VIDÍM DÁL
Te stár,
vidím lépe než mladí,
dál a ostře,
vidím pod povrch věcí,
pod povrch tvého čela
a vidím i to, co marně jsi
přede mnou skryl.
Tak jako nelze vyvětrat
cigaretový kouř
z blůzičky puberžačky,
nelze mě obelstít,
ale mohu se jen tak usmívat
Jiří KNOPP
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www Slovo předsedkyně
KhKV KSČM

DĚKUJEME VŠEM
ŽENÁM I MUŽŮM
ZA ÚČAST
N A K A N D I D ÁT N Í L I S T I N Ě !

Vítězství pravicových
sil aneb Co bude dál?

DĚKUJEME VOLIČŮM ZA HLASY!
BUDEME DÁLE PRO VÁS PRACOVAT

Jednoruká Poslanecká sněmovna se vymstí
Volič využil svého ústavního práva a vybral si z nabídky politických stran a hnutí
ty, kterým uvěřil. Jak víme, víra nezřídka bývá v rozporu s rozumem. Jisté však je,
že levice ve sněmovních volbách dostala od voličů výprask a parlamentu bude chybět „levá ruka“. Otázkou je, zda výprask levice byl zasloužený, nebo nezasloužený.
Pokusme se hledat odpově.

Nezasloužený výprask
Uplynulé čtyři roky Babišovy vlády s přímou podporou sociálních demokratů a nepřímou komunistů byl specifický náporem pandemie covidu, ale přinesl pracujícím a neprivilegovaným lidem něco dobrého – vyšší
mzdy, vyšší důchody, více peněz do zdravotnictví, ochranu nerostných zdrojů
a další. Většina těchto opatření na podporu
lidí se uskutečnila jen díky tlaku KSČM. Ale
ano, zásluhy si připsalo ANO. Mediální
manipulace a zkreslování reality udělalo
svoje a své udělal i antikomunismus, který
prosakuje skoro vším, co je k vidění na televizní obrazovce – o jiných médiích nemluvě. Jednoruká sněmovna jen těžko bude
hájit zájmy obyčejných lidí. Už te se
vítězné strany rvou o koryta.

Bylo chybou komunistů, že ve sněmovně
při pro občany důležitých zákonech podpořilo vládu? Pokud přijmeme, že komunisté mají právo na existenci, dané tím, že
bojují za práva pracujících a neprivilegovaných lidí, pak lidé ve vedení strany
a komunistického klubu postupovali správně. Chybou je, že komunisté místo toho,
aby tento postup před lidmi obhájili, začali
jej zpochybňovat. A tím pro voliče zpochybnili stranu.

Zasloužený výprask
Neporozumění podstatě úkolu komunistů
v parlamentní hře na demokracii (ta nespočívá jen v poměrném zastoupení stran
v parlamentu, ale také třeba i v rovném
Pokračování na str. 2

ø

V parlamentních volbách
zvítězila koalice polistopadových parlamentních stran.
Nešlo o čestné vítězství,
které vyplývá ze souboje vizí
a myšlenek, ale tento zápas
se vedl špinavými prostředky.
Převládalo napadání, vyhrožování, zastrašování, odmítání, pomlouvání. Vedla se
jedna ostrá kampaň za
druhou. Vyhrabaly se různé
pseudokauzy.
Uskupení ODS, TOP 09,
KDU–ČSL v tom již za řadu
polistopadových let umí
dobře chodit. Za mohutné
podpory médií se nějaká
vhodná kauzička vždy ve
správný čas, pár dní před
volbami, objeví. Rozbíjet,
rozprodávat, podbízet se Západu, dělat z nás novodobou kolonii a z lidí otroky,
to mají tito spojenci již dávno
nacvičené.
Nyní je vše čerstvé a budeme muset pár měsíců
počkat na hodnocení nové
vlády a jejích kroků.
Jak budou řešit nastávající
ekonomickou krizi? Odnese
to pracující občan, zdravotnictví, školství, péče o staré
a nemocné, podpora rodin
s dětmi nebo doprava? Na
čem se bude šetřit? Jistě to
nezaplatí nadnárodní korporace, banky ani ti nejbohatší,
ale opět se břímě přenese na
pracující.
ODS a její spojenci z nás
v minulosti udělali montovnu,
Pokračování na str. 2
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Jednoruká Poslanecká sněmovna se vymstí
ø

ø

Dokončení ze str. 1

přístupu k médiím), vedlo ke vzniku
krize ve straně, především v jejích
vrcholných orgánech. Místo, aby
obhajovali zájmy pracujících a v situaci cenzury mlčením vysvětlovali veřejnosti naše záměry a snahy, vrhla se
část vedoucích funkcionářů na
prosazování vlastních zájmů. Kdyby
tajné služby chtěly rozložit stranu,
nezvolily by asi jinou cestu.
Kdo bude volit lidi, kteří se nedokážou domluvit ani sami mezi
sebou? Kteří se vzájemně napadají
a zpochybňují své činy? Obávám se,
že volič tentokrát dal přednost těm,
kdo se napříč stranami dokázali
dohodnout a jednat jednotně. A je to
pochopitelné.
Neplakat nad rozlitým mlékem
Člověk se z výprasku poučí, strana
by to měla udělat také. Nové vedení
ústředních orgánů, předsedy, místopředsedů a výkonného výboru je
nezbytností. Ne kvůli výprasku ve volbách, ale kvůli tomu, že nedokázali
zabránit krizi ve straně. Je nesmysl
hledat viníka za volební neúspěch,

Vítězství pravicových...
Dokončení ze str. 1

zdroj levné pracovní síly, financí vyvážených do zahraničí. Jsme rejdiště
zahraničních bank a podniků. Tam se
jistě zdroje na pokrytí státního dluhu
hledat nebudou.
Česká levice ztratila v parlamentu své
místo, ale její místo je mezi lidmi, na
ulicích, na pracovištích, v bydlištích.
Musíme znovu občany přesvědčit, že
jedině levicová politika jim přinese
spokojenější život.
Věra ŽIŽKOVÁ

vinni jsme v různé míře všichni, co si
říkáme, propagandě navzdory, „komunisté“.
Za klíčové nyní kromě změn ve
vedení strany považuji zachování
jejích mediálních nástrojů – Haló novin
a krajských tiskovin, jako je náš
Krajánek. Zachovejme je jako nástroj
oslovování voličů a nesnažme se je
proměnit na stranický věstník. To by
se nám vymstilo. Koho by takové
tiskoviny zajímaly? Odpově známe
všichni.
Tak hlavu vzhůru a do práce!

Jiří KNOPP, 2016
IN VINO VERITAS
Ve sklípku víno metá blesky,
v tvých očích se láska zračí,
směje se na mně, je mi tak hezky,
sotva mi jedna sklenka stačí.
To víno má všechno co má mít,
hladí nás něžně po tváři,
bude se po něm sladce snít,
to víno samo hovoří.

Taana LANKAŠOVÁ

Po volbách
Nejsem jistě sám, kdo se zamýšlí nad výsledkem KSČM ve volbách. Internet je
stále plný komentářů o výsledcích parlamentních voleb 2021. Tradičně i vulgárních.
Nemalá část se raduje, že z mapy zmizela KSČM. O sociální demokracii se mluví
méně. Tam to schytal Hamáček. Česká televize s chutí vyslala do světa i komentář
jednoho z bratrů Mašínů. Nevím ani kde žije, zda v USA nebo Německu. Je to jedno,
vraždy zůstávají vraždami.
Nalijme si však čistého vína. Jistě svoji roli sehrál antikomunismus. Ne však rozhodující. Podepsal se na volební matematice i předseda Ústavního soudu.
Pro vedení KSČM (na všech úrovních) se nestaly dostatečným signálem velmi
špatné výsledky voleb do krajů a Bruselu. Nevýrazná rétorika našeho stále stejného
vedení, mlhavé a bezbarvé komentáře.
Nebudu připomínat Lenina, ale… Členství v politické straně má tři základní podmínky: souhlasit s programem strany, pracovat v jedné základní organizaci a podporovat stranu hmotně.
Mimo diskusi není ani práce okresních výborů, kde jsou i dnes profesionálové.
Bývalo dobrým zvykem organizovat oslavy Svátku práce, předvolební shromáždění
a besedy s významnými hosty. Nic se z toho v HK nedělo, velká škoda. Zahradní
restaurace a dvorky sekretariátů nejsou nejlepším místem.
Bývalo rovněž dobrým zvykem, že poslanec věnoval členské základně pondělky.
Dopoledne na OV (střídavě v jednotlivých okresech) a večer jedna nebo dokonce dvě
schůze. Dnes je kraj malý a tehdy nebylo snadné se vracet v noci autem např.
z Moravské Třebové.
Jedno je jisté, v poslanecké sněmovně zmizela levicová opozice. „Pod praporem
úspor rozpočtu“ se bude útočit na lidi práce. Nečekaně přišla „ochutnávka“ – ceny
elektřiny, plynu, uhlí, benzinu, odstávky v automobilkách…
Často jsem jezdil mezi německé soudruhy do Halle a Magdeburku. v devadesátých
letech neměli na růžích ustláno. Měli jedno heslo: Hlavu vzhůru, ne ruce!
Jaroslav Štrait, organizace č. 68
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Ťukají sklenky cinky linky,
kdo by je komu počítal,
do zpěvu víno nutí synky,
ten božský nektar proudí dál.
Notuje oráč si s doktorem,
starosta drží se havíře,
ještě je brzy, tak popojedem,
neubývá vůbec z koštýře.
BOLEST
Bolestí sténám pod peřinu,
nemám rád, když mě někdo lituje,
nikdy jsem neholdoval splínu
a nevím, kdo si s mou nemocí notuje.
Někdy mi sestra setře z čela pot
a vyloudí úsměv ve tváři,
jako bych vyhrál jackpot
a kráčel s milou k oltáři.
Andělská hudba už je blíž,
píšaly varhan kvílí,
kde před skonem hledat skrýš,
dejte mi ještě chvíli...
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Předběžné hodnocení voleb
Královéhradecký KV KSČM se ihned po volbách pustil do předběžného hodnocení voleb. Ještě nebyl čas na hlubší analýzu výsledků. Je faktem, že volby byly
pro levici nespravedlivou, leč neoddiskutovatelnou prohrou. V kampani byly k dispozici plakáty, letáčky, které byly vydávámy postupně s aktuálními tématy, volební
noviny, polepy aut i billboardy pod grafickým vedením ústředí. Tisíce letáků
a volebních novin s krajskými mutacemi byly distribuovány do poštovních
schránek a další tisíce rozneseny dobrovolníky. Přesto se nemohly dostat do
každé rodiny. Nejen dostatek letáků a plakátů nebyl z finančních důvodů tím, co by
volby mohlo nějak zvrátit. Ti, kteří chtěli jít volit, měli zřejmě vybráno. Volební hlasy
se nemohly rozprostřít normálně, protože je rozvrátily volební koalice, které jsou
osvědčené, pro ty, kteří s málem voličů chtějí znovu uspět, jako u voleb komunálních.
Nejsilnější vlivy na výsledek
voleb do PS PČR
V letošních volbách byla dlouhá mediální kampaň zaměřena proti Babišovi a proti KSČM, jako jeho spojenci. Nevyplatila
se nám podpora ANO, nejsme důrazně
kritická protikapitalistická strana. Nevyšli
jsme s novými „tvářemi“. Antikomunismus trvale zasahuje hlavně mladší voliče. Střední generace nám vyčítá spolupráci s miliardářem Babišem. Levicové hlasy se rozmělnily jiným stranám.
Nebyli jsme dostatečně kritičtí, neprospěla nám ani stranická roztříštěnost.
Projevuje se i velký úbytek členské základny a její vysoký věk.
Občané byli zahlcováni množstvím
různých domněnek, vydávaných za
pravdu. Tato volební kampaň byla plná
podpásovek, pomluv, útoků na konkurenty. Část volebních stran chce na

sebe upozornit dehonestováním svých
nepřátel. Například i Okamura (SPD)
používal nepravdivé výroky o našem
programu (viz jeho volební noviny).
K volbám přicházejí mladší ročníky (rodiče + prvovoliči), kteří odůvodňují své
hlasování: „Musíme hlasovat, abychom
zachránili republiku před krachem, co by
dělaly naše děti?“ Volili SPOLU a Piráty.
Grafika kampaně
Grafika připravená z centra byla dobrá
– čistá. Plakáty s lídry na plochách byly
dobře vidět. Méně výrazný byl plakát 5Pna ploše, méně čitelná hesla. Kladně
hodnotíme polepy aut. Celkově je ale
kampaň stále méně výrazná, nezaujali
jsme žádným hlavním tématem. Televizní šot se příliš nevydařil.
Volební program a jeho účinek
Program 5P byl kladně hodnocen, volební program s rozepsanými body pod

))) Zeptali jsme se Soni Markové
Co jste pro volební kampaň
KSČM zvládla udělat?
Komunisté v Náchodě se velmi odpovědně postavili k volební kampani do PS
PČR, které jsme vnímali jako naprosto
klíčové pro celou KSČM. Intenzivní volební kampaň jsme zahájili, i přes pandemickou situaci již v březnu, kdy jsme
připravili a schválili strategii a taktiku. K MDŽ
a ke květnovým dnům jsme, vzhledem
k nemožnosti konat veřejné akce, masivně plakátovali a zveřejnili inzertní
články v týdeníku ECHO, který je distribuován do všech domácností Náchodska. Já osobně jsem natočila více než
dvacet vlogů k různým aktuálním politickým, společenským a historickým tématům, které si postupně získaly i několik
tisíc zhlédnutí. Napsala jsem kolem sedmdesáti článků, komentářů a rozhovorů,
které vyšly v Haló novinách, Krajánku,
Parlamentních listech a dalších médiích,
včetně odborných zdravotnických. Jako
stínová ministryně zdravotnictví jsem se
za KSČM zúčastnila 14 besed, kulatých
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stolů a odborných konferencí, odpovídala
televizím a rozhlasům na odborná témata, nejen zdravotnická, ale i rovných příležitostí a prorodinné politiky. V poslední fázi kampaně
jsme rozdali tisíce
propagačních materiálů, s radiovozem
a vozíkem s billboardy objeli všechna města a vesnice
v okrese Náchod. Zúčastnila jsem se
akcí pořádaných i jinými okresy. Bohužel,
to vše na vstup do Sněmovny nestačilo,
i když já osobně si moc vážím toho, že
jsem získala procentuálně devátý nejvyšší počet preferenčních hlasů ze všech
komunistických kandidátů a tzv. přeskočila ze čtvrtého na druhé místo kandidátní
listiny. Děkuji z celého srdce všem, kteří
dali hlas KSČM i těm, kteří pro náš úspěch udělali vše, co bylo v jejich silách.
Na co dát v příštích kampaních KSČM
důraz a co lépe zorganizovat?

5P příliš obsažný. Některé body mohly
být ještě lépe zformulovány. Témata
převzaly jiné subjekty nebo byla společná. Musíme nejvážnější téma vyjet až
měsíc před volbami.
Argumentační materiál pro kandidáty
byl příliš obsažný, některé části se překrývaly. Vedení kampaně by mělo být
profesionální. Heslo „Zdanit bohaté“ nebylo dostatečně vysvětleno, kdo je bohatý, spíše voliče popudilo.
Kandidáti v médiích
S vystupováním kandidátů jsme byli
spokojeni. Besed na různých televizních
stanicích bylo hodně. Některá témata se
neustále opakovala. Úspěch u diváků
mají ti kandidáti, kteří jsou schopni předvést nějaké to „divadélko“. Bohužel opět
platí, že co se neustále předkládá voličům, to si pamatují. Okamura stále
opakuje své teze a je tím úspěšný. Naši
kandidáti to neumějí. Předních pět kandidátů bylo aktivních, až na naši mladou
kandidátku, která se z důvodů rizikového těhotenství nemohla žádných akcí
zúčastnit. Její neúčast nahradila aktivita
ostatních jičínských kandidátů.
Pokračování na str. 4

ø

KSČM správně vystihla témata, která
lidi zajímají: STOP zdražování, dostupné
bydlení, zdravotnictví a sociální péče,
důstojný život v míru a bezpečí. Také
grafika se letos povedla. Problém byl
v prezentaci a vůbec v působení na
voliče vzhledem k nedostatku finančních
prostředků a snižující se aktivity členské
základny. Vzhledem ke koronavirové krizi
jsme větší důraz měli klást na kampaň na
sociálních sítích a opakovaný roznos
volebních materiálů do všech domácností v kraji. Chyběla promyšlená jednotná a KV koordinovaná intenzivní a stupňovaná volební kampaň první desítky
kandidátů a kandidátek se závěrečným
„tahem na branku“.
Doplatili jsme na rozhádanost i na
opakovaně špatně sestavenou kandidátní listinu, o čemž svědčí masivní využití
preferenčních hlasů, kterými voliči a voličky KSČM vyjádřili svoji představu
o tom, kdo by je měl reprezentovat ve
Sněmovně.
Soňa MARKOVÁ, předsedkyně
OV KSČM Náchod, kandidátka do PS
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ZAMÝŠLÍME SE NAD VÝSLEDKY VOLEB
Děkuji věrným a rozumným
Vážení voliči, dovolte, abych vám všem,
kteří jste volili stranu č. 18 ve sněmovních
volbách, jménem OV KSČM vyjádřila
poděkování. Patří těm kdo zachovali věrnost „třešním“, nebo usoudili, že nikdo jiný
se lidí práce nezastane účinněji.
Děkujeme především voličům z obcí
Káranice, kde zaznamenala KSČM nejvyšší výsledek z okresu, ale dík patří stejně tak voličům z Babic, Dobřenic, Habřiny,
Klamoše, Králík, Máslojed, Mlékosrb,
Petrovic, Puchlovic, ze Smidar, Sovětic,
Starého Bydžova, z Těchlovic, Urbanic,
Vinor, Vrchovnice a Zdechoviny. Z Hradce
Králové chceme poděkovat voličům
z okrsků č. 6. 14, 29, 41–43, 50, 54, 55,
57–59, 64, 66, 68–69, 73 a 80. Všude tam
dosáhla „osmnáctka“ nadprůměrný volební
výsledek. Zachovejte nám přízeň i následujících letech. Nezklameme!
Taana LANKAŠOVÁ,
předsedkyně OV Hradec Králové

Promyslet lépe
kampaň
V příští kampani se musíme
více zabývat kritikou pravice,
všeobecně
i
pravicových
a někdy populistických, jindy
jakoby logických myšlenek a
teorií, ale také musíme mít
možnost placených reklam
na sociálních sítích, nejlépe centrálně. Pokud nenajdeme cestu
k pracujícím a zaměstnancům,
nezjistíme, co je vlastně dnes tíží
a jaké nové problémy na pracovištích vznikají, tak nové
voliče budeme těžko získávat.

Nesmíme se ani uzavírat v nějaké bublině
našich myšlenek a zkušeností, ani se
přehnaně revolučně vydělovat ze společnosti. Překvapivě se nám zdálo, že
používání triček s logy KSČM v televizních
debatách je dobrý nápad. Vrátilo se mi to
však, když se mne bývalý spolupracovník
zeptal, proč se tak divně vydělujeme ze
společnosti, že to u mladých budilo dojem,
že chceme být něco jiného než ostatní
a spíše to u nich vzbudilo nedůvěru, že
chceme být zase něčím více než lidmi.
Jan JANEČEK, předseda OV KSČM
Rychnov nad Kněžnou

Děkujeme i členům
volebních komisí
Komunisté z Jičínska vnímali tyto volby,
jako velmi důležité a to nejen kvůli sémuvýročí založení komunistické strany, ale
i vzhledem k předvolebním preferencím,
které se pohybovaly tak nějak na hraně
postupu do PS. Maximální úsilí v okrese
s maximálním množstvím materiálů ve
všech segmentech propagace. Jen plakátů

Odcházející předseda KSČM Vojtěch Filip.

Předběžné hodnocení voleb
ø

Dokončení ze str. 3

Příprava na volby
Příprava probíhala standardně. Některé
věci mohly být připravené již v předstihu.
Práci komplikovalo pozdní schvalování
kandidátních listin a změny na nich.
Výbory by potřebovaly dostupné šablony
volební grafiky, aby ji mohly použít na
drobné letáky, FB, reklamu. Reklama na
FB nebyla totiž přístupná pro OV ani KV.
Využívala ji jen Praha a Brno. Reklama
v pondělí před volbami byla špatně nastavena, nepoužitelná pro OV.
Kampaň postihlo to, že se v současné
době lidé méně sdružují, méně navštěvují
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hromadné akce a ani pohyb občanů po
ulicích ve městech není takový jako dříve.
Problémy s kandidátními listinami jsme
nezaznamenali. Nastaly drobné problémy
s podáváním návrhů na členy volebních
komisí v některých obcích na Jičínsku,
kdy je nechěli dát do komisí. Jednotlivé
případy byly průběžně vyřešeny.
Co do budoucna změnit?
Nutno sjednotit celostátně kampaň, mít
výrazného celostátního lídra, který by dokázal promluvit jasně, stručně a razantně.
Vymstila se nám roztříštěná kampaň, někteří kandidáti si dělali svou individuální
kampaň, boj mezi kandidáty, každý okres
pojal kampaň po svém.
Členové KV KSČM

několika mutací bylo v okrese Jičín vylepeno od poloviny června do voleb na 2200
kusů. Víme ze zkušeností z minulých voleb, že vlastní kampaň výsledek moc
neovlivní, ale co kdyby právě tyto volby byly
jiné? Vypustit to nelze, ba naopak je to
výzva přidat něco nového, tentokrát to bylo
setkání v Sekeřicích, na úplném počátku
pandemického rozvolnění. Ano volby dopadly hůř, než všechny volby v minulosti
a téměř všude stejně. Voliči rozhodli, my to
musíme respektovat. I tak si poděkování
zaslouží všichni, kteří KSČM svůj hlas odevzdali. Ty obce s nejvyšší podporou jsou až
na drobné výjimky stejné, jako přes kopírák
s volbami v roce 2017, jen ta procenta byla
před čtyřmi roky v těchto baštách kolem 30
a nyní je to 10–12 %. Velké poděkování
náleží také naším členům a členkám volebních komisí, někde to opravdu neměli jednoduché. Poděkovat musím i našim kandidátkám a kandidátům.
Co nám po těchto volbách zůstalo?
Možná víc než si myslíme, už ne heslo, ale
opravdová Šance na nový začátek. Využijme ji a hlavně se nevracejme zpět o 70
let, ale jen o polovinu.
Petr TYPLT,
předseda OV KSČM Jičín

Nově zvolená předsedkyně Kateřina Konečná.

POSLANCI KRAJE
Šest nováčků bude mezi 11 zvolenými poslanci za Královéhradecký kraj, ostatních pět se do
lavic sněmovny dostává znovu. Ve Sněmovně
končí třeba Jan Birke (ČSSD), Zdeněk Ondráček
(KSČM), Martin Jiránek (Piráti), Pavel Plzák a
Jiří Hlavatý, oba za ANO i Zdeněk Podal (SPD).
Na které poslance se budou moci občané
obracet se svými problémy:
SPD – Vladimíra Lesenská (v PS bude již
podruhé, poprvé za ČSSD)
SPOLU – Matěj Ondřej Havel (nově, TOP 09);
Pavel Bělobrádek (KDÚ-ČSL), Ivan Adamec
(ODS), Pavel Staněk (nově, ODS)
PIRÁTI A STAROSTOVÉ – Lucie Potůčková
(v PS bude nově, STAN), Josef Cogan (v PS
bude nově, STAN)
ANO – Klára Dostálová (BPP), Jiří Mašek, Petr
Sadovský, Jana Berkovcová (v PS bude nově),
všichni ANO 2011.

w Krajánek O 11/2021

www OTÁZKY PRO ZDEŇKA ONDRÁČKA
Zdeněk Ondráček zastupoval občany Královéhradeckého kraje v Poslanecké sněmovně PČR po dvě volební období od roku 2014. V krajském zastupitelstvu musel
s ostatními za KSČM vloni skončit, zůstává mu nadále post zastupitele ve městě
Trutnov i členství v okresním a ústředním výboru KSČM.
Co vás na této
volební kampani
překvapilo?
Tato kampaň byla
úplně jiná než předchozí. Došlo k volebnímu střetu Babiše
a proti němu vystoupilo
uskupení
SPOLU. Vyhrocená i
lživá kampaň možná
přilákala mnoho voličů, kteří dávali svůj
protestní hlas jedné či druhé straně. Možné
hlasy pro nás odsála Přísaha a možná i Trikolora... Bohaté strany a jejich spojení si
mohly dovolit bombastičtější propagaci. Naše
kampaň byla standardní, ale nejsou už
peníze pro agentury, které se tím živí, na
hostesky a dárečky či pořádání jarmarků...
Nemáme už také na kontaktní kampaň dost
dobrovolníků. Naše kampaň létající holuby
do huby neslibuje, má reálné cíle, které by
bylo možno ve Sněmovně prosadit. Ostatní
strany na reálnost svých slibů kašlou.
Co tedy nasadit do kampaně příště?
Co asi zabírá nejvíc?

Naše slušná kampaň tedy příliš nefungovala. Dobré byly diskuse s lidmi místo v televizích přímo v terénu. Sejít se v restauraci
a přímo lidem předávat informace, odpovídat, na co se ptají je asi nejefektivnější.
Nebo na profesních akcích. Jenže, je to
časově náročné a je potřené chodit mezi lidi
stále, ale je už nás na to málo. Dobré bylo,
že nebyly takové osobní útoky, že jsme měli
více voličů než vloni. Jenže to nestačilo.
Jaké to bylo tentokrát v předvolebních
debatách?
Na to, že by televize i soukromé nezvaly
naše kandidáty do debat si stěžovat nemůžeme. Jenže formát jednominutového
nebo jen půlminutového výstupu nedává
příležitost něco vysvětlit. Proto si pak
diskutéři berou slovo sami a skáčou si do
řeči – nebo to za ně obstará moderátor.
„Děkuji za 1289 přednostních hlasů,
což bylo 12,69 %. Na obhájení mandátu to však nestačilo. Po osmi
letech mi tak začíná další etapa
života. Jsem na ni připraven."

Takový formát se mi fakt nelíbil. Snad když
dali minuty dvě, šlo něco říct. Podporovatelé
diskutujících si někde museli zaplatit i vstupné – a tak se do toho mnohým nechtělo.
Vnímají vůbec vítězní poslanci současnou realitu?
Možná, že je Babiš rád, že se nedostal do
vedoucí pozice, že se zbavil těch problémů, které přijdou k řešení. Například česká
Škodovka stojí, zatímco německé jedou
dál, stejně jako Hyundai... Nebude mít
zájem něco přebírat a brát na sebe odpovědnost. Odpovědnost za minulost na
něj stejně budou valit. Dále se zadlužovat
samozřejmě nešlo, volební sliby půjdou
stranou. Možná se za čtyři roky do čela vrátí. Škrtat se bude všude. Nové nebo
opravené silnice nebudou, některé investice se budou muset zrušit. Vím například,
že na vnitru se škrtne 6 mld., ale je třeba
nové počítačové sítě, spojení nové generace. To bylo třeba obnovit už mnoho let, ale
jsou v pozadí – lepší je se fotografovat před
novými automobily... I pro naši stranu bude
těžké v této přicházející krizi obstát.
*
Zdeňku Ondráčkovi děkujeme za obhajobu pracujících a doufáme, že v ní neustane, že se mu povede najít zajímavou
novou práci, že bude dále chodit na houby,
do přírody a stoupat na Sněžku.
Krajánek děkuje za rozhovor

KONEČNÁ CHCE PŘIVÉST STRANU OPĚT DO SNĚMOVNY
Z mimořádného sjezdu KSČM (23. 10.)
odjeli delegáti i z našeho Královéhradeckého kraje s výsledky stranických
voleb. Novou předsedkyní se stala
Kateřina Konečná. Je ve stoleté historii
první ženou zvolenou do čela komunistické strany. Do týmu vedení strany
byli vždy z několika návrhů zvoleni její
favorité. V prvním kole byli zvoleni: Petr
Šimůnek jako první místopředseda,
Marie Pěnčíková na důležitou funkci
místopředsedkyně pro ekonomiku, místopředsedou pro evropské záležitosti,
občanský sektor a mládež se stal Milan

Část delegátů z kraje seděla v poslední řadě.
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Krajča. Ve druhém kole se utkali Leo
Luzar a Jiří Dolejš. Místopředsedou pro
odborné zázemí a teoreticko-ideovou
práci se nakonec stal Leo Luzar.
Předsedou Ústřední revizní komise byl
zvolen Jiří Horák a předsedou Ústřední
rozhodčí komise Vladimír Chaloupka.
Po mimořádném sjezdu volala třetina
okresních výborů. Sjezdu v pražském hotelu na Chodově se mělo účastnit 326
delegátů. Zřejmá tak byla stále jistá nervozita při jednání přerušovaného volbami
a pauzami při počítání hlasů. Situace ve

straně, stejně jako ve společnosti je
složitá.
Jak upozornil odcházející předseda
Vojtěch Filip ve svém kritickém projevu:
„Snahy po dělení strany začaly již po
eurovolbách – nepokračovali jsme
v potřebách strany. Objevovala se stále
témata o odvolávání, program strany se
neobnovoval..., ani před volbami některé
okresy nefungovaly...“ Dále uvedl, že je
pro podporu nového vedení, aby se obroda
Pokračování na str. 6

ø

Část delegátů měla přidělenu první řadu.
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KONEČNÁ CHCE PŘIVÉST STRANU OPĚT DO SNĚMOVNY
ø

Dokončení ze str. 5

strany povedla, i když měl jiné představy
o osobnostech v čele. Dostalo se mu také
poděkování a dlouhého potlesku za
odvedenou práci pro stranu.
O post předsedy či předsedkyně se
ucházeli kromě Kateřiny Konečné Hana
Aulická Jírovcová, Josef Skála a Jan
Zámarský. Všichni představili nejprve své
cíle a důvody kandidatury. Poděkováním za
podporu některých okresů i s kritikou vystoupil Zdeněk Ondráček, který ale na místa
v předsednictvu nekandidoval, a Václav Ort
k finančním záležitostem strany.
Věra Žižková navrhovala snížit z úsporných důvodů počet místopředsedů. Tento
návrh však neprošel. Nová předsedkyně
však slíbila práci bez nároku na odměnu
a placená bude jen první místopředsed-

kyně, ostatní budou pracovat na smlouvu. Sjezdem byla přijata výzva, aby
končící poslanci darovali straně, která přijde o významné finance po volební prohře, alespoň polovinu částky, kterou
dostanou v březnu příštího roku.
Sjezd byl především volební, přestávky
mezi počítáním hlasů byly vyplněny
diskusními příspěvky. Před volbou osobnosti do čela strany mnozí diskutující
vyjadřovali podporu svým kandidátům,
někteří reálně hodnotili vzniklou situaci ve
straně, kritizovali postup našich poslanců
ve Sněmovně nebo stranického vedení.
Cesty, které by vedly k nápravě byly naznačeny jen některými diskutujícími. Ozval
se nesouhlas s omezováním rozsahu
Haló novin. Mnoho kandidátů na funkce
však signalizuje potenciál lidí schopných
dát svoje znalosti a schopnosti do

DĚKUJEME!
VÝSLEDKY KSČM V PARLAMENTNÍCH VOLBÁCH 2021
Komunistická str. Čech a Moravy v ČR
Komunistická str. Čech a MoravyKh kraj

193 817
10 150

3,60
3,44

VÝSLEDKY OKRESŮ KSČM V PARLAMENTNÍCH VOLBÁCH 2021
2021

Hr. Králové

Platné hlasy
účast v %
Pro KSČM
v%

88 731
69,40
3 072
3,46

Jičín

Náchod

42 844
67,91
1 599
3,73

57 876
66,90
1 644
2,84

Rychnov
42 489
68,35
1 746
4,10

Trutnov
62 475
66,28
2 089
3,34

VÝSLEDKY OKRESŮ KSČM V KRAJSKÝCH VOLBÁCH 2020
2020

Hr. Králové

Platné hlasy
účast v %
Pro KSČM
v%

55 341
43,26
2 403
4,34

Jičín

Náchod

Rychnov

24 963
39,84
1 234
4,94

35 099
40,35
1 208
3,44

25 279
41,18
1 430
5,65

Trutnov
36 367
39,21
1 717
4,71

HISTORIE VÝSLEDKŮ KSČM PARLAMENTNÍCH VOLEB V KRAJI
Rok

voličů

v%

2010

30 791

10,65

64,93

1

2002

42 928

16.05

60,84

2

2013

38 564

14,08

61,65

2

2006

34 093

11,52

66,69

1

2017

19 792

7,10

63,25

1
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účast mandátů

odborného zázemí strany. Však stranu
čeká v květnu příštího roku sjezd, který
projedná program i nové stanovy.
Kateřina Konečná poděkovala Heleně
Vrzalové za práci a Petře Prokšanové, od
které si slibuje podporu mladých komunistů. Rázně od ní zaznělo, že není
žádné my a oni k sjednocování názorů,
že se konstruktivní kritice nebrání, že
bude podporovat spolupráci s levicovými
subjekty. Vítá všechny, kteří chtějí přiložit
ruku k práci, protože strana má mnoho
neřešených problémů. Čekají jí bolestná
rozhodnutí – špatná a méně špatná.
„Nesmíme zapomenout, že jsme politickou stranou, občany nezajímají naše
problémy... Pálit ostrými musíme ne proti
sobě, ale proti konkurenci,“ uvedla na
závěr sjezdu.
FOTO – Petr HOJNIC
a M. VOHRALÍKOVÁ

PŘEDNOSTNÍ HLASY PRO
KANDIDÁTKY A KANDIDÁTY
Jméno
Věk
Předn. hlasy
v% *
1 Ondráček Zdeněk JUDr. PhDr. Ph.D.
52
1 289 12,69
2 Marková Soňa Mgr.
58
977
9,62
3 Šormová Táňa Mgr.
65
663
6,53
2 Dědková Kateřina
30
359
3,53
5 Lukášek Josef PaedDr.
69
451
4,44
6 Štěpán Lubomír Ing.
67
308
3,03
7 Řezníčková Iva Mgr.
47
392
3,86
8 Ort Václav JUDr.
69
391
3,85
9 Toráč Filip
21
205
2,01
10 Manych Jaroslav
44
124
1,22
11 Cee Jiří
67
89
0,87
12 Radocha Josef Mgr.
65
101
0,99
13 Dušek Josef
50
138
1,35
14 Kováčiková Marcela
49
313
3,08
15 Hais Karel JUDr.
68
36
0,35
16 Zvára Jiří
64
103
1,01
17 Falta Petr
35
196
1,93
18 Kučerová Věra Ing.
67
63
0,62
19 Lejsek Vladimír Mgr.
61
99
0,97
20 Typlt Petr
54
254
2,50
*Jen 5 % přednost. hlasů posune kandidáta.
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Milostivé léto
Letošního 28. října startuje takzvané
milostivé léto. Během něj mohou lidé
snadněji ukončit stovky tisíc exekucí,
které v minulosti vznikly z veřejnoprávních dluhů. Nesplacené závazky,
které mezitím mnohdy narostly na
několikanásobky původního dluhu,
půjde vymazat během tří měsíců, do
28. ledna, za zvýhodněných podmínek
– bez úroků a poplatků.
Kdo do 28. ledna 2022 zaplatí zbývající
jistinu (původní dluh) a k tomu přidá
907,50 Kč jako náklady (750 Kč + DPH),
ten exekuci ukončí. Týká se to dluhů,
které mají lidé vůči veřejné správě, a to
včetně institucí s jakýmkoli státním podílem nebo třeba podniků s účastí města.
Konkrétně jde třeba o dluhy za dopravními
podniky, zdravotními pojišovnami nebo
třeba i za energetickou společností ČEZ.
Milostivé léto je součástí nedávno
schváleného balíku exekučních změn.
Má pomoci smazat nezvladatelné dluhy
z minulosti – z doby, kdy byznys s dluhy
v Česku byl rozjetý ve velkém. Podle
navrhovatele, lidoveckého poslance
Marka Výborného, může milostivé léto
reálně pomoci až čtvrt milionu lidí.
Lidé v dluhových pastech by si tedy měli
zapamatovat, že mezi 28. říjnem 2021 až
28. lednem 2022 mají jedinečnou, ale časově omezenou nabídkou, jak se za lepších podmínek vypořádat s některými
dluhy. Po 28. lednu tato možnost zmizí –
nejspíš navždy. Tyto úlevy mají ale podmínky, které byste měli znát a jistě všem
poradí některá bezplatná právní poradna.
Zdroj: https://www.penize.cz

Elektřina
Vážení pane Lukáši,
na Váš dotaz v kontextu s Bohemia Energy, proč jsem s tím nic nedělal před volbami, resp. že jsem mohl něco říct, když bylo
vše tak jasné, odpovím s dovolením
poněkud příkřeji: Že ČEZ jako hlavní distributor elektrické energie zůstal majoritně
v rukou státu a nebyl privatizován zcela, je
velká zásluha KSČM.
Za další... kdybyste nám Vy a Vám
podobní neházeli klacky pod nohy a místo
častování bolševickou lůzou jste aspoň
trochu reálně uvažovali, nemuseli by dnes
občané trnout hrůzou z budoucnosti.
Teprve te se totiž všichni budeme divit, co
s námi pravicová vláda udělá. Kdybyste
mnozí nebyli zaslepeni Evropskou unií, byli
bychom dnes v určování cen elektřiny
mnohem svobodnější.
Že se Česká republika stala nedílnou
součástí globálního byznysu, který pomíjí
jakékoli sociální aspekty, na tom KSČM
rozhodně nenese žádnou vinu. Víte, jaká je
praxe? ČEZ vyrobí elektřinu (notabene
tolik, že jí ještě může vyvážet), ovšem na
burze ji de facto sám od sebe kupuje mnohonásobně dráž. Takto jsou nastavena
pravidla vyděračského globálního byznysu.
Oslavovali jste povolební pád komunistů
a já jsem te zvědavý, kdo v nové sněmovně bude prosazovat zájmy občanů tak
vehementně, jak jsme to činili my. Ano, nepovedlo se nám všechno a ani nemohlo,
poněvadž jsme neměli tak silný mandát.
Hlavně z toho důvodu, že spousta občanů
podlehla iluzi, že tenhle nový, polistopadový svět, je samospasitelný, že nám
z Bruselu budou létat pečení holubi přímo
do úst. Nebudou, vážený pane.
Vojtěch FILIP – facebook

www POZVÁNKY

Libuše Mundilová z Jičína oslaví krásných
85 let, František Kunst z Lázní Bělohrad 75
a Břetislav Holšán z Dobré Vody 70 let
života.
Do dalších let jim přejeme hodně zdraví.
OV KSČM Jičín

KRÁLOVÉHRADECKO
Miloš Zmítko, ZO 20 HK, má 65 let a zasloužených 95 let de dožívá Jan Hejna, ZO
25. Vladislav Motyčka z Nového Bydžova,
dlouholetý předseda ZO, bývalý zastupitel
města se dne 9. 11. dožívá 70 let. ZO
KSČM Nový Bydžov mu přeje hodně zdraví
a pohody do dalších let.
OV KSČM Hradec Králové svým oslavencům přeje zdraví a spokojenost i neutuchající elán.

NÁCHODSKO
Jiří Beneš z Červeného Kostelce oslaví 65
let, 75 let se dožívají Miroslav Vejrosta
a Václav Kalenda z Broumova.
ZO jim přejí mnoho zdraví štěstí a pohodu
v dalších letech.

RYCHNOVSKO
Věra Nováková z Nové Vsi, ZO Albrechtice
n. Orl. oslaví 65 let. Ve Slatině nad Zdobnicí
oslaví Stanislava Šreibrová 92 let a Oldřich Šreibr 91 let. Marie Kubíčková z Dobrušky slaví osmdesátiny a v Kostelci n. O.
chystají oslavy 75 let. Milan Navrátil a Katarina Paprskárová. Jan Kaplan, dříve vš.
učitel, z Doudleb n. O. se dožívá 92 let
a Slavomír Tauchman z Týniště n. Orl.
rovněž slaví 92. narozeniny. Zdeněk
Koukol z Rokytnice v Orl. h. oslaví 75 let.

Aleš Hrdlička z Vlčic oslaví padesátiny.
Jitka Malíková z Vrchlabí má šedesát
a Vlasta Plíhalová z Hostinného slaví
zaslouženou devadesátku. Jan Kábrt
z Trutnova a Petr Maleček z Bernartic
oslaví 80 let.

O Transibiřské magistrále
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JIČÍNSKO

TRUTNOVSKO

26. 11. ve středu od 16 hodin

Schůzka LKŽ HK
9. 12.
od 14 h. u Švagerků v zasedací
místnosti. Předvánoční posezení s losováním drobných dárků, které si přinesete, stejně jako trochu cukroví.

KRONIKA

Pevné zdraví a mnoho spokojených dní
v příštích letech přeje OV KSČM Rychnov
n. Kn.

10. 11. tajný výlet autobusem na
zajímavé místo, spojený s konzumací
svatomartinské husokachny.
Odjezd od VČE v 7. 45. Dodateční
zájemci volejte Hanka Žatečková tel.:
604 289 434.
Pořádá LKŽ a Senioři.

Beseda s Ing. Šormem v restauraci
U Švagerků v Hradci Králové. Pořádá
Česko-ruská společnost a LKŽ.
Změna programu vyhrazena.

www SPOLEČENSKÁ

Pohled na Dukovany z autobusu.

Mnoho sil a pohody do dalších let přeje OV
KSČM Trutnov.

kscmkrhk.cz * kscmhk.cz * kscm-Nachod.cz * facebook.com/kscmjc/
* kscm-Trutnov.cz * kscmrk.cz * 5priorit.cz
KRAJÁNEK – měsíčník z Královéhradeckého kraje, ročník 22, č. 11, vyšlo v listopadu 2021 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. Neotištěné
příspěvky, zaslané do Krajánku, budou zveřejněny na webu http://kscmkrhk.cz.
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U ŽIŽKOVA POMNÍKU
Hradec Králové byl v době husitské významným městem. Velký vojevůdce husitských vojsk Jan Žižka zde byl po smrti
u Přibyslavi pohřben v kostele Svatého
ducha. Ve výroční den 11. října se zde již
po několik let scházejí spolky a občané,
kteří si chtějí významnou osobnost připomenout u jeho pomníku v Žižkových
sadech.
I letos se zde v podvečer 597. výročí
sešli. Za OV ČSBS uvedl Jana Žižku
Patrik Dušek a Marta Svobodová přednesla báseň napsanou lidovou autorkou
Ludmilou Brokešovou. Mladí šermíři z klubu Tesák, vedeného
Danem Richterou (DDM), přišli ve středověké zbroji i se
zbraněmi té doby (bez sudlic a cepů), kdy již měli měšané
k dispozici první typy střelných zbraní. Mladí šermíři pak se
zbraněmi a výzbrojí předvedli způsob boje husitských vojsk.
Hradec Králové v posledních desetiletích postupně vymazává
tuto dávnou historii z mapy města alespoň přejmenováváním
náměstí. Z historické paměti národa ji však nevymaže.
Pomník Jana Žižky byl plánován dlouho, k jeho 500. výročí.
Postaven na místo v sadech pod hradbami byl až počátem sedmdesátých let.
(vha)

SNADNÉ DOBROTY

Pro 2 osoby:
l 2 porce králičího masa po 150 g (hřbet nebo předek) l 200 g
čerstvých hub (směs, hnědé žampiony) l malá cibule l 1 dl
bílého vína l 2 lžíce kávové smetany l lžička másla l lžička oleje
l mletý kmín l bílý pepř l tymián l sůl

Porce králíka opečte ze všech stran na rozpáleném oleji, přidejte pokrájenou cibuli a máslo. Jakmile cibule zesklovatí,
osolte a okořeňte podle chuti, podlijte vínem. Nechte krátce
povařit a pak zvolna duste do poloměkka. Podle potřeby podlijte trochou vody. Přidejte pokrájené houby a společně duste
doměkka. Na závěr omáčku zjemněte smetanou. Chutná
s vařeným bramborem i rýží.
Kromě čerstvých hub se mi osvědčila mražená směs hub, je
možné použít i předem namočené houby sušené.
Vařila Taána LANKAŠOVÁ
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Ženy roku 2020

V sobotu 16. října hradecké ženy doprovodily Martu Kolesovou
Svobodovou (98) vloni vybranou za Ženu roku 2020 v kategrii
seniorek a spolu s dalšími členkami KSČM z celé republiky se
účastnily předání ocenění v Praze. Na slavnostním dopoledni
pořádaném Komisí žen při ÚV KSČM přivítal na šedesát žen
spolu se Soňou Markovou místopředseda ÚV KSČM Milan
Krajča. Přijely samozřejmě i ženy oceněné pro letošní rok. Letos
byla vybrána za mladší ženy Lenka Ingrová z Hodonína a pět
žen nad 50 let. Zvláštní ocenění si zasloužila bývalá mistryně ve
střelbě, olympionička Naděžda Hořínková.
Soňa Marková připomněla účast žen na kandidátkách (letos
za KSČM 88). „Cílem komise žen je dále zvyšovat podíl žen na
kandidátkách,“ dodala.
Kateřina Konečná zasponzorovala koláče a květiny zase
Institut české levice. Milé dopoledne pokračovalo přednáškou
dr. Evy Bartůňkové o tragických osudech statečných žen –
Jožky Jabůrkové a Marušky Kudeříkové
(vha)

Králík na houbách
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