
v oborové skladbě nabízejí tradiční, mnohdy pomalu zanikající řemesla. Jde
mi o zvýšení prestiže našich škol, jejich vnímání v zahraničí, oceňování
šikovnosti českých rukou, chytrosti českých hlav. Prostě dostat vzdělání opět
na vysokou úroveň, kterou jsme se kdysi pyšnili. V oblasti volnočasových
aktivit bychom měli více pozornosti věnovat oblasti nesportovních vol-
nočasových aktivit, která je dle mého trochu upozaděna. Většinou zde působí
dobrovolníci, kteří za minimální finanční náklady odvádějí obrovskou práci

výchovnou, vzdělávací a preventivní. 
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VAŠI KANDIDÁTI DO ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 

VOLTE HLAVOU
JUDr. Václav Ort

68 let, KSČM, Sobotka, vš. vzdělání právnického směru, dříve podnikatel
v oboru restauratérství a ubytování, nyní místopředseda ÚV KSČM

Jako místopředseda ÚV KSČM pro ekonomiku a hospodářské záležitosti se podílím
na předkládání racionálních požadavků vedení KSČM na vládu ČR, které povedou ke
zlepšení života občanů ČR. Naše požadavky jsou zcela jasné. Vrátit vodu do majetku

státu, kraje, měst a obcí. Zajistit soběstačnost ve výrobě potravin, obnovit zpracovatelský průmysl
a skladovací kapacity. Požadujeme masivní podporu výstavbě státních a družstevních bytů, malým
českým firmám podnikajícím v turistickém ruchu. Zvýšení finančních prostředků na opravy a údržbu
silnic 2. a 3. třídy. Toto vše lze podpořit i pomocí získávání evropských a domácích financí.

Na podzim se budou konat volby do krajských zastupitelstev. Pojte k volbám, nenechte propad-
nout svůj hlas. Věřte, je to „vo hlavě“. Vy, občané ČR, budete rozhodovat o rovných podmínkách
pro život každého občana v Královéhradeckém kraji. Prosím: Volte kandidáty KSČM! 3
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