
V roce 1908 se pak sešlo několik tisíc žen
a pochodovalo ulicemi v New Yorku. De-
monstrovaly za zkrácení pracovní doby,
zvýšení mezd, volební právo a za politická
a hospodářská práva pro ženy. Od tohoto
roku se pak ve Spojených státech začal
slavit poslední únorovou neděli „Národní
den žen“. V Evropě byl Den žen zaveden
o dva roky později, v roce 1910, na druhé
mezinárodní konferenci socialistických žen
v Kodani, kdy se z tohoto dne stal meziná-
rodně oslavovaný den na návrh Clary
Zetkinové, německé socialistky a zakla-
datelky dělnického ženského hnutí. Poprvé
se ženy takto organizovaně sešly o rok
později, v roce 1911, v několika evropských
zemích, mimo jiné také v Rakousko-

Uhersku. Později se dnem žen stal 8. bře-
zen pod vlivem demonstrace žen a jejich
protestních akcí proti 1. světové válce
konaných v Petrohradě 23. února roku
1917. Podle gregoriánského kalendáře je
23. únor vlastně 8. březen. MDŽ byl oficiál-
ně uznán OSN v roce 1975. V roce 2001
vydal generální tajemník OSN u příležitosti
Mezinárodního dne žen poselství, kde
zdůrazňuje, že je třeba do rozhodovacích
procesů zapojit více žen, protože jejich
přístup může v mnohém přispět v před-
cházení konfliktů a zajiš�ování míru. Dnes je
tento den především upozorněním na nutnost 
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Mezinárodní den žen má svůj původ v době sociálních krizí a příprav států na
nadcházející světovou válku. V této době se začaly ženy zasazovat o svá práva
a pronikat tak do veřejného života. V roce 1907 se konal první mezinárodní sjezd
socialistických žen ve Stuttgartu a právě zde padl návrh, aby se ženy určitý den
v roce scházely a požadovaly volební právo. 

PŘIPOMÍNAT SI MDŽ MÁ STÁLE VÝZNAM

Osmý březen
Osmý březen, Mezinárodní den žen,

bývá dnem, kdy se nám opravdu jaro
mile připomíná. Je již dlouhodobým
zvykem, že ženy jsou při příležitosti
tohoto svátku obdarovávané květina-
mi. Některá dostane tulipány, nar-
cisky, jiná karafiáty, ale potěší je i roz-
kvetlé primulky v květináči. Zahrád-
kářky si je později vysadí na záhonky
a těší se z jarních kvítků i další roky.

Je potěšitelné, že po letech, kdy byl
tento významný den dehonestován
jako komunistický svátek, lidé se
k němu opět spontánně vracejí. Je
dobře, že můžeme oslavovat ženy
jako takové, a� jsou mladé nebo staré,
svobodné, vdané s dětmi i bez dětí,
pracující, nebo v domácnosti. Vždy�
úloha žen ve společnosti je velmi
pestrá a nelze ji zužovat jen na některou
z možných rolí. Většina žen se snaží
skloubit své mateřské poslání s pra-
covním nasazením, veřejnou aktivitou,
ale i péčí o svůj vzhled a kondici.
V současné době jsou na ženy kladeny
velké požadavky a mnohdy snaha
splnit je, vede k psychickým prob-
lémům. Některé z nás ten tlak na
dokonalost, jak ve vzhledu, tak v práci,
partnerském životě, mateřství, neune-
sou a propadají zoufalství, které
mohou řešit různými léky, alkoholem,
ale i drogami. Ne každá z nás je do-
konalá, ale přesto má svou cenu, měla
by být na sebe hrdá, co vše zvládne
a překoná. Jako ženy bychom se měly
navzájem podporovat a pomáhat si.
Vždy� žena nejlépe pochopí, co dru-
hou ženu bolí. Jsme opravdové ženy
z masa a kostí a ne nějaké přikrášlené
magazínové fotografie. I náš život je
opravdový s různými trampotami, ale
i radostmi.

Ženy, přeji Vám k Vašemu svátku
hodně zdraví, spokojenosti a pohody.
S úsměvem a veselou náladou jde
všechno lépe.

Věra ŽIŽKOVÁ

SNĚŽENKY

Jdu za tebou pomalu a tiše,
v ruce držím kytičku sněženek.
Pod sněhem jsem je našel,
slunce jim dělalo cestu na svět…
Tenkrát jsi nosila naše první dítě.
Dnes kulhám, opírám se o hůl
a těmi sněženkami říkám,
že stále miluji tě.

Jiří KNOPP

VVššeemm  žžeennáámm  ppřřeejjeemmee  
hheezzkkýý  ssvváátteekk!!

��� Slovo předsedkyně
KhKV KSČM



odstranění všech druhů diskriminace
a připomínkou boje za skutečnou rovno-
právnost žen a mužů. Ačkoli došlo
v určitých oblastech k výraznému zlep-
šení v postavení a právech žen, stále
ještě není situace ve všech oblastech,
a také ve všech státech uspokojující.
Osmý březen nám tak každoročně
připomíná, že boj za ženská práva
a rovnoprávnost ušel sice dlouhý kus
cesty, ale velký kus cesty má ještě před
sebou. Ze studie World Economic Forum

vyplynulo, že na skutečnou rovno-
právnost v oblasti kariérního růstu
a platů budou ženy čekat ještě dlouhých
202 let! Aktuálně v České republice
stále není vyřešena nerovnost v oblasti
odměňování a nižších důchodů, náhradní
výživné a velkým problémem je i ne-
dostatek dostupných školek a jeslí. 

Tento den je proto příležitostí nejen
ženám poděkovat, ale také začít mno-
hem intenzivněji konat v oblasti rovných
příležitostí žen a mužů. 

Soňa MARKOVÁ

Ve zprávě o činnosti předsedkyně Věra
Žižková pochválila aktivity okresů a zkri-
tizovala nedostatečné volební výsledky
jiných. Doufá, že XI. sjezd přinese
inspiraci pro další vývoj. Poděkovala za
práci krajským zastupitelům i některým
členům strany. Zmínila i potřebnost dbát
na národní hrdost i to, že „naše práce
spočívá v práci mezi lidmi. Lidé jsou
důležitější než kupa popsaného papíru.
Nebude nám nic platný mnohostránkový
program, když ho členové nevezmou za
svůj, neztotožní se s ním a nebudou ho
chtít jen rozumem, ale bude plápolat
v jejich srdcích. Nezavírejme se na
sekretariátech, ale jezděme po městech
a obcích, mluvme, přesvědčujme, orga-
nizujme.”

Konference zvolila členy krajského
výboru, kandidáty do funkcí krajských
a vyšších stranických orgánů. Krajskou
KSČM bude ve VV ÚV KSČM zastupo-
vat Zdeněk Ondráček. Na předsedkyni
KV KSČM byly z okresů nominovány
Soňa Marková a stávající předsedkyně
Věra Žižková. Delegáti nedali v tajné
volbě rozhodující většinu hlasů ani jedné.
Volba se bude opakovat. 

Zvolením pořadí osobností na kandidát-
ní listinu tajným hlasováním se naplnily
primární volby do Zastupitelstva Králo-
véhradeckého kraje se 45 kandiáty. Do
čela kandidátky byl zvolen poslanec
Zdeněk Ondráček.. Předseda krajských
zastupitelů Otakar Ruml, jenž ne-
kandiduje do příštího krajského zastupi-
telstva, představil práci v minulém obdo-
bí, z níž čerpá nyní stávajíci krajská koal-
ice, a přislíbil podporu a pomoc zvoleným
kandidátům. 

Pro volby do Senátu byli konferencí
potvrzeni jako kandidáti KSČM králové-
hradecký městský zastupitel Lubomír

Štěpán za Hradecko a místostarosta
v Bystrém u Dobrušky Josef Lukášek za
Rychnovsko a část Orlickoústecka. Oba
jsou si vědomi, že nebude volební souboj
s protikandidáty jednoduchý, ale chtějí, aby
stranu bylo vidět. V trutnovském senátním

obvodu č. 39 nebyl
zatím nikdo nomi-
nován. 

V bohaté diskusi
se představili něk-
teří kandidáti do
krajských voleb.
Zajištění obrany stá-
tu, předražené vo-
jenské zakázky kri-
tizoval Josef
Radocha, budou
totiž příčinou krá-
cení financí pro
kraje a ohrozí tak
neplnění volebního
programu. Soňa
Marková upozorni-
la na to, že „sílí

antikomunismus a přepisování dějin“,
a také na to, že „ubývají členky a členové,
proto je důležitá činnost KV, který bude
postupně přebírat úkoly z okresů a mít
větší řídící roli.“ Mladý Josef Tylš se
zabýval důležitostí provozu webových
stránek zejména ve volbách, face-
bookový profil může být zablokován.
Volební kampaň musí začít před prázdni-
nami. Místopředseda ÚV KSČM Václav
Ort hovořil k ekonomickým otázkám
strany i státu. Jako host předala pozdrav
z Jihlavy předsedkyně Ústřední rozhodčí
komise Helena Vrzalová a popřála
„dobré nervy a pevné boty – prošlapané při
volební kampani – a co nejvíce zvolených
kandidátů.”

Jednání uzavřel řídící konference Lubo-
mír Štěpán s úkolem svolat k volbě
předsedy či předsedkyně KV KSČM mi-
mořádnou konferenci do konce března
(pozn. red. konference bude 30. 3.) a do
té doby povede krajský výbor stávající
předsedkyně.                                         (vha)

V KRAJSKÝCH VOLBÁCH PŮJDE O KAŽDÝ HLAS
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Delegáti z pěti okresů se sjeli 15. února do budovy U Švagerků, aby zhodnotili
práci Královéhradeckého krajského výboru KSČM v jeho aktivitách i ve volebních
výsledcích a připravili se na XI. sjezd i krajské volby. V nich půjde o každý hlas.

Přání ženám
Mezinárodní den žen není žádným

překonaným svátkem a důvody, které
historicky započaly vznik tohoto svátku
nepominuly, jen se částečně změnily ale
podstata zůstává. Stále není taková
rovnoprávnost mezi muži a ženami, i při
zachování toho výjimečného, co dělá
ženy ženami a muže muži. Stále jsou
státy a národy i náboženství, která
ženám upírají mnohá práva. Nerovnost
ve mzdách je i u nás a stále více se pod
falešnou záminkou zrovnoprávnění žen,
spíše potlačují některá práva a výsady,
které ženy právem měly, jako byl zákaz
noční práce pro ženy. Ten byl veden
snahou o lépe umožnit péči o rodinu
a děti. Dnes vidíme v nastoleném stavu
i jeden z důvodů takového nárůstu roz-
vodovosti a nízkého počtu nově naro-
zených dětí ve společnosti.

V minulosti jsme stavěli rodinu na zák-
ladní kámen státu a v současnosti jsou
tam stavěny peníze. Slušnost a úcta
k ženám je nazývána slabostí, nebo
podceňováním žen. Proto na tento
svátek nezapomínáme a nestydíme se,
nejenom v tento den ženám poděkovat
za práci, za to že prosvětlují náš život,
učí nás lépe a klidněji prožívat čas, který
máme. Vždy� bez nich by život lidstva
nebyl možný. Proto jim náleží náš veliký
obdiv a dík za vše, co pro celý svět děla-
jí. A s trochou sobeckosti – i co dělají pro
nás – muže, naše rodiny, děti i přátele,
ale také celou společnost. 

Přejeme všem ženám mnoho štěstí,
zdraví, tolerance a pohody – a tu nejzák-
ladnější věc – a to je celosvětový mír.

Jan JANEČEK, 
předseda OV KSČM 

Rychnov n. Kn.



Únorové jednání Krajského zastupitelstva
Královéhradeckého kraje projednalo po zprávě
o činnosti  Rady,  korespondenci  a zvolilo pří-
sedící krajského soudu. Dále bylo projednáno 49 
bodů (z toho 24 pozemkových a majetkových 
převodů). Byla přítomna Česká televize.

Diskuse se rozeběhla ke zprávě o činnosti Rady
kraje, a to k situaci v DD Sedloňov, který má
problémy. Hejtman Jiří Štěpán (ČSSD) do
Sedlňova zajel bez vědomí koaliční partnerky
Martiny Berdychové (STAN+VČ), jíž se to dotklo.
Nechtěli zde říci více a nemedializovat. Zdeněk
Ondráček (KSČM) proto žádal usnesením
o podrobnější písemné informace o stavu a způ-
sobu řešení. (Pro usnesení 35, 4 zdrž.) Na to se
rozvinula další diskuse. Senátor Miroslav Antl
(nezařazený) hájil názor radní pro tuto oblast
M. Berdychové i Jan Grulich (TOP 09) upozornil

na chyby v medializaci hejtmanem – třicet let se 
tam neinvestovalo, minulý ředitel stonal dva roky 
a ředitelka slouží teprve 13 měsíců. Další hájili 
hejtmana i on sám se bránil. Jak zhodnotil 
Z. Ondráček: „Jde o spor v koalici a případ byl 
vlastně medializován i zde na zastupitelstvu.“

Dále byl diskutován dopis Radě. Petr Sa-
dovský (ANO) i Anna Maclová (Koalice pro 
KHK) plédovali za podporu resocializačního 
zařízení poblíž Dobrušky  – komunita má pod-
pořit vyléčené alkoholiky pracovní terapií při 
budování centra. Je však mnoho nejasností 
v jeho fungování. Existenci komunity podpořil 
např. Vladimír Derner (Koalice pro KHK) i Jan 
Grulich. Zdeněk Ondráček ke kauze uvedl, že 
„město Dobruška podpořilo vznik komunity 
a teprve nyní se hledají mantinely pro fun-
gování? Je to trochu nestandardní.“ 

Zastupitelé odsouhlasili 5. změnu rozpočtu
ještě na rok 2019. Návrh rozsahu dopravní
obslužnosti na rok 2020 prošel a poskytl i zvýše-
nou dotaci pro veřejnou linkovou dopravu něko-
lika okolním obcím. Kraj vyhlásil dotační pro-
gram na hospicovou péči. KZ schválilo dofinan-
cování rekonstrukce středních škol v Náchodě
(23 mil.). Byly schváleny veřejně prospěšné pro-
jekty pro volnočasové aktivity (stovky žádostí –
4,2 mil.), na prevenci rizikového chování (za 3,5
mil.), sportu pro děti, dospělé, kluby (25 mil.)
i na kulturu a památkovou péči (24,4 mil.). 

Konec jednání přinesl ostrou výměnu názorů
mezi hejtmanem Jiřím Štěpánem a senátorem
Miroslavem Antlem ke zveřejňování zpráv v mě-
síčníku U nás v kraji. Táňa Šormová (KSČM)
situaci komentovala stručně: „Blíží se volby,
vzrůstá nervozita a projevuje se, bohužel, i na
jednání zastupitelstva, kam nepatří.“

(vha)

Měl jste odvahu vstoupit mezi komu-
nisty, někam jste se dále zapojil?

Pracuji v komisi pro cestovní ruch v zas-
tupitelstvu města Hradce Králové a nabírám
zkušenosti z obecní politiky. V zastupitel-
stvech i na kandidátkách levice je málo
mladých lidí. To by se mělo změnit. Když
mladí najdou odvahu jít do obecní politiky
nebo i krajské, mohou lépe oslovit mladší
voliče než kandidáti o generaci starší. Tím
by se i voličská základna proměnila. Moje
vize je taková, že jako komunisté nejsme
jen stará struktura lidí, kteří jdou slepě jen za
jedním cílem, ale stále hledají nové přístupy.
To se snažím vrstevníkům vysvětlovat.

Máte tedy partu mladých lidí kolem
sebe, jaké jsou jejich názory?

Je to těžké. Když se bavíme v práci,
zkouším je tlačit trochu doleva… Dostává se
mi ale poučení: vy jste  tady byli 40 let, a
když se dostanete znovu k moci, tak to zase
změníte k tomu samému. Nebo: ty jsi ten
levicový, tak to bys nám chtěl tady zavádět
zestátňování a to, co bylo za minulého
režimu. Ale přece si nemůžeme pamatovat
jen ty špatné věci a vyzdvihovat je. Staly se
a nebylo jich málo. Odpovídám jim: co vám
ale tahle struktura nabídne? Nevíte, zda tu
budete pracovat zítra! Pokud jdou kolegyně
na mateřskou, tak se nemusí vrátit do stejné
pozice. Řeknou jim, vaše pozice byla zruše-
na, tak třeba dostanete tuhle práci nebo
půjdete uklízet, nebo můžete jít. Tak to chodí
v demokracii... V současnosti nemáte
žádnou jistotu, a to způsobuje přítomnost
permanentního strachu. Za desetiletou kar-
iéru mohu zhodnotit: jde to k horšímu – lidé
jsou naštvanější, více znechucenější dobou.
Když se s nimi chci bavit o nějakém řešení,
tak mne ale odmítají. 

Co mladé lidi nejvíc trápí?
To je bydlení. Pokud nemáte na účtu dva

tři miliony, tak si v našem městě neškrt-

nete. Byt 1+1 stojí 1,7 milionu. Když je rod-
ina s jedním dítětem, tak na hypotéku
skoro nedosáhne. To jsou takové
neutěšené poměry. V minulé době to tak
nebylo. Když se člověk u firmy zavázal,
dostal byt, dostal příspěvek, nebo si mohl
postavit domek či byt – i družstevně. 

Co je pro mladé lidi v současnosti pro-
jevem svobody? 

Svoboda je pro ně hlavně cestování,
možnost cestování je skoro modlou. Tvrdí,

že dříve se nemohlo cestovat. Ano, ne
třeba pohodlně, nebo ne všude samostatně
– Švýcarsko, Benelux nebo severské země
–, ale mohlo se třeba do Jugoslávie. K moři
jste se také dostali. Cestování bylo třeba
problematičtější, ale je cestování to hlavní
ze svobody? Ano byla opona, byly hranice,
ale to je jedna věc vytržená z kontextu.
V současnosti, pokud není jistota práce
a zaměstnání, tak kam chcete cestovat?
Když se platy nezvednou, tak vlastně na
cestování ani nemám. Musím zajistit
nejdříve prvotní věci – stabilní zaměstnání,
zajistit rodinu, a ve volném čase teprve pak
sbírat zážitky. Nelze přece stavět pyramidu
na špičku. Jestliže není na bydlení a není
jistota, že zítra budu mít práci, je to vlastně
horší než v minulém režimu.

Nalézáte na minulosti něco dobrého?
Například budování infrastruktury. Stavěly

se dálnice i byty, školky, nemocnice…
Nebyla ta nejistota, že se ráno probudím a
jsem bez práce – a mám platit hypotéku…!
Obava, že přijdu o práci, je opravdu
dlouhodobě stresující.

Jak se změnily poměry v zaměstnání?
Dnes je to stále náročnější. Pracuj, zvyšuj

normy, nebo nemusíš zítra přijít. Zvýšit
normu ze dne na den, znamená třeba
vypravit o dvě stě procent více zakázek!
Když se ptáme, jak to máme stihnout? Tak
vedoucí řekne: udělejte si to, jak umíte, ale
dnes zboží musí odejít! Druhý den třeba o
padesát procent… Je to těžké na organi-
zaci práce, prý flexibilita. Směny máme
různě dlouhé – čtyři hodiny, osm, někdy i
dvanáct. Nebo jsem měl dvojitou – šest-
náctku. Kdy si odpočinu, ale nikoho neza-
jímá…

Mirka VOHRALÍKOVÁ

NELZE STAVĚT PYRAMIDU NA ŠPIČKU
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��� Z jednání krajského zastupitelstva

Členové KV se sešli v únoru před krajsk-
ou konferencív Náchodě, aby projednali
hospodaření KhKV KSČM v roce 2019,
které se podařilo udržet v mírném plusu
i přes ztrátu mandátů v krajském zastupi-
telstvu. V tomto roce bude období
náročnější z důvodu financování krajských
a senátních voleb. Informaci o průběhu
lednového krajského zastupitelstva podal
Josef Lukášek. Klub zastupitelů KSČM byl
proti odpuštění penále pro Spol. pro desti-
nační management Broumovsko a pro
Biskupské gymnázium v HK. J. Žoček upo-
zornil na situaci kolem vydávání lesů
církvím, které současní majitelé ne-
očekávali. Na krajskou konferenci byly po
diskusi připraveny dokumenty, kádrové zá-
ležitosti a kandidátní listina. Pořadí kan-
didátů určí delegáti konference. Byly
připraveny kádrové návrhy do krajských
a ústředních orgánů a komisí. Projednána
byla smlouva na tvorbu a provoz krajského
a okresních webů.                                     (tz)

Petr Falta s Věrou Žižkovou.

Rozhovor s Petrem Faltou, mladým členem strany z Hradce Králové. Je mu 33
let a rád cestuje po okolních zemích. Je ve stálém kontaktu s lidmi, protože
pracuje v jednom z velkoobchodů. 

��� Jednal KV KSČM



Jak dlouho pracujete v domově pro
naše starší spoluobčany?

V domově pro seniory pracuji již 14 let
jako pečovatelka, t. j. pracovník sociál-
ních služeb. Nastoupila jsem po mateř-
ské dovolené úplně do jiného světa,
o který se nikdo nezajímá do té doby, než
službu nepotřebuje jeho příbuzný nebo
on sám... 

Předpokládáme, že je asi v domově
více žen než mužů, jak klientek, tak asi
i ošetřovatelek…

Je pravda, že v těchto zařízeních, je víc
žen, než mužů. Ženy mají tzv. silnější
kořínek. I pečovatelek je víc než mužů.
Asi proto, že jsme tak nějak naladěny víc
maminkovsky, máme větší potřebu
pomáhat a pečovat. Ale i u nás máme
kolegy. Momentálně tři a jsou úžasní.

Co vaším klientům v domově nejvíce
chybí?

S radostí konstatuji, že je jen málo věcí,
které by postrádali. Z domova si můžou
přinést, co chtějí. Mohou se obklopit

věcmi, které měli doma. No, zvířátka ne –
z hygienických a bezpečnostních dů-
vodů. Měli jsme tu však klientku, která
měla pejska jezevčíka a ta ho měla
u sebe. Chodily jsme ho venčit... Mám
pocit, že ženy seniorky si v našich
zařízeních konečně odpočinou. Za celý
život, kdy se staraly o rodinu, si zaslouží
odpočinek...

Jaké jsou vaše pracovní podmínky?
Délka pracovní doby je snesitelná? 

Nebudu daleko od pravdy, když řeknu,
že jsme nejhůře placení státní zaměst-
nanci. Pracujeme ve dvanáctihodinových
službách, to by tak nebylo hrozné, ale na
to konto máme jenom 19 dní dovolené,
proto vítám návrh KSČM na 5 týdnů dov-
olené. Doufám, že by se to týkalo i nás.

A návrh, aby se zkrátila pracovní doba
z 8,5 na 7,5 za stejné peníze, to by
v našem případě znamenalo víc person-
álu na pokrytí služeb, a to je další prob-
lém, kde je vzít. U nás je věk ošetřo-
vatelek v průměru kolem 43 let, je to fyzi-

cky náročná práce.
Samozřejmě, že
máme kompenza-
ční pomůcky, ale
občas to nejde
jinak, než rukama.
A o psychické ná-
ročnosti bychom
mohli povídat dlou-
ho. Omlouvám se,
ale v mé profesi máme nařízenou mlčen-
livost, tak nechci zacházet do detailů.

Jakou změnu pracovních podmínek
byste třeba uvítala? 

Přivítala bych větší osvětu o naší pro-
fesi, už od učňovského školství, nevyjí-
maje úřady práce. A napadá mne heslo
KSČM – S lidmi pro lidi. Toto heslo sedí
i na sociální služby. V Hořicích jsme šli
do voleb s heslem Větší vliv na sociální
služby, všichni jednou zestárneme,
a místo v zastupitelstvu jsme obhájili.
Naše děti nebudou mít šanci se o nás
starat, protože se jim protáhl odchod do
důchodu na 65 let, proto už te
 se
musíme postarat o naše následovníky
v rámci sociálních služeb. Bylo by potře-
ba více bojovat za zaměstnance a za
sociální služby vůbec.                        �

Jak či v čem pracuje komise s ženami
a pro ně?

Asi před čtyřmi lety jsem v naší KMS
navrhla, že bychom měli osobně navštěvo-
vat občany, kteří žijí v lokalitě, kde KMS

působí, a kterým je
85, 90 a 95 let. Když
mají osmdesátiny,
jsou přijati primá-
torem města, ale po
dovršení dalších výz-
namných let již ta-
kovou oficiální oslavu
nemají. Takže jsem
si vlastně řekla
o „práci“. Ale vůbec

mi to nevadí. Osobně, v poslední době
ještě s kolegyní Benešovou, je navštěvuji.
Připravily jsme pro oslavence pěknou gratu-
laci z mých zásob fotografií (ráda fotím),
máme drobné dárečky, koupíme květiny,
domluvíme se s nimi a jdeme jim k výročí
popřát. Téměř vůbec jsme se nesetkali
s nějakou negativní reakcí. Naopak, jubilan-
ti jsou často rádi, že si na ně někdo vůbec
vzpomeneme. Speciálně ženy, které jsou
dlouho bez partnera, jsou samy, děti
a vnoučata i pravnoučata mají daleko, nebo
je vůbec nemají, jsou naší návštěvou
potěšeny. I ta květina je potěší, mají z ní

velikou radost. Však to tak my ženy máme.
Často se omlouvám, že dárečky jsou oprav-
du jen symbolické drobnosti – to víte, financí
na větší dárky tolik komise nemá.

Proč jen ženy?
Jubilanti jsou samozřejmě i muži, ale žen

je více. A to že jubilantkami jsou většinou
ženy, je dáno přírodou - delším věkem
dožití. A že my ženy za nimi chodíme, to je
asi dáno naším nastavením. Muži tyhle věci
vidí trochu jinak. My do toho vkládáme jako
ženy více citu a empatie, sociálního zabar-
vení. Často se u oslavenkyň zdržím i dvě
hodiny. Ženy mají potřebu povídat…
Dozvím se od nich mnoho o dětech, o rod-
ině, o práci a o jejich mnohdy nelehkém
životě. I pro mne je to velkým přínosem.
Uvědomuji si, co všechno prožily, čiší z nich
spousta moudrosti, síly vypořádávat se
s osudem, samotou, zdravotními problémy
nejen svými, ale někdy i svých partnerů
nebo dětí. Jejich život byl a je často
nejednoduchý. Je to zajímavá činnost, by�
časově náročná. Pokud to půjde a zdraví
dovolí, budu v aktivitě pokračovat.

Poznáte z návštěvy, jaké je generační
soužití?

Potkala jsem se i s příběhy žen, které žijí
v jedné domácnosti nebo v jednom domě,
se svými potomky a ti se k nim nechovají

hezky. V okamžiku, kdy dostanou majetek,
tak starého člověka odsouvají, dokáží se
chovat hrubě, jsou lhostejní, někdy i neur-
valí. Potkávám se také se členkami a členy
strany, a� bývalými či současnými. Při
povídání se ukáže, že jsme vlastně „z jed-
noho hnízda“ a je to moc fajn. Jen mě občas
zarazí otázka, zda jdu gratulovat za stranu.
Doufám a pevně věřím, že to není proto, že
bychom jako členové KSČM na své
„vysokověké“ současné i bývalé členky
a členy zapomínali.

Kde se dále ještě angažujete?
Chodím také navštěvovat aktivity v Har-

monii I. a II, kde žijí převážně lidé v se-
niorském věku, někteří i s postižením…
a oba domovy spadají pod péči KMS.
V Harmonii I. pracuje Klub seniorů, jehož
členkami jsou převážně ženy. Na akce
mohou i muži, ale ti jsou výjimkou.

ŽENY NEJLÉPE PEČUJÍ ZASE O ŽENY

By� jen květina dokáže potěšit
Na téma práce žen pro ženy v místní královéhradecké samosprávě jsme si

povídali s krajskou  a městskou zastupitelkou Táňou Šormovou. Pracuje totiž
také v komisi místní samosprávy Moravské Předměstí Hradec Králové. 

S Marcelou Kováčíkovou jsme si povídali o její profesi pečovatelky
v domově důchodců v Hořicích v Podkrkonoší.
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Letos se uskuteční již třetí ročník
ocenění Žena roku, které uděluje Komise
žen aktivním člen-
kám komunistické
strany, jejichž čin-
nost je významná
pro obec, město,
spolky a organizace
a společnost. 

V minulých dvou
ročnících porota slo-
žená z členek Komise
žen z jednotlivých
krajů, vedení KSČM a Haló novin vybírala
z několika desítek přihlášených ženy do 40
let a nad 40 let. Letos došlo k posunutí této
hranice na 50 let a k tomu nově přibude
možnost čtenářů a čtenářek Haló novin
vybrat „svoji“ ženu sympatie. Ženy mohou
nominovat členové a členky KSČM
i spolupracující Levicové kluby žen do
poloviny června. Od svého vzniku se
Komise žen snaží vzdělávat členy, členky,
sympatizantky a sympatizanty KSČM
v oblasti rovných příležitostí žen a mužů. 

Naším cílem je také prosadit ženy na
volitelná místa kandidátních listin do všech
druhů voleb prostřednictvím přijatých
závazných pravidel. Zatím se nám podařilo
prosadit, a nebylo to vůbec jednoduché,
pouze doporučení. To však nebývá vždy
respektováno. V rámci osvěty pořádáme
dvakrát do roka semináře, které zájemce
a zájemkyně seznamují s významnými
osobnostmi ženského hnutí a s tématy

rovnosti žen a mužů. Pro letošní rok chys-
táme jarní seminář k 200. výročí narození
Boženy Němcové a budeme se zabývat
i přípravou na XI. sjezd v oblasti rovnosti
žen. 

Podzimní seminář se v rámci oslav
75. výročí osvobození Československa po-
nese v duchu připomenutí „méně známých“
žen v protifašistickém odboji v jednotlivých
regionech. Budeme opět spolupracovat
s Institutem české levice a doufám, že se
nám podaří realizovat i záměr vydat o těch-
to ženách publikaci.

Řada mužů a dokonce i žen v naší
straně považuje slovo „gender“ za téměř
neslušné slovo. Mají pocit, že máme ve
straně i ve společnosti všechny problémy
v této oblasti vyřešeny. Často slýchám, že
schopné ženy se prosadí samy a že ony
vlastně do stranických funkcí a politiky
nechtějí. Někdy tomu tak skutečně je, ale
otázkou je, proč nechtějí vstupovat do stá-
vajících „pánských klubů a upocených šaten“
a jestli máme opravdu vytvořeny podmínky
pro umístění „schopných“ žen na kan-
didátkách, jestli těm mladším vyhovuje čas
a způsob našich jednání apod. 

Musíme čelit řadě stereotypů v myšlení
mužů i žen. Ani ženy, které již dosáhly
určitého postavení a funkcí nechtějí svým
následovnicím pomáhat, zatímco muži se
ochotně vzájemně podporují. Nicméně
věřím, že aspoň část našich členů a členek
si svůj původně negativní názor postupně
upravuje.                        Soňa MARKOVÁ

Poprvé jsem tam šla s informací o revi-
talizaci Benešovy třídy a nějak se moje
návštěvy staly častější a častější. Tedy
pokud čas dovoluje. Stále předávám infor-
mace o tom, co se děje na městě, v kraji, co
se chystá důležitého i pro Harmonii. Pokud
mají problém, snažím se jej pomoci vyřešit.
Pokud mi čas dovolí, zajdu i na besedy,
poslechnu si harmonikáře, pozvání dostanu
bu� na Mikulášské nebo na vánoční setkání,
občas se vrátím do role tělocvikářky a se
seniorkami cvičíme. I výlet někdy zvládnu.
A přála bych vám vidět i módní přehlídku,
kterou seniorky nacvičily. Paráda. Trochu
jsem také pomáhala. No a te�, když se
potkáme na té naší Benešovce, tak už
se zdravíme, někdy popovídáme, dozvím
se spoustu nového… Už se nepotkávají cizí
lidé. A věřte, že když potřebuji znát názor na
věci, které se mají rozhodovat v zastupitel-
stvech, je pro mne hodně dobré dobře jim
naslouchat. Moc mi dává i Levicový klub
žen, ale to by bylo na další povídání.

A protože se blíží MDŽ a pro mne je to
svátek, na který nesmíme nikdy zapome-
nout, dovolte mi popřát všem ženám
lásku, zdraví, štěstí, milující rodinu
a mnoho, mnoho energie k zvládnutí

všeho, co nám ženám bylo dáno do
vínku. Všechny ženy (nejen matky) si
zaslouží úctu a poděkování za všechno,
co musely a musí ve svém životě zvlád-
nout. A věřím, že muži na kytičku neza-
pomenou.                                             �

Při významných životních jubilejích pamatuje s
přáním a květinou na své členky také Levicový
klub žen. Ženy mají různé osudy a většinou
jsou to vdovy. Na foto připomenutí 91 let Marie
Nejedlé (vlevo) a s ní Marta Kolesová, je jí už
97 let. Devadesátky se dožila i Marie Šolínová.
Všechny jsou pracovité, společenské a pomá-
hají, kde to zvládnou.
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HLEDÁME AKTIVNÍ A SYMPATICKÉ ŽENY

Máte zkušenosti s prací s dětmi ve
školce a školky jsou pro maminky
nepostradatelné. Je ve městě dost
míst pro děti?

V Kostelci nad Orlicí jsou dvě
mateřské školy s celkovou kapacitou
189 dětí, což je podle mě dostatečné
pro potřeby obyvatel našeho města.

Hlásí se Vám i dvouleté děti?
Můžete je umístit?

Rodiče dvouletých dětí přicházejí
každoročně k zápisu v hojném počtu.
Věkové složení přijímaných dětí se liší
rok od roku, ale například v loňském
školním roce jsme přijali 43 dětí a z toho
13 dvouletých. Neumístili jsme pouze
11 dětí.

Řeší tyto otázky zastupitelstvo
nebo výbor?

Zastupitelstvo ani jiný orgán zřizo-
vatele se touto otázkou v poslední době
nezabýval, nejsou žádné podněty ani
ze strany rodičů, ani mateřských škol.

Jaké jsou pracovní a platové pod-
mínky pro učitelky mateřských škol,
jaké nároky jsou na ně kladeny?
Zlepšuje se situace, nebo naopak?

Nároky na učitelky mateřských škol se
neustále zvyšují. Do běžných tříd jsou
inkludovány děti odlišným mateřským
jazykem, s poruchami chování a učení,
a to vše v počtech nad 20 dětí. Z evrop-
ských dotací máme již třetím rokem
školního asistenta, který je využíván
napříč celou školkou dle aktuálních
potřeb dětí. Bohužel, i administrativní
zátěž stále roste. Platové zařazení
učitelek se za poslední dobu velmi
zlepšilo.

)))  OTÁZKY PRO 
Petru Zakouřilovou
zastupitelku Kostelce n. O.

Stránky připravila Mirka VOHRALÍKOVÁ
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samoživitelkách se již popsalo víc
papíru, než  pan Alois Jirásek, když

psal Temno. A že to byl secsakra dlouhý
román. Nejvíc se ale lidé o těchto
matkách  dozví, když jde o vnučku, která
chová vašeho pravnoučka a marně čeká
na alimenty. Otec vašeho pravnoučka
těžko sežene na pár piv, které nutně
potřebuje k životu a kde by vzal ještě na
nějaké alimenty pro svého synka!?
Možná, že kdyby ten jeho synek už uměl
chodit, poslal by ho pro pivo, takhle nemá
žádnou možnost, jak by mu pomohl. A tak
vaše vnučka roznáší letáky, myje okna,
zametá kanceláře a tovární haly a střádá
korunku ke korunce. Ještě, že má vnučka
nás, že jí pohlídáme synka, než přijde
z brigády.

Já vím, co si řeknete – přece má vás
a nenecháte jí padnout. Samozřejmě,
dokážeme z našich důchodů ušetřit na
vše, co potřebuje malé dítě. Vnučka, totiž
nemá rodiče.

Takových a podobných příběhů je
bezpočet. „Jedni“ poslanci přišli na to, že
by stát mohl posílat alimenty maminkám
a od těch zapomětlivých tatínků by je
vymáhal, třeba soudně. Myšlenka krás-
ná, jen ji uplatnit v praxi. Ovšem to by
museli v poslaneckých lavicích sedět ti
„druzí“ poslanci, kteří by to odhlasovali.
Jenže takových poslanců se nedostává.

Takže milé maminky, samoživitelky, co
vám přát k Mezinárodnímu dni žen?

Škoda, že nemůžete stávkovat, nebo
hrozit, že se přestanete starat o své děti.
Oni ti poslanci vědí, že své děti neo-
pustíte. A tak co by si dělali vrásky, nebo
bobky...

(jk)

Po okresní konferenci KSČM v Hrad-
ci Králové dne 8. 1. 2020, kde zazně-
lo mnohé, včetně kritiky práce okres-
ního výboru a špatných výsledků do
eurovoleb i městského zastupitels-
tva, jsem hodila doma nohy na stůl,
uvařila si kafe, vytáhla fotky ze skří-
ně a zavzpomínala. 

Vybavily se mi plesy pracujících, které
OV KSČM v HK pořádal v Aldisu.
Vybavily se mi plesy na Střelnici, něk-
teré jsem měla tu čest s Milanem Špá-
sem moderovat. Byly to super plesy,
navíc vyprodané. Našla jsem fotku
dcery Nikoly, jak jsem s ní byla v sále
plném dětí a rodičů U Švagerků na
Mikulášské besídce. Našla jsem fotku
Vládi Daňa s mým 6letým synem
Vojtěchem, jak nabízejí Haló noviny na
některém z ročníku Kunětické hory,
které OV KSČM v HK léta spolupořádal
a zařizoval. Našla jsem fotky ze zá-
věrečného koncertu pro soutěž základ-
ních škol, který OV KSČM HK spo-
lupořádal se Soňou Markovou, v roli
poslankyně PČR, na podporu českých

potravin pod názvem KLASA. Děti
vyráběly z obalů z potravin ozna-
čených Klasa nepředstavitelné věci,
jako například Štaflíka a Špagetku.
Výstava se uskutečnila v KD Střelnice
spolu s dvoudenními trhy výrobků od
českých výrobců, vzorky ochutnávek
svých výrobků k nám dodaly výrobci
z celé republiky. V knihovně mnoha
stovek rodin leží knížka receptů
Laskominy, která je výsledkem soutěže
Laskomina, kterou zorganizovaly ženy
OV KSČM v HK a Soňa Marková ve
spolupráci s ČSŽ napříč krajem. Nejdřív
proběhla kola okresní, u Švagerků pak
krajské s vyhlášením vítězného recep-
tu. Nesmím zapomenout na 1. máje,
MDŽ, besedy, podporu vydávání knih
a autogramiády pořádané ze strany
Milana Špáse – tč. ředitele Futury,
taneční večery U Švagerků, koncerty,
různé druhy táborů, módních přehlídky
na podporu české firmy Meli (viz foto). 

Musím zmínit výlety pořádané nejen pro
soudruhy a jejich členy rodin, ale i pro
sympatizanty po ČR a na Slovensko 

66 ��KKrraajjáánneekk  �� 33//22002200

TRPKÝ OSUD SAMOŽIVITELKY

�

Jan Dawidko
JARNÍ BLUES

Kapky deště bubnují
na okenních římsách
své jarní blues.

Sluneční paprsky
mezi mraky
co chvíli vykukují.

Mezi tím vším
poletují sněhové vločky,
záchvěvy loučící se zimy.

O

NEMÁME SE ZA CO STYDĚT Začátek okupace v Hradci
Králové v roce 1939

Když ráno obyvatelé Hradce Králové
odcházeli 15. března do práce, visely na
nárožích vyhlášky s provoláním podep-
saným  starostou města J. Pilnáčkem.
První  německé jednotky přejely hranice
okresu asi v sedm hodin směrem od
Náchoda. Vojenské kolony projížděly
městem do pozdních nočních hodin. Za
ustupujícím vojskem přijížděly do
obsazené republiky skupiny gestapa,
které se staly krutým protivníkem všech
odbojových organizací. Do působnosti
hradecké skupiny gestapa spadaly
okresy Hradec Králové, Dvůr Králové,
Náchod, Nové Město nad Metují,
Rychnov nad Kněžnou a Žamberk.

Dne  16. března 1939 obdržel okresní
hejtman v Hradci Králové nařízení
k zahájení  akce Mříže. Výsledkem bylo,
že policií bylo zatčeno 42 a četnictvem
47, tedy 89 komunistů. Celkem bylo na
území kraje zatčeno na 700 osob.

(Pokračování v dalších číslech Krajánku.) 
(jk)

Platové rozdíly mezi
ženami a muži

Platový rozdíl mezi ženami a muži je
často alarmující. Být například v Čes-
ké republice, kde je rozdíl mezi platy
žen a mužů druhý nejvyšší v Ev-
ropské unii, matkou samoživitelkou,
je nesmírně náročné a stresující.
Podle statistiky Eurostatu musí ženy
pracovat o dva a půl měsíce déle na
stejnou úroveň odměny.

Bu� vám hrozí chudoba za pracov-
ního života, anebo v důchodu. Ženy
navíc pracují často na pozicích, které
jsou trestuhodně podhodnocené –
sociální věci, zdravotnictví, školství.

Vždy se budu držet principu, že za
stejnou práci má být stejná odměna.

Kateřina KONEČNÁ



pořádané Pavlem Fillou, nebo
zájezdy do Ma�arska či do Slovinska
pořádané spousty let Hankou Žateč-
kovou. Našla jsem fotky z doby, kdy
jsme s našimi městskými zastupiteli
bojovali proti výstavbě spalovny a pa-
pírny v areálu opatovické elektrárny.
Díky pomoci OV KSČM v HK se podaři-
lo mnohé, např. oslavit politiky, sehnat
finanční podporu. Všechny tyto aktivity
byly masové, oslovovaly stovky až
tisíce lidí. 

Rozhodně nemám pocit, že by OV
KSČM v HK nějak výrazně zaostával ve
svých aktivitách na veřejnost oproti
jiným okresům, ba naopak. Se znalostí
věci, jelikož jsem dcerou Aničky Vaňko-
vé, která KSČM věnovala dost ze svého
aktivního života, a s tím, co jsem sama
prožila 16 let pracovně spojená s KSČM,
nemohu souhlasit, že by OV KSČM HK
a jeho členové byli pasivní. Z pohledu
hradeckých zastupitelů mohu konstato-
vat, že všichni se od prvopočátku sna-
žili konstruktivně pomáhat lidem žijícím
v HK a to často na úkor vlastní rodiny
a volného času. 

Fotky ukládám zpátky do krabice, jak
ten čas letí... Věřím, že si te� mnoho

soudruhů a sou-
družek vzpomene
na desítky dalších
aktivit, kterými
oslovovali a oslo-
vují veřejnost přes
různé spolky a or-
ganizace. Roz-
hodně si nemys-
lím, že by sou-
druzi a soudružky z OV KSČM v HK
měli mít nějaké výčitky svědomí. Na OV
KSČM v Hradci Králové se udělalo
v minulosti tolik práce, že by mohli
leckteří závidět. V Hradci se přicházelo
vždy s novými aktivitami a novými výz-
vami. Obávám se, že ti, kteří dnes kri-
tizují práci hradeckých členů a členek
komunistické strany, nemají sebemenší
tušení, co tito lidé v minulosti dokázali
pro propagaci KSČM udělat. Odmítám
tuto kritiku jen proto, že stárneme a již
není tolik fyzických sil. Přesto hledáme
nové způsoby oslovení veřejnosti
a věřím, že je najdeme a budou vychá-
zet z možností a chuti do práce našich
členů a členek.

Lenka FIALOVÁ

KRAJÁNEK – měsíčník z Královéhradeckého kraje, ročník 21. Toto číslo vyšlo v březnu 2020 v Hradci
Králové. Evidenční číslo: MK ČR E 10060. Vydává Královéhradecký krajský výbor KSČM, Všehrdova
194, 500 02 Hradec Králové. Redakce, tel.: 608 476 828. Příspěvky posílejte do 15. dne v měsíci na výše
uvedenou adresu, nebo na e-mail: krajanek@volny.cz. Neoznačené snímky jsou volně přístupné nebo
v majetku redakce. Nevytištěné příspěvky zaslané do Krajánku budou zveřejněny na webu http://kscmkrhk.cz.
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TRUTNOVSKO
OV KSČM Trutnov a ZO Vrchlabí blahopřeje

Miloslavě Volšičkové k devadesátinám.
Přeje dobré zdraví a spokojenost.

KRÁLOVÉHRADECKO
Blahopřání k 70. narozeninám Víta Slámy

z Polánek nad Dědinou posílá ZO Třebe-
chovice. Helena Pešková oslaví 70 let, ZO 42
Hradec Králové; 75 let bude Libuši
Pavlíkové, ZO 5 HK, a Viktoru Řezníčkovi
z Chlumce n. C. Osmdesátiny slaví Jiří
Chalupník, ZO 13 HK, a Jiří Zvelebil
z Chlumce n. C. Zasloužených 95 let se dožila
Danuše Klejnová z Hradce Králové. 

Všem jubilantům přeje OV KSČM Hradec
Králové pěknou oslavu narozenin s přáteli
a nejbližšími, stálé zdraví a pohodu do dalších let.

NÁCHODSKO
V únoru se dožila 70 let Jana Oš�ádalová

z České Skalice a 91 let se dožívá Sylva
Kubínová z Jaroměře. V Novém Městě n. M.
oslaví 85 let Alena Vítová, 80 let Vlasta
Netíková a Jiří Volf oslaví 70 let. V Červeném
Kostelci oslaví 91 let Luboš Beneš a 85 let
Miroslav Vlček. V Náchodě oslaví 75 let
František Rázl – dřívější zastupitel a zastánce
obchvatu Náchoda.

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

RYCHNOVSKO
Miroslav Matějka z Borovnice a Alois

Brandejs ze Ž�áru slaví 65. narozeniny. Tři
oslavenci mají oslavu 75 let – Dana Horká
z Vamberku, Eva Učíková z Rychnova n. Kn.
a Jaromír Petr z Častolovic. Osmdesátiny slaví
Alena Honzíková z Kostelce n. O., Jaroslav
Šabata ze Skuhrova nad Bělou a Marie
Vosáhlová z Týniště n. O. Ota Ouřecký
z Borohrádku se dožívá 85 let a Marie
Vídeňská z Potštejna slaví devadesátiny.

Dobré zdraví, pohodu a dostatek přátel i péče
nejbližších přeje OV KSČM Rychnov n. Kn.

JIČÍNSKO
Miroslav Borecký z Jičína oslaví 65 let,

František Šilhan ze Staré Paky sedmdesátku.
Miroslav Rejman z Řehče a Jaroslava
Zachová z Butovse budou mít 75 let. Jiří
Šedivý z Hořic v P. slaví 85. narozeniny,
Jiřině Burdysové z Nové Paky bude 90 let
a Jaroslavu Kůrkovi z Lázní Bělohrad
zasloužených 95 let.

OV KSČM Jičín a ZO děkují za podporu
a přejí jubilantům stálé zdraví, spokojenost
a pohodu do dalších let.

NEMÁME SE ZA CO STYDĚT
�

Malý koncert s projekcí k 77. výročí bitvy o Stalingrad 
Sál domu U Švagerků hostil 6. února zpěvačku Natellu Imědašvilli z Volgogradu s recitalem ruských
válečných i poválečných tanečních skladeb. V Hradci Králové ji po dvou letech uvítala pořadatelská
KR Česko-ruské společnosti a Levicový klub žen. Nestárnoucí zpěvačku, rodačku z Tbilisi, dopro-
vodil do Hradce RSDr. Karel Šesták a doc. Tamara Galynina, CSc., místopředsedkyně Ostravského
ruského domu. Součástí odpoledne bylo promítání fotografií z návštěvy Volgogradu od Hanky
Žatečkové a Jany Holické, které doplnil předseda Česko-ruské společnosti v Ostravě Karel Šesták
komentářem. Nabitý sál návštěvníků, včetně krajské zastupitelky Táni Šormové (KSČM), se mohl
podívat nejen na místa památníku věnovaného rozhodující bitvě ve 2. sv. válce, ale i na současné
dění. Turisté ze zájezdu (mimo cestovky) navštívili totiž nejen muzea a památky města na Volze, ale
také zahájení školního roku v gymnáziu. Účastníci hradeckého odpoledne si také připomněli sku-
tečnost, že bez obratu v bitvě o tehdejší Stalingrad, dnes Volgograd, a po následných bojích Rudé
armády před 75 lety by se takovéto akce v žádném případě nemohli zúčastnit. (vha)

ROZLOUČENÍ
Se smutkem oznamujeme, že 8. 2. zemřela Helena
Bourová v nedožitých 85 letech. Patřila do poslední
chvíle k silným osobnostem ZO KSČM v Jaroměři.
Dne 12. února zemřela Věra Chymčáková (85)
z Hradce Králové. Členky LKŽ se s ní rozloučily
v obřadní síni.                      Čest jejich památce! 

www.kscmkrhk.cz
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Pokuty, pejsci i bezdomovci
Bezpečnost seniorů je v současnosti zá-

važné a stálé téma. Královéhradecká městská
policie se preventivní výchově věnuje perma-
nentně, má až 700 přednášek ročně. Pro
poučení se sešly ženy z Českého svazu žen za
podpory OV KSČM na besedě U Švagerků.

Dvě mladé policistky – policejní mluvčí Eva
Kněžourová a preventistka Simona Pachtová –
představily práci a strukturu městské policie.
Hradec Králové je velké, téměř stotisícové
město, slouží zde tedy 120 městských poli-
cistů. Kromě nasazování botiček, udělování

pokut za špatné parkování, kontrolují strážníci
také například bivakování bezdomovců, od-
chytávají toulavá zvířata – nejen kočky a psy,
ale i klokana, nebo pštrosa. Eva a Simona
upozorňovaly seniorky zejména na prodejce
„levnějších“ energií. Nikomu neznámému
rozhodně neotevírat. V propagačním letáku
byly informace a pokyny, jak se nevystavit
nebezpečí krádeže. Jak a co vidí řidič se třemi
promile alkoholu nebo uživatel marihuany,
o tom se mohly ženy přesvědčit nasazením
speciálních brýlí. Orientace v nich je opravdu
nesnadná (viz foto) a mnoho detailů nelze
rozeznat.               (vha)

BESEDA
S KUBÁNSKÝM VELVYSLANCEM

v pondělí 23. března od 16 h. 
v sále U Švagerků.

Pořádá KV KSČM

LKŽ HK – Uvidíme se 9. 4. od 14 h.
v zasedačce promítání o Emě Destinové (90
let od úmrtí) s Mojmírem Divišem.

ZVEME VEŘEJNOST
8. 5. v 10 h. pietní akt v Odolově a v dal-
ších místech. Ve dnech 21.–24. 5.
Eurocamp na Slovensku. Dne 6. 6.
setkání a výstup na Velkou Deštnou (od
10 h.), 13. 6. sraz šlapacích Moskvičů v
Náchodě, 20. 6. Choustníkovo Hradiště,
29. 8. setkání na Pomezních boudách, 5.
9. setkání občanů ve Svojšicích 10–16 h.

K MEZINÁRODNÍMU DNI ŽEN
ZVEME NA TANEČNÍ ZÁBAVU

u příležitosti svátku Mezinárodního dne žen
v sobotu 7. března 2020 od 18 hodin
v sále Sokola Jezbiny. Hraje oblíbený OK
STYL, taneční vystoupení, bohaté občerst-
vení, vstupné 80 Kč, odvoz na požádání :-)
Srdečně zve OV KSČM Náchod.

KSČM v Úpici pořádá odpoledne k MDŽ
dne 7. března od 14 h. v kulturním centru.
Stejné odpoledne bude v Chotěvicích a ve
Dvoře Králové.

MDŽ na Rychnovsku
Dobruška, Hotel Dobruška – 5. 3. od 16 h.
Kostelec n. O.                   – 5. 3. 
Rychnov n. Kn. na OV – 6. 3. od 16 h. 
Týniště na Bobkárně   – 6. 3. od 16 h.
Bolehošt, areál Lipiny – 7. 3. od 14 h.

Doprava na MDŽ ve Valdicích
Ústí u St. Paky (otočka bus) 12:00; Ústí

u St. Paky (továrna) 12:03; Roškopov
(STS) 12:05; Stará Paka (zast. bus) 12:10;
Nová Paka (bus nádr.) 12:20; Nová Paka
(poliklinika) 12:25; H. Nová Ves (jídelna)
12:35; L. Bělohrad (náměstí) 12:40;
Butoves (zast. bus) 13:15; Tuř (zast. bus)
13:20; Popovice (zast. bus) 13:25; Jičín -
N. Město (zast. bus) 13:30; Jičín (bus
nádr.) 13:35; Jičín - Lípy (zast. bus) 13:40.

Ředkvičková omeleta
Pro 1 osobu: 

� Svazek ředkviček (10 ks) � 100 g
vařených brambor (zbytek) � 2 malá vejce
� lahůdková cibulka � lžička oleje � bílý
pepř � sůl 

Ředkvičky nakrájejte na
plátky a cibulku také. Na pánvi
rozpalte olej a nechte zesklo-
vatět světlou část cibulky, pak
přidejte ředkvičky. Osolte,
opepřete, osmahněte a pod-
lité trochou vody nechte po-
dusit do sklovata. Na pánev
dejte k ředkvičkám prohřát
brambory, nakrájené na menší
kousky a zelenou část cibulky.
Nakonec zalijte rozšlehanými

a osolenými vejci. Nechte pod pokličkou
omeletu ztuhnout.

Pro více osob suroviny násobte, pokud
nemáte zbytky vařených brambor, vy-
nechejte je a jako přílohu zvolte chleba. 

Vařila Ta�ána LANKAŠOVÁ

��� KRAJÁNKOVY DOBROTY Z JEDNÉ PÁNVE

��� POZVÁNKY

SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE
při příležitosti MDŽ

se koná 14. března od 14 h. 
v KD Valdice,

k poslechu a tanci hraje OK STYL
Náchod, bohatá tombola. taneční

vystoupení. Ženy vstup volný
a muži dobrovolné vstupné.

Zve LKŽ a KČP

� Přišli manželé Novákovi k zubaři. Na
panu Novákovi bylo vidět, že spěchá.
Povídá zubaři: „Pane doktore, žádné vy-
myšlenosti. Žádné umrtvení, žádné práš-
ky. Prostě jen vezměte kleště a vytrhněte
ho.“ – „Tedy, obdivuji vás stoický klid. Kéž
bych měl víc takových pacientů. Tak mi
ukažte, který zub to je.“ – „Marie, ukaž mu
ten svůj zub!“

� Blondýnka se hlásí na policejní školu
a zkoušející důstojník se jí ptá: „Znáte
Jana Žižku? Povíte mi o něm něco?“ –

„Jééé, tak toho neznám.“ –  „V pořádku,
jděte pryč a až něco o něm budete vědět,
tak se vra�te.“ Ona odejde a před školou
jí čeká kamarádka. „Tak co, jak si dopad-
la?“ – „Dobře, už mám první případ!“

� ONA: Musíš stále zívat, když si
s tebou povídám? ON: Já nezívám, já
jsem chtěl také něco říct.“

� „Venku je tak krásně,“ povídá muž
manželce, „a ty se dřeš s parketama! Měla
bys jít raději na vzduch a umýt mi auto.“

� Proč se zaměstnanci dnes tak radují?
– Ale, vypadl počítač a místo mezd jsme
jim vyplatili daně...

Smějeme se se Zdeňkou
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