
Komu hlasy připadly: Koalice ODS, STAN,
VČ – 41 668 hlasů, 12 mandátů, Česká pirát-
ská strana (ČSP) 25 513 hlasů – 7 mandátů,
Koalice KDU-ČSL, VPM, Nestraníci – 14 738,
4 mandáty, Koalice TOP 09, HDK, LES –
13 891, 4 mandáty. Tyto strany uzavřely novou
koalici s 27 hlasy v zastupitelstvu se 45 zas-
tupiteli. Záleželo prý na rozhodnutí Pirátů, s kým
půjdou do koalice. Přes nabídku dokonce postu
hejtmana dali přednost pravicovému uskupení.
V opozici skončilo opět hnutí ANO 2011 –
39 037 hlasů, 12 mandátů i Koalice ČSSD,
Zelení – 15 726 hl., 4 mandáty, a Svoboda
a přímá demokracie (SPD) – 9 657, 2 mandá-
ty. Pro KSČM se 7 992 hlasy nezbyl mandát
žádný.

Staronovými členy koalice jsou ODS, TOP
09 a KDU-ČSL s dalšími partnery, nově
přibyli Piráti. Z koalice zmizela ČSSD a její
hejtman bude „jen“ zastupitelem, možná
dostane post placeného předsedy některého
výboru. Novým hejtmanem bude brig. gen.
v. v. Mgr. Martin Červíček (ODS), 48 let,
senátor, dříve 1. náměstek hejtmana KhK

(5020 přednostních hlasů). Ustaví pět
náměstků. Je to o jednoho více než minule.

Pavel Bulíček (Piráti) se stane prvním
náměstkem zodpovědným za investice, IT
a inovace (nový směr). Druhým statutárním
náměstkem se stane poslanec Pavel
Bělobrádek (KDU-ČSL), který bude mít na
starosti oblast životního prostředí a ze-
mědělství. Lídr STAN Rudolf Cogan
dostane na starost ekonomiku a Martina
Berdychová (VČ) se ujme funkce
náměstkyně pro sociální oblast, cestovní
ruch a kulturu. Oblast školství a sportu
povede Arnošt Štěpánek (Piráti) a radním
pro regionální rozvoj a dotace se stane
Adam Valenta (Piráti). Václav Řehoř
(ODS) bude radním pro dopravu (ta mu
přibyla) a majetek a novým radním pro
zdravotnictví bude bývalý hradecký primátor
Zdeněk Fink (HDK). Složení  nového vedení
Královéhradeckého kraje tedy nebudou rušit
žádné levicové tóny, je charakterizována
jako středopravá vláda. 

(vha)
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MY A JÁ
V dnešní době se opět láme

chleba. Nouzový stav nás
omezuje v mnoha aktivitách,
některé profese se nedají vy-
konávat. Situace s šířením
nákazy coronavirem se zhoršu-
je. Většina lidí pochopila, že
v zájmu většiny obyvatel je
nutné dodržovat doporučená
hygienická opatření, omezit
společenský pohyb, vzdát se
hromadných kulturních a spor-
tovních akcí. Rozumní lidé věří,
že kolektivní zodpovědností
dosáhneme zlepšení situace.
Bude to chtít čas a trpělivost,
než nás pandemie opustí.

Je tu však i skupina občanů,
kteří si myslí, že vše je nesmysl,
vláda nás jen omezuje a staví se
negativně k vyhlášeným opat-
řením. Převládá u nich mínění,
že je důležitější chodit do hos-
pod, řádit na fotbalových stadio-
nech či v nočních klubech. Ti
upřednostňují svou osobu
a svou svobodu před právem
ostatních na život a zdraví.

K vyostřování situace přispívá
i politická scéna. Po říjnových
krajských volbách ve většině
krajů nabyla pravice pocitu, že je
jen krůček od vládních křesel
a má právo v plné síle zaútočit
na Babiše.

Dennodenně slyšíme kritiku
všech kroků, které vláda dělá.
Bu� je to moc přísné, málo přís-
né, moc brzy, moc pozdě, nes-
rozumitelné, nejasné. Její cíl
zmocnit se vlády po parlament-
ních volbách v příštím roce je
jasný. Je však ostudné, že
k tomu využívá současné tragic-
ké situace. Je jen samá kritika, 

��� Slovo předsedkyně
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Volby do Královéhradeckého kraje přinesly rozhodnutí od  177 049 voličů (platných
hlasů), kteří přišli volit z 439 075 voličů.  Před čtyřmi lety bylo 165 964 voličů.
Volební účast byla v našem kraji jedna z nejvyšších – 41,01 procent. 

KRAJI BUDE VLÁDNOUT STŘEDOPRAVÉ USKUPENÍ



Kdysi jsme se ptali v Krajánku, kam
zmizeli volili KSČM? Letos bychom
v tázání mohli pokračovat. Nad neús-
pěšnými volbami se zamýšlí nejen
funkcionáři všech stupňů, ale přede-
vším asi všichni členové KSČM.
V České republice zůstalo jen 13
komunistů ve čtyřech zastupitelstvech
krajů: Vysočina, Severomoravský,
Ústecký a Plzeňský. 

Zmizela nám opět polovina voličů proti
minulým krajským volbám a názory na
příčiny  volebního propadu se opakují už
u několika voleb, jak je uvedeno následně
v hodnocení krajského orgánu. Převažují
objektivní příčiny? Zmatkování vlády při
druhé vlně coronaviru, stárnutí stranické
základny, profesní složení kraje, kde
zdravotníkům a státním zaměstnancům
nezáleží na levicovosti, odvracejí se od
nás i ti voliči nad 50 let věku (byli
u „zvonění“, chtěli jiný režim)… Pozitivní
hospodářský vývoj byl možná důvodem
odpustit pravicové prohřešky minulosti.
Řada našich bývalých voličů volila ANO,
radikálnější typy SPD či snad  Piráty.

Nejednotnost ve straně – prosazování
okresních zájmů a zájmů jednotlivců – se
projevily při sestavování kandidátní listiny,
ani při demokratickém hlasování o ses-
tavě se mnoho nenapravilo. Naši poslan-
ci a politici nebyli dostatečně kritičtí
k současné vládní koalici, spolupráce
s Babišem se nám vymstila, proti-
babišovská kampaň v médiích se svezla
i na komunisty. Dobré výsledky práce,
prosazení mnohých prospěšných rozhod-
nutí, bohužel, nejsou žebříčkem
k úspěchu při volbách. Nedokázali jsme
dostatečně lidem vysvětlit, že prospěšné
kroky pro lidi jsou z dílny KSČM.

Zřejmě mnoho našich starších voličů
nešlo k volbám z obavy o své zdraví
a nahradily je mladší ročníky. Anti-
komunistická kampaň a překrucování
dějin působilo na ně spolehlivě.

A subjektivní příčiny? Zde můžeme
připomenout zřejmě ještě nedokonalé
zvládnutí práce na sociálních sítích.
Například, neposílali jsme si argumenty
k vývoji například v produkci potravin,
nebo nesdíleli propagační letáčky, ale
hovory T. Okamury. Na druhé straně už
mnoho našich kandidátů má osobní profi-
ly, snažili se před volbami dát prostor
svým názorům. Na webech jsme kan-
didáty prezentovali, medailonky byly
pěkné. Grafika plakátů byla dobrá, voleb-
ní noviny byly dodány do schránek snad-
příliš brzy a krajská stránka s Haló novi-
nami zase pozdě. Start kampaně mohl
být vydařenější atd. – Voliče jsme
neuměli přesvědčit, že naše zastupitele
budou potřebovat při prosazování svých
zájmů. Chybí profesionální přístup.

Společnost – ta která k volbám chodí –
se bude muset spoléhat na pravicová
řešení. A ti, kteří k volbám nejdou, budou
dění jen přihlížet...                               (vha)
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Voliči komunistům nepřáli
ale s konstruktivními nápady nepři-
chází. Jen lidi znejiš
uje a oslabuje
opatření, která jsou zaváděna.

Zatím žádná polistopadová vláda se
nemusela s takovouto krizí potýkat. Od
války jsme přes 75 let neřešili takovýto
dlouhodobý nouzový stav. Mladší
generace nejsou připravené, na dobu
nouze, nedostatku a omezování se.
Jen těžko nesou poznání, že svět již
nebude jen velkým mejdanem, ale že
může být velkým hřbitovem nadějí a žít
v něm nebude tak jednoduché. Přežijí
ti, kteří najdou cestu k solidaritě,
spolupráci a zodpovědnosti. 

Zvítězí MY nad JÁ.
Věra ŽIŽKOVÁ

MY A JÁ�

PŘEDNOSTNÍ HLASY
KANDIDÁTŮM KSČM

Jméno kandidáta
Věk     Předn. hlasy v %          Místo

1. Ondráček Zdeněk JUDr. PhDr. Ph.D.  
51 1 093 13,67 1

2. Zakouřilová Petra Bc.
46 305 3,81 7

3. Ort Václav JUDr.                                  
68 457 5,71 5

4. Šormová Táňa Mgr.                             
64 613 7,67 3

5. Marková Soňa Mgr.
57 878 10,98 2

6. Štěpán Lubomír Ing.                               
66 345 4,31 6

7. Lukášek Josef PaedDr.                        
68 462 5,78 4

8. Kováčiková Marcela                             
48 197 2,46 9

9. Manych Jaroslav                                     
43 94 1,17 13

10. Řezníčková Iva Mgr.                              
46 207 2,59 8

11. Tylš Josef                                             
35 182 2,27 10

12. Radocha Josef Mgr.
64 48 0,60 24

13. Machula Jiří
66 109 1,36 12

14. Falta Petr                                        
34 82 1,02 16

15. Dušek Josef
49 129 1,61 11

16. Fejfar Petr
61 50 0,62 22

17. Divíšek Jaroslav                                
37 67 0,83 17

18. Vejnar Hynek                                
49 37 0,46 28

19. Fialová Lenka DiS.
53 85 1,06 15

20. Vrba Jaroslav                                    
73 49 0,61 23

Historie KSČM v krajských
volbách – Kh kraj

Rok voličů    v %        účast         mandátů
2000 26 764 19,99 34,74 10
2004 23 686 16,66  32,56 8
2008 24 189  13,47 41,72 7 
2012 31 685 19,39  38,43 11
2016 15 319 9,39  37,33 4
2020 7 992 4,51 41,01 0
POZN.: Za krajský mandát dostává každá strana
237 500 Kč ročně (do r. 2011 to bylo 250 000 Kč).

Hasičský záchranný sbor, nová  budova v Hradci Králové, patří k pod krajskou správu.



PRIORITY KSČM
Co by pro zvýšení důvěryhodnosti

a transparentnosti v programu KSČM
nemělo chybět.

Do úvodu programu:
– konkretizovat své poslání, na co

navazujeme a o co usilujeme;
– zdůraznit, že jsme moderní levicová

strana, která prosazuje princip sociální
spravedlnosti (dostupnost zaměstnání
a evropských platů, vzdělání, zdravotní
péče a bydlení);

– přihlásit se k vlastenectví a hrdosti na
naši minulost Čechů, Moravanů a Sle-
zanů (viz preambule Ústavy ČR);

– podpořit efektivní územní uspořádání
při respektování samosprávnosti Čech,
Moravy a Slezska a navázat tak na tisí-
ciletou tradici zemí Koruny české; 

– zahrnout do nové stranické organizač-
ní struktury.

Bezpečnost pro naše občany
– definovat naší bezpečnost podle

ustanovení Charty OSN a Ustanovení
OBSE bez členství v NATO (bezpečnost

ČR musí mít celospolečenský charakter),
armáda by měla mít takovou výzbroj,
výcvik a organizační strukturu, která
spolehlivě zabezpečí obranu země.
Obnovit povinnou vojenskou službu
(několikatýdenní)  a vytvořit tak pod-
mínky pro možnost mobilizační rozvinutí
armády při vynuceném přechodu z míro-
vého na válečný stav; 

– ujasnit si náš vztah k EU a ostatnímu
světu s důrazem na posilování suvereni-
ty ČR; 

Zahraniční politika
– jasně odmítnou ekonomickou imigraci;
– srozumitelně  objasnit  chápání  inter-

nacionalismu  a vlastenectví.
ZO KSČM č. 48 Hradec Králové

Rada Královéhradeckého kraje,
ještě starého složení, 8. června pro-
jednala návrh na zahájení příprav pro-
jektového záměru realizace „Kunst-
halle – Domu umění“ v Hradci
Králové a uložila náměstkyni hejt-
mana zahájit přípravu realizace toho-
to projektu. Dům má vzniknout místo
opuštěných dílen SPŠ, SOŠ a SOU
Hradec Králové, U Koruny 217, po
jejich přesunu do nově vybu-
dovaných dílen u školy.

Místo předpokládaných úspor a mož-
ná i místo zajímavého finančního zhod-
nocení opuštěných prostor ve prospěch
dalších školských zařízení má být reali-
zován projekt a rekonstrukce, na který
nejsou vyčleněny finance a v době
hledání úspor a škrtů v krajském roz-
počtu záměr více než zvláštní.
O potřebnosti a využití těchto prostor
pro Galerii moderního umění za od-
hadované provozní náklady 2,5 milionu
ročně by se dalo také pochybovat. Bude
se projekt dále prosazovat, když
náměstkyní paní Berdychová zůstává,
a to pro kulturu?

Co mě zaráží nejvíce, je již zmíněný
název – „Kunsthalle“. Proč německý
název? Budeme tím světovější? Nebo
se někomu více
zavděčíme?

Cožpak čeština
nemá vhodné
a výstižné vý-
razy? „Dům umě-
ní“ za pomlčkou
je sice v dů-
vodové zprávě
a ve veřejných
i n f o r m a c í c h
použit, ale
„Kunsthalle“ převládá. Historie zná
nelehký boj za český jazyk a jeho
uznání. Naši spisovatelé věděli, jak
bohatý, barevný a krásný, i když těžký
jazyk máme a dokázali jím vytvořit
skvělá díla. Proč tedy Kunsthalle, EDU
HUB, workschop…? 

Královéhradecký kraj je součástí
České republiky a myslím si, že jeho
obyvatelé se za svůj mateřský jazyk
nestydí a rozumí mu. Ale možná je to
jinak u našich představitelů. 

Táňa ŠORMOVÁ

Proč „Kunsthalle“

K XI. sjezdu KSČM
Na konci listopadu se má uskutečnit odložený sjezd KSČM z jara

letošního roku. Vzhledem ke covidové epidemii není jisté, jaká bude jeho
podoba, nebo zda nebude muset následovat případné odložení termínu.
V základních organizacích se členové zabývali již před dvěma roky
otázkami, týkajícími se nové podoby programu strany. Přinášíme názor
z jedné základní organizace v Hradci Králové.

Říjnové povolební jednání
Krajského výboru KSČM bylo
závažné. Jednání se zúčastnil
místopředseda ÚV KSČM Václav Ort.
V úvodu jednání rezignovala T.
Lankašová na své zastoupení v plénu
KV a předsedkyně KV jí za práci
poděkovala. S její další spoluprací by
KV rád i nadále počítal. Předsedkyně
KSČM všem kandidátům do kra-
jského zastupitelstva poděkovala
písemně.

Členové orgánu dále projednávali
výsledky voleb do krajského zastupi-
telstva. Krajská volební kampaň byla
přerušena jarní i podzimní vlnou
zpřísněných hygienických opatření v
důsledku koronavirové nákazy.
Nemohly se konat některé tradiční
akce, další části kampaně byly obdob-
né jako vloni. Akce ve Svojšicích byla,
až na narušení programu mítinku
protestní skupinkou, hodnocena klad-
ně. 

Po neúspěšných volbách budou chy-
bět finanční prostředky na všech
úrovních, bude  třeba navrhnout ve
stranických rozpočtech úsporná
opatření.

Z. Ondráček informoval, že kromě
předsedy ÚV V. Filipa dali k dispozici
své funkce členové uzšího vedení
a někteří představitelé dále kandi-
dovat nebudou. Režim práce PS je
rozložen, z důvodu 50 % účasti
poslanců kvůli koronaviru a neproduk-
tivnímu jednání pravice, tři stovky
bodů čekají na dokončení, nej-
důležitější bude sestavení státního
rozpočtu. Krajské zastupitelstvo
končilo v září v relativním klidu. Nové
bude pracovat, bohužel, již bez
KSČM. 

(vha)

��� Jednal KV KSČM
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Pohled z Bílé věže na sever Hradce Králové.



Pryč se stereotypy
Musíme především přestat hledat

viníky, zvláště podle hesla: Odměnit
nezúčastněné a potre-
stat ty, kdo si to neza-
slouží. Ovšem ti, kdo
vedli týmy v krajské
kampani by měli, po
skutečné analýze sub-
jektivních příčin, odejít.
Hlavně pak musíme
opustit představu, že
změna ve vedení strany přinese něco
nového a převratného.

Náš úkol je mnohem obtížnější. V první
řadě se musíme zbavit stereotypů v práci.
Ano, vždycky jsme to tak dělali a ono to
fungovalo a naši členové byli většinou
spokojeni – mítinky, tradiční krajské akce
a sem tam nějaká ta beseda. Tím oslovu-
jeme jen své členy a pár sympatizantů.
Jak řídnou naše řady, řídne i naše pod-
pora ve veřejnosti. 

Nedokážeme prodat to dobré, co jsme
pro lidi za posledních třicet let udělali.
Odnaučili jsme se totiž mluvit s lidmi. K
volbám přichází nová generace, která je
zmanipulována antikomunismem. Nemů-
že nám být lhostejné, jak se na nás,
komunisty dívají naše děti a vnoučata
Začít musíme v rodině  a k tomu potřebu-
jí naši členové kvalitní historické a
současné informace. Máme pár měsíců
před parlamentními volbami, abychom
dokázali levně a účinně oslovit veřejnost.
Lidé musí vědět, proč by nás měli volit.
Zatím to nevědí a je to naše chyba.

Ta
ana LANKAŠOVÁ, 
předsedkyně OV KSČM

HLASITĚJI SE OZÝVAT
Je to velmi těžká otázka, kterou se

zabýváme vždy po volbách od roku 2014,
kdy začal propad
hlasů pro KSČM.

Příčiny jsou objek-
tivní jsou: poměrně
příznivý hospodářský
vývoj, nízká neza-
městnanost, zvyšo-
vání platů. Lidé nema-

jí potřebu protestních hlasů, nemají
zájem něco řešit.

Subjektivní příčiny asi jsou v udělení
podpory Babišově vládě. Ač jsme dosáh-
li mnoha pozitivních zlepšení, prosadili
opatření ve prospěch většiny lidí – tím, že
naši poslanci pro ně hlasovali nebo je

navrhli, úspěch si přisvojilo ANO a k ní
odešla i část našich voličů.

Měli bychom vystupovat jako levicová
opoziční strana, držet se svých názorů
a neměnit krátkodobé úspěchy za
dlouhodobé cíle. Mění se i voliči, k vol-
bám přichází lidé odchovaní kapi-
talismem a již na naši rétoriku tak neslyší.
Je třeba změnit naše vystupování, měli
bychom být více kritičtí. Dnešní volby nej-
sou o závažných myšlenkách, ale
o reklamních heslech a show pro diváky.
Neoceňuje se práce, ale silný křik.
Chceme-li obstát, budeme se muset
těmto tendencím přizpůsobit.

Zvládnout tyto úkoly do příštích voleb
bude asi velmi složité. Musíme pevně
věřit, že se nám to povede.

Věra ŽIŽKOVÁ,
předsedkyně KV KSČM

K výsledkům krajských
voleb 2020

Vědomi si katastrofálních výsledků kra-
jských voleb, trváme na tom, aby byly
provedeny podrobné analýzy těchto
výsledků. Nesouhlasíme jen s pouka-
zováním na objektivní situaci a negativní
podmínky. Byly známy už před volbami,
ale nedokázali jsme na ně reagovat.
Trváme proto přednostně na analýze
subjektivních příčin propadu, počínaje
stavbou kandidátky, přes koordinaci kam-
paně a její řízení, a to počínaje OV přes
KV až k ÚV. Z této analýzy by měla vyjít
také konkrétní personální opatření.
Musíme se zbavit stereotypů v práci
a hledat nové cesty k voličům. 

V Hradci Králové 7. 10. 2020,
porada předsedů ZO KSČM

Naše strana, je příliš
ušlápnutá

Neumíme jasně a stručně prodat svoji
práci na všech úrovních volených zas-
tupitelů, poslanců a hlavně jasně se
ohradit oproti lžím a nepravdám.

Musíme srozumitelně vysvětlovat li-
dem, že bez našich hlasů by nebylo
zvyšování důchodů, schválení rozpočtu
a mnoho dalších důležitých věcí v so-
ciální oblasti a dopravě.

Nebyli jsme schopni přesvědčit naše
voliče a další potenciální voliče k tomu,
aby přišli k volbám a dali nám svůj hlas.
Proto se na tyto věci musíme zaměřit.

A závěrem ještě
jedna věc: Kolegium
volených funkcionářů
by mělo vydávat
jasná, stručná a včas-
ná stanoviska. Ne-
jenom v našich Haló
novinách, ale také
v dalších periodikách a médiích.

Jaroslav ONDRÁČEK, 
předseda OV Trutnov

Musíme se inspirovat 
u úspěšných

Podle mne se musíme poučit u těch
kteří stoupají, co dělají třeba Piráti jinak.

My se soustředíme
na na program a oni
téměř žádný nemají
a přesto jdou dopře-
du. Potřebujeme
nutně „charismatič-
tějšího“ představitele,
aby nás dobře repre-
zentoval a uměl mlu-

vit.  Jasně dát pracujícím najevo, že nám
jde o ně, o to, aby nebyli tak okrádáni, že
mají za stejnou práci ještě mnohdy
s větší intenzitou jen třetinu západní
mzdy. Na tom že to lidem budeme umět
vysvětlit, bychom to mohli postavit.

Na druhou stranu se zaměřit i na
nerozhodné důchodce. Musíme více
právě naše důchodce zainteresovat na
práci na internetu (většina má alespoň
mail) a my jim budeme muset připravit
argumenty a propagaci k rozesílání.
Lépe by bylo jít přímo mezi lidi, ale to už
po našich 80letých členech nemůžeme
chtít, tak alespoň využít možností, které
mají. Každý z nich má různé přátele,
kterým může ledacos přeposlat, stačí
aby to mělo vtip a trošku náboje, ne nic
násilného, spíše zjednodušovat, volby
i u nás začínají být „šou“, tak proč to
lidem nedat. A musíme na úrovni ústředí
mít někoho, kdo bude rychle a na úrovni
reagovat na antikomunistická vystoupení
našich protivníků. To, že se vyhýbáme
přímým odpovědím, nám škodí.

Když jsem se ptal lidí mimo stranu, tak
mi řekli upřímně nás moc ani nějaké
výsledky vaší nebo číkoliv práce nezají-
mají, spíše se dnes dá na Image a to,
jestli jsou známí mezi lidmi a v tom mají
velkou výhodu ti, kteří jsou denně
v médiích. KSČM moc nezvou, tak
využijme to, co máme, kde nás nejsou
schopni vyšachovat. To je právě oblast
internetu, včetně reklam na internetu.

Jan JANEČEK,
předseda OV KSČM Rychnov n. Kn.

V ČEM MÁ KSČM VÍCE ZABRAT
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� Místopředseda výboru pro bez-
pečnost Zdeněk Ondráček (KSČM) kriti-
zoval vládu za to, že včas neumožnila
Správě státních hmotných rezerv naku-
povat zdravotnické pomůcky a přístroje
bez výběrového řízení. Pozastavil se také
nad tím, že opozice nemá své odborníky
v Ústředním krizovém štábu. »Vláda
nechce poslouchat lidi, kteří otázkám
bezpečnosti rozumí,« poznamenal.
Ondráček kritizoval také to, že chybějící
zdravotnický materiál musí rozvážet
hasiči, a slouží tak jako »děvečka pro
všechno«. Ptal se, proč stát nevyužije
třeba soukromé dopravce, kterým jinak
proplácí náhrady škody.

��Komunisté trvají na tom, že rozpočet
ministerstva obrany na příští rok by neměl
vzrůst o deset miliard korun proti letošní-
mu roku, jak o tom v pondělí rozhodla
vláda při hlasování o státním rozpočtu na
rok 2021. Nehodláme podporovat, aby se
z daní českých daňových poplatníků
nakupovaly předražené věci pro armádu,
řekl novinářům předseda ÚV KSČM
a místopředseda Sněmovny Vojtěch
Filip.

��Jak hlasovat, doporučí komunistickým
poslancům širší vedení KSČM. Proti
navýšení peněz pro armádu se vyslovila
také předsedkyně rozpočtového výboru
Miloslava Vostrá (KSČM). »Já upřed-

nostňuji spíše lidi před nákupem různých
děl. Pro mne, pokud nedojde k nějaké
úpravě tak, jak jsme požadovali, začíná
být tento návrh zákona nepřijatelný a
opravdu zvažuji návrh na jeho vrácení
vládě k přepracování,« uvedla. 

Zmíněných deset miliard by podle ní
mělo zůstat ve vládní rozpočtové rezervě
pro potřeby státu v boji proti epidemii
koronaviru. »Myslíme si, že tyto peníze
by měly být k dispozici pro případnou
potřebu v době pandemie COVID-19.
Když to zjednoduším, tak pro mě je mile-
jší ty peníze dát pro lidi na zvýšení platů,
na zdravotní péči, sociální služby atd.,
než je dát do tanků,« řekla Vostrá naše-
mu listu.

Haló noviny 21. 10. 2020

Rozhodně se nechci pouštět do hodno-
cení voleb. Těm, kteří řídili kampaň
a přímo se na ní podíleli, to nepřísluší.
Hodnocení jsme ne-
chali až na zasedání,
pro členy OV. Sa-
mozřejmě padla
i otázka mého setr-
vání ve funkci. Nevím,
zda je to výhra a jestli
si to zasloužím, ale
všichni přítomní mi
vyslovili důvěru, pro pokračování ve
funkci do řádné okresní konference.
Položme si otázku, jak bychom dělali
kampaň, pokud bychom mohli vrátit čas
zpět?

Zde musím říct, že pokud by nám
někdo nezvedl rozpočet, tak naprosto
stejně. Ono to ani jinak nejde. V Jičíně
jsme zahájili volební kampaň do KZ rel-
ativně včas, a to 6. června setkáním na
dvoře OV KSČM v Šafaříkově ulici,
s fotografováním kandidátů za účasti
předsedy ÚV KSČM V. Filipa. Právě kri-
tika z minulých let, že jsme snad jedinou
stranou, která nemá na plakátech svého
předsedu, tím vzala za své. Prakticky
okamžitě se rozjela prezentace na
sociálních sítích. Plakátů bylo vylepeno
zhruba 950 kusů, rozdáno 40 tisíc
letáků, bannery ve městech. Nic však
potřebný výsledek nepřineslo, propadli
jsme se o stejnou polovinu hlasů, jako
tam, kde se snažili méně. 

Osobně mě velmi mrzí, že nemohly
proběhnout z důvodů omezení Covid-
19, prakticky do detailu připravené akce,
nejprve Společenské odpoledne ve
Valdicích a poté i předvolební recepce
v Hotelu Tammel, kam jsme pozvali i na
sto našich členů okrskových volebních
komisí. Těm jsme posléze alespoň
rozvezli připravené obálky s rouškami,

propisovačkou a písemným podě-
kováním. Jedinou plánovanou akcí
zůstal jen mítink, za příšerného deš-
tivého počasí 26. 9. Všem našim kan-
didátům, kteří šli tzv. se svou kůží na trh,
bych chtěl moc poděkovat, nebývá to
lehké rozhodnutí. Václav s Marcelou byli
opravdu velmi aktivní i přes jejich
náročné zaměstnání. Jistě by by byli
přínosem pro krajské zastupitelstvo.
Příčiny prohry a neúspěchu, by měli
vyhodnotit  nezávislí odborníci. 

Ačkoliv jsme několikrát po volbách
podpořili v minulosti odvolání předsedy

ÚV, nyní za V. Filipem stojí celý okresní
výbor. Nechci nikoho z navržených kan-
didátů na předsedu urazit, nebo klidně
ano, ale nevidím v současnosti a vzhle-
dem k situaci, adekvátní náhradu.

K úvodní otázce, jsem přesvědčen, že
jedinou možností je začít okamžitě pra-
covat na parlamentních volbách, vytipo-
vat a oslovit kandidáty, schválit je na
VČS a okresních konferencích a začít
s mediální prezentací, ztracený čas do
určení pořadí na KK, už nikdo nedokáže
nahradit.

Petr TYPLT, 
předseda OV KSČM Jičín

��� Střípky z Poslanecké sněmovny

Výsledky voleb nedopadly dle
očekávání a KSČM v Královéhra-
deckém kraji nebude poprvé od
vzniku krajů zastoupena v zastupi-
telstvu kraje. 

Je nutné zjistit příčiny tak obrovského
propadu jak z pohledu celorepub-
likového, tak regionálního. Víme, že po
levicové politice není u nás ani v
Evropě poptávka. Třicet let čelíme
brutálnímu antikomunismu. Tolerance
Babišovy vlády ze strany KSČM je naši-
mi voliči vnímána rozporuplně, protože
jsme nedokázali své zásluhy na
opatřeních ve prospěch lidí dostatečně
„prodat“. Svoji roli sehrály i obavy
z nákazy COVID-19, kdy se někteří naši
členové a sympatizanti báli jít volit. Svůj
díl odpovědnosti ale neseme i my, kraj-
ští funkcionáři KSČM. 

Především jsme špatně sestavili kan-
didátní listinu. O tom svědčí velké
množství posunů směrem nahoru i dolů
díky preferenčním hlasům. Nenabídli
jsme účinnou ani mediálně zajímavou
volební kampaň. Nedostatečně jsme

prezentovali dobrou práci našich kraj-
ských zastupitelů po celé čtyři roky.
Okresy často netáhly za jeden provaz,

a proto nám chy-
běl i větší „tah na
branku“. 

Věřím, že po
pečlivé analýze
n e ú s p ě c h u
d o k á ž e m e
společnými silami
najít cestu
k našim voličům
a třešničky budou

opět populární. 
Všem, kteří nesou prapor KSČM a

těm, kteří nám dali hlas, z celého srdce
děkuji.   

Soňa MARKOVÁ,
předsedkyně OV KSČM Náchod
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NA JIČÍNSKU JSME SE SNAŽILI

Společnými silami nalézt cestu k voličům



Jak dál?
Raději bych napsal Nerudovsky

„Jen dál!“. Jsem ale na rozpacích a
poci�uji hluboké zklamání z volebních
výsledků KSČM. Nic nového – jde
nejméně o čtvrtou prohru v posled-
ních letech. Co volby – větší a větší
propad. Zklamán proto, že volebnímu
soutěžení jsem věnoval velké úsilí
a energii, přesněji část života. Po
každých neúspěšných volbách se
vedení strany otřese a pokračuje.

Historická prohra přišla ve volbách
v roce 1990. Na rozdíl od řady kolegů
jsem spojil polistopadový čas s KSČ.
Šlo tehdy o bytí a nebytí. Práce v České
národní radě nebyla jednoduchá. Bylo
nás tam tehdy 32, ale stali jsme se hro-
mosvodem, co si tehdejší OF vymyslí.
Tehdy jsme se hrdě nazývali „konstruk-
tivní opozicí“.  (V ČNR, kde zasedalo
200 poslanců bylo s KSČ spojeno
nejméně 120 dalších, počínaje Petrem
Pithartem, který ostatně měnil svou

stranickou orientaci podle toho, jak
foukal vítr.) Jistý čas, relativně krátký,
měla KSČ místopředsedu ČNR Michala
Krause. 

Po dalších volbách do ČNR v červnu
1992 se situace začala dramatizovat.
Pro některé poslance a funkcionáře se
stala fungující a perspektivní formace
Levý blok (KSČM + Demokratická lev-
ice) lákavá. Značku Levý blok docela
prostě a sprostě odcizili. Jeden z nich je
žádaným advokátem a nyní horuje pro
většinový volební systém.  

V Klubu KSČM nás zbylo 9, později 10,
když přistoupil Svatomír Recman. Klub
LB měl tehdy 25 poslanců, ale stejně se
rozpadl. Navíc ještě finančně pustili
budoucí, po většině sociální demokraté,
komunistům „žilou“.

Mohl bych pokračovat v historii, ale
nebudu. Snad příští rok, kdy bude straně
stovka. Podivuji se, že zájemců o před-
sedování je mnoho. Jsem některými
jmény i šokován. Jeden z nich,
ekonomicky zaměřený, straně škodí již
mnoho let. 

Jako jeden z pěšáků, který se snaží
situaci pochopit, bych rád viděl tandem
Konečná – Skála. Jak se dnes s oblibou
říká „krizový managment“. Soudružka
Konečná by měla opustit Evropský par-
lament a věnovat se zcela straně doma.
Získala by potřebný kredit nejen u členů
strany, ale i veřejnosti. Soudruh Skála by
mohl uplatnit své bohaté zkušenosti.
V první řadě zkonsolidovat okresní výbo-
ry. Jezdit po okresech, svolávat aktivy,
besedy s občany, nevynechávat výz-
namná výročí atd. – vím o čem mluvím.

Obklopit se pracovitými lidmi a snažit
se ovlivnit i Haló noviny, které sice jsou
profesionálně vedené, ale o životě dnes
jediné levicové strany píši velmi málo.

Poslanecký klub musí být rovněž
v plné aktivitě. Ani to se neděje. To, co
platí o centru strany, platí ještě víc
poslancích. Ti mají navíc ještě možnosti
a prostředky – jezdit, být viděni.

Jaroslav ŠTRAIT, 
ZO KSČM  č. 68, 
Hradec Králové

Když jsme u těch zubařů – bohužel ty
doby, kdy zubař prováděl veškerou péči
včetně dentální hygieny ze zdravotního
pojištění, jsou ty tam. A také nikdo nepřin-
utí zubaře, který chce především trhat
zuby místo jejich spravování, nebo který
nechce provádět plomby hrazené po-
jiš�ovnou, ale jen ty za úhradu, aby vy-
hověl přání klienta. 

No a k tomu dalšímu. Především je to
úbytek služeb, speciálních obchodů.
Dříve u nás fungovaly dobře zásobené
obchody s textilem, železářství, obchod
s bílým zbožím, sběrna opravny obuvi,
cukrárna. Ty bohužel s novým režimem
postupně zmizely. Plánuje se zrušení
pobočky České spořitelny, ačkoliv neměla
nouzi o zákazníky. Nyní budou i starší
občané nuceni jezdit do okresního města
a čekat ve frontách na obsloužení.
Ustavičné problémy jsou s poštou – ačko-
liv mají mít otevřeno do 16.00 hodin, často
se stává, že lidé spěchají z práce na
poštu, přijdou o půl čtvrté, ale pošta má
zavřeno. 

Dalším problémem je nedostatek bytů
pro mladé, nestaví se žádné obecní,
sociální nebo alespoň cenově dostupné
byty. Pokud chtějí mladí bydlet, bez
hypotéky, kvůli které se zadluží až do
konce svého produktivního věku, se větši-
nou neobejdou. Pak nad nimi stále visí
jako Damoklův meč hrozba ztráty zaměst-
nání, nemoci, neschopnosti splácet…

Důvod pro rozhořčení mají lidé i kvůli
znehodnocování peněz ve spořitelnách
a bankách, jde o celorepublikový problém,
kdy po r. 1989 byly všechny peněžní
ústavy zprivatizovány, převedeny do
zahraničních rukou. Přitom platy jsou
posílány lidem na účet, hotovostní platby
se minimalizují a najednou vám za to, že
bankám svěřujete své peníze, nevyplácí
z běžných účtů žádné úroky. Přitom banky
vaše peníze investují a realizují velké zisky.
Ani převody na nějaké speciální vkladové
účty se příliš nevyplatí, úrok je zanedbatel-
ný a zdaleka nedosahuje procenta inflace.  

V neposlední řadě je to přílišná závis-
lost regionu na automo-
bilovém průmyslu, za-
městnávání značného
počtu cizinců i obyvatel ze
vzdálenějších regionů,
což má za následek jak
vysoký počet nejrůz-
nějších ubytoven, strach
občanů vyjít pak večer
ven, přetíženost silnic do-
pravou. Zejména při nás-
tupu na směny a ukon-
čení směny jsou silnice
totálně ucpány. Vede to
i k omezení služeb živ-
nostníků; nemají dostatek
pracovníků, nebo� ti raději
utíkají do automobilky,
kde je sice vysoká intenzi-

ta práce, ale také vyšší výdělky.
A samozřejmě musím zmínit i neustálý,
v poslední době až dramatický, růst cen
základních životních potřeb. I strach, jak
se to bude dál vyvíjet. 

Nepříjemné je také čekání na otevření
okresní polikliniky v ranních hodinách,
když pacienti, kteří přijedou ze vzdálených
míst okresu autobusem, musí čekat ve
stoje a v chladu před budovou (údajně
kvůli koronaviru – před ním mohli alespoň
čekat ve vestibulu), nemají možnost
využít WC, dokud nezačnou ordinační
hodiny. Poliklinika je zkrátka v soukromých
rukou a těžko jejímu vedení něco přikazo-
vat. A zahrádkáře z kolonií trápí to, že
budou muset zřejmě opustit své zahrádky,
které si zúrodnili, zavlažili, přijdou o to, co
si na nich za minulé roky vybudovali.
Soukromý vlastník pozemků má s are-
álem své investiční plány a zájmy drob-
ných zahrádkářů ho nezajímají.

Věra KUČEROVÁ
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Co nejvíce trápí lidi v mém okolí
V našem městě, Solnici, se jistě udělalo mnoho pro občany. Perfektně

vybavená a zmodernizovaná je základní škola, funguje zrekonstruovaný kul-
turní dům, město je čisté, na mnoha místech jsou kontejnery pro tříděný
odpad, vybudovány jsou dvě zubní ordinace, město zajistilo dva zubaře. Ale
samozřejmě je dost věcí, které lidi trápí. 

Vítězný stom roku 2020 – jabloň u hospody U Lidmanů
v obci Machov v Královéhradeckém kraji. Stromu je
sedmdesát let.
Autor: Marek Olbrzymek, Zdroj: Nadace partnerství



Jan Dawidko
ZVON KRYŠTOF

Mezi kopci dolinou
městečko v podhůří, 
domov můj.
Kamenná zvonice
stojí tam
u Svaté Trojice.
Tam Kryštofův hlas
zní krajinou,
zvěst lidem přináší
dobrou i zlou.
Zastav se poutníče
postůj maličko,
je slyšet zvon
z naší zvonice.
Zastav se poutníče
u Svaté Trojice,
když slyšíš zvon
z naší zvonice.

(Třetí největší zvon v České republice je
v Rychnově nad Kněžnou)

Přání k významnému životnímu jubileu
Místopředseda ÚV KSČM JUDr. Václav Ort, v doprovodu předsedy OV KSČM Jičín
Petra Typlta a předsedkyně ZO KSČM Hořice v P. Marcely Kováčikové navštívil
Marii Draslarovou u příležitosti jejích 100. narozenin. Soudružka Draslarová je
zároveň 75 let členkou komunistických stran. Zeptali jsme se jí na recept
dlouhověkosti a co má nejraději? „Mám ráda sport (sleduji fotbal i hokej), čokoládu

a Vojtu Filipa,“ sdělila recept osla-
venkyně a dodala: „Každé ráno si dám
panáčka oblíbené slivovičky.“ Největší
radost jsme jí udělali předáním osob-
ního dopisu, předsedy ÚV KSČM
a Pamětního listu k 30. výročí založení
KSČM, podepsaný Vojtěchem Filipem.
Poté, jsme diskutovali samozřejmě
o politice. 

Václav Ort a Petr Typlt navštívili ještě
jednu oslavenkyni – Jitku Dubskou ze
Staré Paky – a popřáli jí hodně pevného
zdraví k 90. narozeninám.

FOTO – Petr TYPLT

��� SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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KRÁLOVÉHRADECKO
Sedmdesátiny oslaví Vladimír Daňo

ZO 53 HK. Hana Jarošová ze ZO 36
HK oslaví 75 let. Pětaosmdesáté
narozeniny oslaví Margyta Horáková
ze Smiřic. Devadesátiny očekávají
Jaroslav Pšenička ZO 38 HK
a Miroslav Neubauer ZO 29 HK.

Všem přeje dobré zdraví a pohodu do
každého dne OV KSČM Hradec
Králové a jejich soudruzi ze základní
organizace.

TRUTNOVSKO
V Trutnově oslaví Květoslava Slá-

višová 85 let a Jaroslav Teuber 80 let.
Jiří Pastor z Radvanic bude mít 60 let a
Jiří Vyskočil z Úpice se dožil
devadesátky. 

Oslavencům přeje OV KSČM Trutnov
dobré zdraví a dost elánu do následu-
jících let.

RYCHNOVSKO
V Rychnově n. Kn. oslaví 65 let Hana

Dýčková, Marie Kvasničková osm-
desátiny a Hana Lenfeldová 92 let.
Oldřich Šreibr oslaví devadesátiny
a Stanislava Šreibrová 91 let, oba ze
Slatiny n. Zdobnicí. V Týništi n. O. je
nejvíce listopadových oslavenců: Josef
Pacholík a Marie Petráňová slaví 75
let, Jaroslav Suchý 65 let a Slavomír
Tauchman 91 let. Jan Kaplan
z Doudleb n. O. oslaví 91 let.

Všem přeje OV KSČM Rychnov a je-
jich základní organizace pěknou oslavu
a další roky prožité v dobrém zdraví. 

JIČÍNSKO
Marie Nováková z Jičína oslaví 85 let

a Eva Sálová z Lázní Bělohrad 75 let.
Gabriel Oláh z Třebnouševse bude mít
55 let a Josef Louda ze Starého Místa
padesátiny. 

OV Jičín všem oslavencům přeje
hlavně hodně zdraví a optimismu do
dalších let.

NÁCHODSKO
Jan Hojač z Jaroměře oslaví 75 let
a 55 let se dožívá Jana Pejšková,
oba z Jaroměře. ZO KSČM jim přeje
mnoho zdraví,štěstí a pohody
v dalších letech. 

* kscmhk.cz * kscm-Nachod.cz * kscm-jicin.cz 
* kscm-Trutnov.cz * kscmrk.cz * kscmkrhk.cz

KRAJÁNEK – měsíčník z Královéhradeckého kraje, ročník 21, č. 11, vyšlo 3. listopadu 2020 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:
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Jiří Knopp
JEŠTĚ JEDNOU

Ještě jednou to roztočit,
šavle hore, jako za mlada,
ještě jednou plachtit nad vodami,
jak racek chechtavý.
Pak zvolat selaví
a rozbít se o skálu,
jak sklenka skleněná
a upadnout v zapomnění...
Žil tady a už není.
Jste poslední, pane,
kdo se na něj ptá.



Komise žen při ÚV KSČM ocenila ženy,
členky KSČM, v soutěži Žena roku 2020.

V kategorii nad 50 let se Ženou roku
2020 stala Marta KOLESOVÁ z Hradce
Králové spolu
s dalšími čtyřmi
ženami. Do
soutěže ji přilásil
Klub levicových
žen. Marta je
dlouholetá ak-
tivní členka
komun i s t i c ké
strany. Navzdory
vysokému věku (ročník 1923) se stále
účastní všech stranických akcí i činnosti
LKŽ. Jako bývalá herečka recituje při
různých akcích. Pracuje aktivně v ČSBS
na krajské úrovni. Za nacistické okupace
byla spojena s kladenskou odbojovou
skupinou mladých levicově oriento-
vaných lidí Předvoj, jejíž členové byli

popraveni v Malé pevnosti v Terezíně.
Je členkou krajské rady Česko-ruské
společnosti.

Do soutěže bylo nominováno v letoš-
ním 3. ročníku 42 členek komunistické
strany ve dvou kategoriích: v kategorii
do 50 let tři ženy, v kategorii nad 50 let 39
žen. V červnu zasedla porota složená
z členek Komise žen, místopředsedkyně
ÚV KSČM a europoslankyně Kateřiny
Konečné a redaktora Haló novin Romana
Blaška, která vybrala aktivní členky
KSČM: jednu v kategorii do 50 let a pět
v kategorii nad 50 let.

V kategorii do 50 let se Ženou roku
2020 stala Jolana RIPPELOVÁ ze
Šumperku. Je předsedkyní OV KSČM
Šumperk. V době koronavirové krize
kolem sebe soustředila tým členů
a členek KSČM, sympatizantů a mla-
dých lidí, kteří ušili 4500 látkových
roušek.                                 Z Haló novin
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Rýžová fritáta
Pro 2 osoby:

�� 150 g vařené dlouhozrnné rýže �� 100 g uzeniny (párek,
šunka, pečené maso) �� 2 vejce �� 250 g zeleniny podle chuti
a zásob (fazolky, hrášek, paprika, rajče, lahůdková cibulka) ��
lžíce olivového oleje �� pepř �� sůl

Na pánvi opečte nadrobno nakrájenou cibulku, uzeninu,
pokrájenou zeleninu postupně podle tvrdosti. Osolte a opep-
řete. Přidejte rýži a promíchané nechte prohřát. Nakonec
zalijte rozšlehanými osolenými vejci a nechte na mírném
ohni zakryté ztuhnout.

Tohle nečekaně dobré jídlo je vlastně chutným využitím
zbytků, přesně podle hesla: co dům dal.

Vařila Ta�ana LANKAŠOVÁ

��� KRAJÁNKOVY DOBROTY Z JEDNÉ PÁNVE

� LKŽ HK – Pokud budou restaurace
zavřené, nemohou se konat avizované
a připravované akce. Pokud bude 10.
prosince situace lepší a povoleno
shromaž�ování do 20 osob, mohly
bychom se sejít od 14 h. v zasedačce –
k vánočnímu potěšení. Změna programu
vyhrazena – podle hygienických opatření.

ŽENA ROKU A SYMPATIE 2020

��� POZVÁNKY

V podvečer 11. října se v Hradci Králové,
v dřívějších Žižkových sadech, pod
hradbami starého města sešla skupinka
občanů pod vedením Krajské rady
ČSBS, aby si připomněli 596. výročí
úmrtí husitského volevůdce Jana Žižky z
Trocnova. Hodnocení života Jana Žižky
a jeho hrdinských bitev si připravil podle
historiků místopředseda krajské rady
ČSBS, Marta Kolesová zarecitovala
báseň své nedávno zesnulé kamarádky
Ludmily Brokešové. Akci podpořily
členky LKŽ.                                  (vha)

� V životě muže prostě jednou v životě
nastane okamžik, kdy si nové ponožky
prostě musí koupit.
� Povídá manžel své ženě blondýně: To
je hrozný kolik času strávíš u kadeřnice
a co to stojí peněz. – Blondýna: No jo,
ale když mi každá kamarádka říká, že
s moji hlavou není něco v pořádku!
� Povídá paní Sehnoutková paní Cuří-
nové: Co si kluk  nechal dát do nosu ten
kroužek, tak ho mnohem snáz dostá-
vám z postele do školy.
� Chlapi, nikdy v životě jsem neviděl
pohromadě tolik suchých hub jako
včera. – Ty jsi byl včera v lese? – Ale
ne, v hospodě u Ády a došlo mu pívo.
� Pěkná mladá blondýnka zastaví
u benzínové pumpy a usilovně tankuje.
Všimne si jí zaměstnanec pumpy, po
chvíli k ní přijde a osloví ji: „Slečno,
ehm..., můžu vám něco říct?“ – „Ano,

ale rychle prosím, spěchám!“ – „Dobře,
budu stručný... Benzin je o pár metrů
dál, tohle je hadice od vysavače...“ 
��Podívala se na mě, potom na svého
přítele, potom znovu na mě a moji
šekovou knížku a potom znovu na
svého bývalého přítele...
��Proč má matematik rád Slunce?
Protože prostě vychází.
�� Co mají společného rozvoz pizzy
a záchranka? – Určitě styl jízdy. –
Nejspíš proto, že to co vezou, by v ideál-
ním světě nemělo dorazit studené.
��Wikipedie: „Já vím všechno!“
Google: „Najdu všechno!“
Facebook: „Já znám všechny.“
Internet: „Beze mě jste v háji.“
Elektřina: „Tak se uklidníme jo?!“
�� Facebook je jako lednička. Chodíš
tam každejch 10 minut, i když víš, že
tam nic není.

��� Smějeme se s Krajánkem


