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PIETNÍ AKTY
KRÁLOVÉHRADECKO
Hradec Králové – 6. 5. v 10.10 Lesní
hřbitov; ve 14 h. Kukleny a Pouchov.
V dalších obcích dle místních zvyklostí.

JIČÍNSKO
Hořice – 9. 5. od 15 h. Památník Rudoarmějců na Gothardu, projev předsedy OV.
Jičín na Čeřovce – 9. 5. od 17, h. vystoupí
předseda OV P. Typlt a člen ÚV KSČM V. Ort.
Další pietní akty zajišují ZO KSČM v Nové
Pace, ve Vysokém Veselí, v Butovsi, na Pecce
a v Sobotce.

PRVNÍ MÁJ
S tou věkovitou vírou
komunistů v lepší svět
zas půjdeme s třešničkou
a se zaatou pěstí.
Třeba právě te přichází
náš čas...
Tolikrát přicházel
a bylo ho už po okraj.
Kolikátý to byl máj?
My vraceli se zklamaní
nešastni, shrbeni,
však nezlomeni
ke své svaté víře zpátky.
A půjdeme znovu těmi vrátky?
Jen nás nezkoušejte zastavit.
Můžete nás špinit, vymýšlet si,
jen co vám je libo,
puste si uzdu na špacír,
však vás známe...
– s vámi my nikdy
neuzavřeme mír!
Jiří Knopp
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TRUTNOVSKO

Památník ODOLOV
sobota 6. května
Slavnostní zahájení pietního aktu
v 10.30, státními hymnami
ČR a Ruska
Následuje kladení věnců a kytic k památníku,
projev poslance PČR Zdeňka Ondráčka, projev tajemníka Ruského velvyslanectví Denise
Vengerského, zdravice starostů obcí Malé
Svatoňovice a Rtyně v P .a dalších hostů, kulturní program. Z Trutnova bude vypraven od
býv. OV v 9.30 autobus.
Trutnov – 9. 5. od 16 h. hřbitov

Rychnov n. Kn. – pátek 5. 5. ve 14 h. u památníku na hřbitově, společně s městem.
Týniště n. O. – 9. 5. v 17 h. památník
u školy, pietní místa na hřbitově a pamětní
deska Vendelína Opatrného.
Květiny položíme i k památníčku interbrigadistů na Veselé Bídě a k pomníčku v Petrovicích.
Dobruška – 5. 5. v 10 h. Střední prům. škola
u památníku obětem koncentračních táborů,
potom v Bílém Újezdě u hrobu padlých
sovětských vojáků. Společně s městem.
Opočno – 9. 5. v 17 h. na hřbitově u hrobu
rudoarmějců, odpoledne společně se Sokolským spolkem položení květin u památníku
padlých.
České Meziříčí – 6. 5. ve 20 h. u památníku,
potom bude lampionový průvod.
Kostelec n. O. – 9. 5. v 17 h. u hrobu rudoarmějců na hřbitově.
Skuhrov n. B. – položení květin u hrobu
rudoarmějců.
Borohrádek – 9. 5. skupina členů KSČM jde
položit květiny k památníku.
Doudleby n. O. – 4. 5. v 17 h. společná
akce s městem u pomníku padlým, potom
na hřbitově u hrobu rudoarmějců.

NÁCHODSKO
Náchod – 9. 5. v 10 h. Městský hřbitov,
památník padlých osvoboditelů a od 10.45
celnice Běloves.
Další pietní akty zajišují ZO KSČM dle potřeb
od 6. do 9. května.
ČERVNA

Zveme Vás na zájezd
k 75. výročí vyhlazení Lidic,
který pro vás připravil Levicový
klub žen Hradec Králové
Zájezd se uskuteční v sobotu
dne 10. června 2017
Strašlivý osud Lidic připomíná památník, růžový sad a rozlehlý park, ležící na
místě bývalých stavení.
Pietní vzpomínka k 75. výročí vyhlazení
obce Lidice se uskuteční od 9.45 hodin
seřazením a pak kladením věnců u společného hrobu lidických mužů, Rada LKŽ
položí květiny u sochy ženy.
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RYCHNOVSKO
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Naše skupina žen (v bílých halenkách)
půjde po hlavní pietě k památníku lidických dětí, kde bude připraven malý pietní akt – vzpomínka matek na dětské
oběti válek. Květiny a červené šátky
budou připraveny.

Odjezd autobusu z HK
od nádraží v 7.30 hodin
ze stanoviště J (VČE).
Přihlášky přijímá Hanka Žatečková,
tel. 604 289 434, e-mail
hanka@zatecka.net

Cena zájezdu činí jen100 Kč.
Odjezd z Lidic bude ve 14.30 hodin.
Na setkání s Vámi se těší
děvčata z LKŽ!
POZVÁNKY

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ
Pietní shromáždění občanů k uctění památky obětí pochodu hladu a smrti z koncentračního tábora Gross Rosen se koná

v sobotu 27. května 2017 od 10 h.
v areálu památníku obětí pochodu.
Pietní shromáždění pořádá Klub českého
pohraničí, z. s., Královéhradeckého kraje
spolu s Obecním úřadem v Choustníkově
Hradišti za významné podpory Krajského
vojenského velitelství AČR v Hradci Králové.
Na pietní akt bude z Hradce Králové
vypraven autobus od VČE v 9.15 h.

Levicový klub žen HK
i Květen – Pozor ZMĚNA! Sejdeme se 11. 5.
od 14 h. u Švagerků. Před tím účast na 1. máji
a pietních aktech.
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