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NEVZDÁVAT SE
Všichni netrpělivě očekáváme

jaro, první teplé slunečné dny,
první květy bledulí, sněženek
a petrklíčů. Pro většinu žen zna-
mená 8. březen pěkné chvíle při
obdarování květinou. MDŽ není
jen oslavou žen, ale hlavně
svátkem bojů za jejich práva.
Nesmíme zapomenout, co nám
ženy, významné bojovnice minu-
lých generací odkázaly. Máme
volební právo, můžeme se vzdě-
lávat, máme v některých zemích
nárok na mateřskou dovolenou,
aspoň částečně zabezpečenou
péči o děti v jeslích a mateřských
školách.

Ale je stále za co bojovat, o co
usilovat. Finanční situace většiny
žen je mnohem horší než mužů.
Platové ohodnocení pokulhává
skoro o třetinu za muži. V důsled-
ku toho mají ženy i mnohem nižší
důchody. Většinou na tom nejsou
moc dobře ani ženy samoživi-
telky. Po rozvodech zůstávají
často děti v péči matky a otcové
finančně přispívají na jejich vý-
chovu. Mnozí však tuto svou vyži-
vovací povinnost neplní.

V době koronavirové pandemie
je tlak na ženy mnohem vyšší. Ve
zdravotnictví je zaměstnáno více
žen než mužů, a tak přeplněné ne-
mocnice, těžká péče o kovidové
pacienty a následně ještě doma
starosti o děti, které nemohou
navštěvovat školy, kladou na ženy
velikou zátěž. Ani ženy v jiných
profesích to nemají v současné
době  lehké. Některá odvětví kra-
chují, a tak jsou bez práce, jinde
v důsledku nemocí, ale i propou-
štění, se na zbývající pracovnice 

��� Slovo předsedkyně
KhKV KSČM

Vložil jsem do tvýho
Pohledu modrýho
Růži

A já zas bez ptaní
Dala ti do dlaní
Sebe

Stáli jsme pospolu 
Na samým vrcholu
Štěstí

Jiří Suchý

Pokračování na str. 2 �

Proč potřebuje politika ženy
Jsou tu pochopitelně přirozené rozdíly mezi

muži a ženami. Ženy většinou mají méně fy-
zických sil, ale jsou pro změnu vytrvalejší,
většinou mají schopnost využívat obě moz-
kové hemisféry (alegoricky řečeno centra ro-
zumu a citu) současně. Ženy jsou běžně
zvyklé si osvojovat nové poznatky a učit se,
jsou ale většinou citově labilnější než muži.
Ovšem mnohem podstatnější jsou sociální
rozdíly – žena je vždy chápána více jako mat-
ka a manželka, než jako kvalifikovaná odbor-
nice. Přitom vzdělaných žen neustále přibývá.

Žijeme v pozdním patriarchátu, i když tento
pojem neužíváme, přesto funguje. Býti ženou,
znamená vzhlížet k „pánovi tvorstva – muži“,
být vstřícná, poddajná, přizpůsobivá… Jako
političky ve vrcholných pozicích nezřídka
ženy bu� rezignují na svoji ženskost (třeba

paní Němcová), nebo naopak ženské zbra-
ně zneužívají (třeba paní Nečasová by mohla
vyprávět). Naštěstí i zde na úrovni parlamentu
jsou ženy, které zvládají politické a odborné
výzvy se vší ženskou elegancí. A není jich
málo a nemají to jednoduché. Pokud je sku-
tečné partnerství vzácné  v životě, nejinak je
tomu  v politice.  

Ženy ve volených funkcích
Je více než příznačné, že nejvíce žen ve vo-

lených funkcích nalezneme v obecních zastu-
pitelstvech, a to především v obcích do 1000
obyvatel. Zatímco v roce 1994 kandidovalo
v obcích zhruba 31 % žen, zvoleno jich bylo
jen 17 %. V posledních obecních volbách kan-
didovalo 32 % a zvoleno bylo už 28 % ze všech
kandidujících. Obecně platí, že čím větší je 

Jako sůl! V demokratické společnosti, i té, která se tak sama označuje (i když skutek
trochu utek), tvoří ženy zhruba polovinu lidské populace. Ovšem jejich postavení
i zastoupení ve veřejném životě a politice tomu neodpovídá. Tak vypadá v praxi příběh
o rovných šancích.

POLITIKA POTŘEBUJE ŽENY
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S úctou vzpomeňme Bohumila
Nikodýma (1877–1956), Františka
Syrůčka (1887 – �1941 Mauthausen),
Františka Kozu (1896–1942 �Moskva)
a další. Stáli u zrodu ČSSD (levice).
Protože struktura kraje se měnila, nelze
zapomenout na Jičínsko, kde působil
Josef Haken (1880–1949) a Trutnov-
sko, kde v německém části kraje agito-
val Vilém Gaida (1866–1930).

K prvnímu měření sil došlo v parlament-
ních volbách (do PS a Senátu) v roce
1920. Sociální demokracie kandidovala
společně a získala 18,3 %. Mezi zvole-
nými poslanci a senátory najdeme
Josefa Hybeše (1850–1921), Františku
Skaunicovou (19871–1923), Antonína
Zápotockého (1884–1957), Bohumíra
Šmerala (1880–1941) a Josefa Hakena.
Poslední tři jmenovaní se stali v květnu
1921 „svolavateli“ Ustavujícího sjezdu KSČ.

Je třeba připomenout generální stávku
v prosinci 1920. První dva poválečné roky
byly kritické – váleční zbohatlíci, šmelináři,
předražené zboží, nedostatek bytů,
zrušení Národních výborů… Stávku
bezohledně vláda potlačila – v Praze
zastřelen jeden dělník, v Mostě devět,

ve Vráblech čtyři. (Nešlo o první střelbu
v mladé republice: 2. 2. 1919 Ružombe-
rok – 19 demonstrantů zraněno, 12. 2.
1919 Bratislava – zastřeleno sedm
stávkujících.) 

Často se ptáme: co na to říkal humanista
T. G. Masaryk? Z kuloárů vyplynulo, že
s násilím nesouhlasí, ale nemůže jít proti
vládě. Aniž bychom předbíhali – za první
republiky do roku 1935 se do protestu-
jících (včetně žen i dětí) střílelo jako
u „Verdunu“.

K levici se přihlásilo 28 poslanců a se-
nátorů. Proces odluky od pravicové části
sociální demokracie trval až do Usta-
vujícího sjezdu KSČ 14. až 16. května
1921 v Obecním domě v Karlíně. Z vý-
chodních Čech přijelo na 50 delegátů.
Na podzim 1921 se konal Slučovací
sjezd KSČ. Do čela krajského výboru
zvolili v Hradci Králové Bohumila
Nikodýma. Tiskovým orgánem se stala
Pochodeň. Na rozdíl od jiných politic-
kých stran byla KSČ jednotná –
sdružovala Čechy, Slováky, Němce,
Poláky, Ukrajince a Židy. 

Jaroslav ŠTRAIT,
spisovatel a historik

obec, tím méně žen je v zastupitel-
stvu. V malých obcích je na práci více vi-
dět, proto zde získávají ženy více důvěry.

Podobné výsledky nalezneme i v kraj-
ských volbách. V roce 2000 kandidovalo
přes 31 % a zvoleno bylo16 %. Loni pak
z 31 % kandidujících bylo zvoleno přes
22 % žen ze všech kandidátů. Ještě zají-
mavější je situace v Poslanecké sně-
movně PČR. V roce 1996 kandidovalo
20 % žen, zvoleno bylo jen 15 %. V roce
2017 pak 28 % a zvoleno bylo 22 %.
Můžeme tedy konstatovat, že počet žen
ve volených funkcích pomalu stoupá, ale
také to, že stoupá příliš pomalu. Návrhy
na zavedení povinných či doporučených
kvót pro zastoupení žen na kandidát-
kách volebních stran nezískávají podporu
a osobně se ani nedivím.

Poněkud nerovné šance
Teoreticky by měly být šance na aktivní

zapojení do politiky mužů a žen rovné.
Nejsou. Žena musí být pohledná, vkusně
oblečená, přívětivá, vzdělaná, pracovi-
tá… Zatímco u mužů neřeší veřejnost
jejich výběr kravaty či barvu obleku, veli-
kost pleše a už vůbec ne jejich odbornou
erudici, zdvořilost a sexuální přitažlivost,
u žen tak činí nejen veřejnost, ale i páni
kolegové. Pominu pak i to, že doma musí
být uklizeno, děti spokojené, ukázněné
a lednička plná.

Čím jsou ženy v politice cenné a mělo
by jich být víc? Žena potřebuje vidět
hmatatelný výsledek své práce, nestačí jí
jen postavení. 

Proto pořád platí: Chcete změny? Volte
ženy!

Ta�ána LANKAŠOVÁ

valí neúměrné množství práce. K dobré
atmosféře nepřispívá ani fakt, že se situ-
ace od Vánoc nelepší a nikdo neví, jak
to bude dál.

Přesto si myslím, že právě ženy jsou
tím motorem, který bude pohánět celou
společnost správným směrem. Jen mu-
síme dát o sobě vědět, nesedět v koutě,
ale hlasitě vyjadřovat svá přání a potře-
by. Již dávno neplatí: Sedávej panenko
v koutě, budeš-li hodná, najdou tě.
Naopak, my musíme jít ven, mezi lidi
a vyjádřit hezky hlasitě, co chceme.

Milá děvčata, holky, dívky, ženy, babič-
ky, tetičky... prostě, všechny bytosti
ženského pohlaví, vše nejlepší k Mezi-
národnímu dni žen Vám přeje 

Věra ŽIŽKOVÁ
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Předjaří dává nadějiOhlédnutí první za historií KSČ–KSČM
70 + 30 = 100

POLITIKA POTŘEBUJE
ŽENY

Radikální levicový proud sociální demokracie se začal formovat po Velké
válce. Stranou nezůstal ani Královéhradecký kraj. V hostinci U Švagerků
v Hradci Králové se začali scházet levicově orientovaní předáci sociální
demokracie. 

První číslo Pochodně z 26. 4. 1906, tiskoviny sociálně demokratických dělníků.



Na jednání Zastu-
pitelstva města
Hradec Králové 22.
února hlasoval klub
KSČM zároveň se
zastupiteli ANO
a ODS (ostatní klu-
by nehlasovaly)
v tajné volbě pro
odvolání 2. ná-

městka primátora Mgr. Martina Hanou-
ska (SZ, zvolen za ZPH a Zelení) pro
oblast sociálních věcí, zdravotnictví, škol-
ství a životního prostředí. Ten byl 19 ode-
vzdanými hlasy platně odvolán.

Naše důvody pro odvolání
Náměstka Mgr. Martina Hanouska jsme

na prosincovém jednání zastupitelstva
města v jeho funkci podpořili, i když bylo
kuriózní, že na této pozici zůstal,
přestože jeho klub z koalice odstoupil.
Jeho jednání sice nebylo normální, ale
věřili jsme v jeho schopnosti. Po dobu tří
měsíců, kdy ve funkci zůstával, jsme
bohužel museli sledovat jen jeho úsilí

o to, aby v podstatě škodil Radě města
a potažmo občanům svou nečinností ve
svěřeném úseku a hledáním jen vlast-
ního prospěchu.

Jeho odvoláním jistě dojde k uklidnění
situace ve vedení města, které nyní
spočívá v rukách zastupitelů ANO 2011
a ODS. Věříme, že se nastartuje
racionální a věcné konání Rady města
a problematika města bude řešena
pružněji. Proto jsme také podpořili zvo-
lení Pavla Marka (ANO 2011) ná-
městkem pro oblast správy majetku
města a městských organizací.

Dovolili jsme si podpořit stranu stře-
dovou i pravicovou, protože mnohé body
jejich programu jsou v souladu s voleb-
ním programem KSČM. Doufáme, že bu-
deme moci s nimi na plnění programu
dále odborně spolupracovat.

Upozorňujeme novináře i veřejnost, že
podpora zastupitelů KSČM v řešení ne-
dobré situace na radnici byla zcela
nezištná. Neslíbili jsme v pozadí žádnou
trvalou podporu jejich konání, ani za to
nedostaneme žádné prebendy či funkce.

Podpoříme na jednáních zastupitelstva
jen ta řešení investic, dopravy, výstavby,
sociálních věcí atd., která, podle našeho
názoru, přinesou prospěch občanům
města Hradec Králové a budou ve
shodě s naším volebním programem.

Za klub zastupitelů KSČM,
předseda klubu Ing. Lubomír Štěpán

Smlouva o provozování vodovodů a ka-
nalizací společností AQUA Servis, a. s.,
byla uzavřena do 31. 12. 2020. Tato
smlouva byla vypovězena v roce 2019
a v témže roce na jednání zastupitelstva
města bylo jednomyslně rozhodnuto
o založení společnosti Vodovodů a kanal-
izací, s. r. o., Rychnov nad Kněžnou, kde
je město jediným vlastníkem. Takže od
1. ledna 2021 vodohospodářský majetek
v Rychnově n. Kn. spravuje tato obchod-
ní společnost. Tudíž příjmy této společ-
nosti budou tvořit vodné a stočné a výda-
je společnosti budou vynakládány na pro-
voz vodohospodářského majetku a ná-
jemné městu.

V souvislosti s tímto město musí zabez-
pečit generální opravu čističky odpadních
vod tak, aby to bylo v souladu s platnými
předpisy o vypouštění odpadních vod.
Předběžný odhad nákladů na opravu,
která by měla být provedena do
31. 12. 2023, je 80 až 90 miliónů korun.
Konečná cena bude známa až po ukon-
čení výběrového řízení na tuto stavbu.

Významnou investicí do vodohospo-
dářské infrastruktury v tomto roce bude
výstavba zkušebního vrtu, který by měl
městu v budoucnosti přinést nový zdroj
pitné vody, který je nezávislý na součas-
ném zdroji.

Závěrem lze konstatovat, že i přes výše
uvedené značné investice cena vodného
a stočného pro rok 2021 zůstává v Rych-
nově nad Kněžnou stejná.

JUDr. Milan NOVÁK (KSČM),
radní města

S VODOU UŽ HOSPODAŘÍ MĚSTO
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Na počátku února se videokon-
ferenční jednání Kh Krajského výbo-
ru KSČM zabývalo především pří-
pravou nominační konference.

Nominační konference Kh KV KSČM
za účasti 29 delegátů, kteří se zdr-
žovali na svých okresních výborech
za dodržení hygienických nařízení,
se konala též videokonferenčně.
Jednání nebylo úplně bez technic-
kých problémů, ale ty se vždy rych-
le napravily. Jeden člen volební ko-
mise přivezl z OV na KV do Hradce
Králové zapečetěnou obálku s hlasy.
Hlavním úkolem konference bylo
stanovit pořadí na kandidátní listině
do PS na prvních pěti místech a na
dalších potvrdit pořadí osobností. 

Na první místo byl zvolen opět sou-
časný poslanec Zdeněk Ondráček
(KSČM). Za ním byla zvolena nová
mladá tvář Kateřiny Dědkové (BPP)
z Jičína. Dále se umístily již lety pro-
věřené, zkušené a obětavé osobnosti
KSČM: Táňa Šormová, Soňa Marko-
vá a Josef Lukášek. Všem dalším
poděkovala předsedkyně za odvahu
jít na kandidátku. Kandidátní listinu
ještě schvaluje ÚV KSČM – podle
stanov.

Úkolem pro KV i OV bude propago-
vat zvolené kandidáty a připravit
spolu s nimi hodnotnou volební kam-
paň i přes možnost trvání hygienické
karantény.                                 (vha)

��� Jednal KV KSČM

Při posledních volbách do městského zastupitelstva v Rychnově nad Kněž-
nou v roce 2018 bylo jedním z cílů volebního programu současné koalice,
kterou tvoří mezi jinými i KSČM, hospodaření s vodou městem Rychnov nad
Kněžnou. Od posledních voleb uplynuly dva roky, a tak je  dobré seznámit čte-
náře Krajánku a občany města s tím, jak je tento cíl plněn.

KLID NA RADNICI V HRADCI KRÁLOVÉ
Prohlášení klubu zastupitelů KSČM Zastupitelstva města Hradec
Králové ze dne 23. února 2021

Budova Magistrátu Hradce Králové, dříve
budova Krajského národního výboru.



Jsem velmi ráda, že
společnost odmítla
snahy některých anti-
komunistických poli-
tických exponentů
o znevažování MDŽ
a jeho nahrazení jiný-
mi významnými dny.
Tyto snahy byly na-
prosto scestné. Vždy	 příběh švadlen
v boji za volební právo a zlepšení pra-
covních podmínek zná snad každý.
Původní a základní myšlenkou MDŽ je
občanská a politická rovnoprávnost mu-
žů a žen, zavedení volebního práva pro
ženy a srovnání pracovních podmínek.
Jako připomínka tohoto boje za rovno-
právnost se tento svátek slaví v mnoha
zemích světa, právě proto, že ne všude
a ne ve všech oblastech života jí bylo
dosaženo.

S rovnoprávností žen, nebo chcete-li
emancipací, nemá nikdo v moderní
společnosti problém, ale jak je to s vní-
máním žen jako symbolu mateřství a no-
sitelek života? Dokážeme tuto oblast
dostatečně zohlednit? Srovnejme obdo-

bí socialismu a dneška, například v do-
sažení věku pro  odchod do důchodu –
muži v šedesáti letech (v těžkých po-
voláních dříve), ženy v padesáti sedmi,
mínus rok za každé narozené dítě. 

Jak je to v současnosti? Věk se zvýšil
a v budoucnu se nebudou dělat rozdíly
mezi ženami a muži, ani v počtu vycho-
vaných dětí. Věk není však jediná pod-
mínka, která se zpřísnila. Zvýšil se
i počet odpracovaných let a povinné pla-
cení pojištění. Na rozdíl od minulosti, kdy
stačilo 25 let, jsme se nyní dostali až na
35 let.

Neodpustím si ještě malou poznámku:
Když jsme se s mojí sestrou narodily,
naše babička již byla v důchodu. Mohla
mamince se vším vypomoci, a to by se
jistě hodilo i dnes, zejména v době, kdy
je většina dětí doma na distanční výuce.

Jsem přesvědčena, že MDŽ je třeba si
stále připomínat jako oslavu žen pro to,
co dokázaly v minulosti i toho, co zvlá-
dají dnes. Musíme si stále připomínat,
že rovná práva nedostaly zadarmo
a musely si je vybojovat.

*

Na závěr mi dovolte popřát všem ženám
k jejich svátku hlavně pevné zdraví
a vyslovit požadavek, aby tato spo-
lečnost výrazněji zohledňovala mateř-
ství, a to nejen při stanovování termínu
odchodu do důchodu, ale i v ostatních
sférách života. Žádná maminka neřeší,
oč při nepřetržité péči o miminko mate-
riálně přišla, ale každá si dobře uvědo-
muje, co mateřstvím získala. Dokáže
však tuto úlohu žen a matek objektivně
ocenit i společnost?

Kateřina DĚDKOVÁ, 
kandidátka KSČM 

do PS Parlamentu ČR

Nezadržitelně se blíží Mezinárodní den žen, při jehož připomenutí bychom
se měli zamyslet nad tím, jak je vnímán v současnosti a jaké je postavení žen
ve společnosti.

CO PRO MNE ZNAMENÁ 8. BŘEZEN – MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN

TÁŇU ŠORMOVOU, 
zastupitelku města Hradec Králové, kandidátku do PS

1 � Jak oslavíte 8. březen – Mezinárodní den žen?
Pošlu přání všem mým nejbližším, kamarádkám a známým

(ženám), dovezu kytičku mamince a budu věřit, že naši muži
na nás nezapomenou. Mám tři vnučky, a tak bych jim ráda
pověděla o tom, proč tento svátek je a proč je důležité na něj
nikdy nezapomenout a nedovolit jeho zmizení. Určitě se
vypravím ven do přírody trochu popotáhnout jaro za uši. Už
moc chybí zelené trávníky, stromy, zpívající opeřenci... 

2 � Co by bylo pro vás nejlepším dárkem?
Aby byli všichni zdrávi, ti kteří jsou v nemocnicích, aby se

uzdravili, aby lékaři nemuseli rozhodovat, komu věnovat svou
péči, abychom se mohli vrátit k normálnímu životu, ke svým
blízkým bez obav a strachu. Aby se na sebe lidi zase usmívali
a bylo to vidět. Aby znovu ožily školy, hřiště, klubovny. Aby
skončilo politizování a populizmus a vrátil se rozum do roz-
hodování. Aby byl znovu na prvním místě člověk. Určitě mě
osobně potěší kytička...

LENKU KOPYSOVOU, 
zastupitelku v Šárovcově Lhotě

1 � Osmý březen je pracovní den, takže svátek oslavím prací.
2 � Nejlepším dárkem je pro mne spokojená a zdravá rodina.

PETRA FALTU, člena komise zastupitelstva města HK
a kandidáta do PS

1 � MDŽ slavíme tradičně jako každý člověk v naší zemi,
který tento hezký svátek pro naše drahé polovičky oslavuje.
Když přijdu domů z práce, moje drahá dostane ode mne růže,
které má ráda, a potom udělám naše
oblíbené jídlo – bulharský pilav. K tomu
si dáme naše oblíbené víno, a pokud je
možnost, tak si zajdeme ještě na nějaký
film do kina. V dnešní době to moc
nejde, ale je možné udělat alternativní
řešení, pokud i nadále budou zavřená
kina. Kino nahradí jiné volnočasové
aktivity – asi si zajdeme na večerní
procházku městem :-) 

��� OTÁZKY PRO...

Z Tániných toulek přírodou...
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Mezinárodní den žen zůstal díky úsilí
KSČM významným dnem v kalendáři
České republiky. Po letech znevažo-
vání, dehonestací a snahy zapomenout je
dnes svátkem všech žen, nejen ma-
tek. Připomíná boj žen za důstojný
život v míru, ale také za rovnoprávné
postavení ve společnosti a volební prá-
vo. Stále platí, že svět se na muže a ženy
nedělí, svět se z mužů a žen skládá. 

Osmý březen má kromě toho historické-
ho i velmi důležitý
rozměr poděkování
ženám za zvládání
jejich mnohočet-
ných rolí: milující
maminky, pečující
babičky, podporu-
jící manželky a part-
nerky, šikovné
hospodyně, váš-
nivé milenky, vy-
soce vzdělané
a schopné pracov-
nice ve všech
možných oborech,
ale i nepostra-

datelné společnice a bezva kamarádky.
To vše většina žen činí s elegancí, grácií,
vnitřní i vnější krásou a většinou i s ús-
měvem a pohlazením. Jak poeticky říkal
básník Jaroslav Seifert „žena je sladký
cukr v tom hořkém kafi života“. 

Přála bych si, aby se ženám dostávalo
přání, květin, polibků, pomoci a uznání
nejen v tento den, ale po celý rok. To by
byl pro mě největší dárek. Osobně
dostávám od svého muže květiny, drob-
né dárky a vyjádření lásky často, nejen

u příležitosti MDŽ.
Opírám se o je-
ho každodenní
podporu, pov-
zbuzení a lásku
a snažím se mu
oplácet stejně. 

***

V okrese Ná-
chod chystáme
na OV KSČM
přáníčka a drobné dárečky pro ženy,
členky a sympatizantky KSČM, které
budou ženám předávány individuálně
vzhledem k přetrvávající koronavirové
pandemii. Naše přání se k ženám dos-
tane i prostřednictvím webových stránek,
FB a inzerce v týdeníku ECHO. 

Novinkou bude první Den otevřených
vrat v našem sídle OV KSČM v Ná-
chodě, kde chceme oslovovat kolemj-
doucí ženy. Postupné seznamování s kan-
didáty a kandidátkami pro volby do PS
i programovými prioritami v rámci Dne
otevřených vrat bude jednou z mnoha
akcí naší předvolební kampaně.

Soňa MARKOVÁ,
kandidátka KSČM 

do PS Parlamentu ČR

	�Proběhla jednání o dostavbě jaderné elektrárny Duko-
vany, KSČM zstupoval Pavel Kováčik, je stálým členem
Atomové kmise. I jeho úsilí vedlo k tomu, že nebyl
vyloučen Rosatom. Pravděpodobně bude znemožněno,
aby se účastnil výrobce z ČLR. To zdraží výstavbu a ko-
nečnou cenu energie. 

	�Jan Hamáček (ČSSD) spustil rozhodnutí vlády o přesunu
5 mld. Kč z vládní rozpočtové rezervy do rozpočtu ministerstva
obrany. Tyto finance měly směřovat do boje s pandemií, kde
bylo a snad nadále je zapojeno 650 vojáků a kolem 50 ks
vojenské techniky, další vojáci slouží při trasování nemocných
kovidem a zabezpečování vakcínou. Hamáček dále zablokoval
požadavek KSČM na návrat žáků I. stupně do škol, kde by
však měla platit protiepidemická opatření. Vláda tak neplní
předchozí dohody s KSČM. KSČM pak nechce podpořit přijetí
dalšího schodku státního rozpočtu.

	�KSČM je připravena podílet se na přijetí novely volební-
ho zákona, když ten původní napadl Ústavní soud. Prio-
ritou bude zachovat volební kraje, udržet poměrný systém
bez deformací a zůstatek hlasů by se měl vrátit k druhému
skrutiniu, jak byl systém nastaven do roku 2000. 

	�Při jednání s ANO 2011 dosáhla KSČM pokroku v návrhu
na sloučení zdravotních pojiš�oven minsterstva vnitra a minis-
terstva obrany.

	�Poslanec Zdeněk Ondráček usiloval o prosazení našich
požadavků v Ústředním krizovém štábu.

	�Je třeba ocenit zásadovost, uvážlivost a věcnost v jednání
vedení KSČM i předsedy strany Vojtěcha Filipa.

	�Ve druhém čtení novely Zákoníku práce bylo dosaeno
schválení 5 týdnů dovolené – usílím Stanislava Grospiče
a Hany Aulické Jírovcové.

	� Rozhodující střet s postojem vlády k prodloužení nouzo-
vého stavu skončil přijetím usnesení PS o jeho neprodloužení.
Poslanecký klub naplnil usnesení VV ÚV KSČM a zároveň
navrhl opatření tak, aby nemohlo dojít ke zhoršení pandemické
situace. 

	� Schváleno bylo usnesení o povinnosti náčelníka ge-
nerálního štábu zajistit podle zákona o ozbrojených silách
ponechání vojáků AČR v nemocnicích a ústavech sociální
péče. 

	�Ukončením nouzového stavu se přenáší část povinností na
hejtmany a krajské reprezentace, kde vládne většinově pravi-
ce. Ta bude muset převzít odpovědnost. Zatím ji přijala tak, že
hejtmani vyhlásili pokračování nouzového stavu. 

	�Sněmovna schválila předlohu pandemického zákona,
s nímž KSČM nesouhlasila a nepodpořila jej. Nepodpořila
jej ani SPD. 

	�Předseda ÚV KSČM svolal mimořádné zasedání VV ÚV
a řešili postup k nově a neústavně vyhlášenému nouzovému
stavu, tak ve věci státního rozpočtu. Postup nakonec řešil pos-
lanecký klub. Návrhy pravice – koalice Spolu, Pirátů a STAN –
na odpuštění plateb do sociálního a zdravotního pojištění, či
neplacení daní na úkor pracujících občanů jsou nepřijatelné.

ZDROJ: KSČM Moravská Třebová

���� Střípky z Poslanecké sněmovny

Poslanec Zdeněk Ondráček byl
krajskou nominační konferencí
zvolen za lídra kandidátky KSČM
do Poslanecké sněmovny.

Všem kandidátkám a kandidátům
přeje Krajánek co nejlepší výsledky
a doufá, že velká většina stranické
veřejnosti se spolu s nimi zapojí do
volební kampaně.

Využijme dobře významného dne

Soňa Marková

Hyacinty Aloise Mikysky.                                    FOTO – archiv
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	 Podpora vlády ANO+ČSSD přinesla
také dobré výsledky, nyní je již třeba
s podporou opravdu skončit. Však to
otevřeně říká studie dr. Srba, v poslední
době to vyjádřil poslanec Z. Ondráček,
občas o tom hovoří i V. Filip. (Z osobní
zkušenosti vím, že na Filipovi trvají něk-
teří členové strany, a jak tam nebude, asi
se stranickou prací praští a nepůjdou volit
– to je stanovisko skutečného komunisty?
Jsme ve straně kvůli jednomu předsedovi
nebo pro přesvědčení, že kapitalismus je
nemožný a má být nahrazen?)

	 Opravdu si myslíte, že volební pro-
gram KSČM je schopno prosadit jen 15
poslanců? I když jsme jich měli dříve více,
návrhy KSČM podané v souladu s voleb-
ním programem byly smeteny pravicově-
středovou většinou. Bouchat do stolu
nestačí.

	 Opravdu si myslíte, že za volební
nezdary může výhradně předseda strany
s kolektivem svých místopředsedů – 8 lidí
– a 14 členů VV ÚV? Kdo ten „neschop-

ný“ kolektiv tedy vybral a zvolil? – Volba
jde přece odzdola, ne? Podle stanov. ZO
volí svého předsedu, navrhuje členy do
OV a OV navrhuje členy pléna ÚV i kandi-
dáty na volební listiny všech stupňů, zod-
povídá za volby do obcí svého okresu,
okresní konference volí členy do KV,
dává návrhy na kandidátky. Krajský výbor
(složený ze zástupců stranických okresů)
zodpovídá za volby do kraje, konference
zvolí kandidátku, pomáhá při organizaci
voleb do PS – tam si stanoví každý kan-
didát svůj osobní volební úkol (v rámci
celostátního programu). Na konci je sjezd
– tam se také delegáti volí odzdola. Kdo
tedy nese vinu i za třeba špatně zvo-
leného předsedu OV, KV a ÚV? Kdo na
sjezdu připomínkuje volební program
i ten dlouhodobý pro KSČM a schvaluje? 

Tak jestli všichni tito lidé někde pochy-
bili, byli málo aktivní ve své práci, byli ne-
mocní, nemají dost invence, schopnosti
správně se rozhodnout při prostudování
podkladů, nenavrhovali mladší členy
strany na posty předsedů všech úrovní,
nebo na kandidátku do voleb, a ti mladší ani
neměli zájem o místo pro nezajímavou
výplatu a následnou šikanu od veřejnosti,

a tak na postech zůstali důchodci, povět-
šinou dlouholetí funkcionáři (už méně in-
venční, méně odvážní, méně energičtí
i s úctou k jejich zkušenostem, i s přihléd-
nutím k tomu, že některý sedmdesátník je
ještě zdravý a výkonný), tak to vše lze
zahrnout do neúspěchu stranické práce
mezi lidmi a příčinu neúspěchu. Mladší
lidé se ani příliš angažovat nemohou –
leda přes sociální sítě – mají v zaměst-
nání dvanáctky, turnusy, musí pracovat
přes čas a musí být loajální k názorům
šéfa... Leda živnostníci mají zelenou.

	 Soudruh Skála do čela... Byl dvakrát
místopředsedou ÚV, začal se více ve
straně angažovat až po dlouhé době
v ústraní podnikatelských aktivit, není
neschopný, ale neuspěl v žádných vol-
bách (pokud je to jinak, tak se mu omlou-
vám). Pravda v Praze být prorokem je
těžké. Proč tak málo navazuje na myš-
lenky svého přítele Miloslava Ransdorfa?
Co je s budovanou knihovnou v jeho jmé-
nu? Proč nevaroval přítele před nepřed-
loženým osobním zadlužením a podvod-
níky? (Nu, možná o všem nevěděl...)
Opravdu my všichni z prací Ransdorfa
málo čerpáme.     Mirka VOHRALÍKOVÁ

ODPOVĚDI NA NEVYŘČENÉ
OTÁZKY

Navracení majetku na Trutnovsku
Dne 16. 11. 1990 přijalo Federální shro-

máždění ústavní zákon č. 496/90 Sb., o na-
vrácení majetku KSČS (KS Česko-Slo-
venska) lidu ČSFR (České a Slovenské
Federativní Republiky, 13.4.1990–31.12.
1992). Komunistická strana podle tohoto
zákona navrací všechny movité i nemovité
věci, peněžité prostředky a majetková
práva, která měla v držení ke dni
31.12.1989 s výjimkou:


movitých věcí, tvořících součást
kancelářského a obdobného vybavení
s pořizovací cenou do 5 000 Kč;



mzdových prostředků, náhrad mezd
a mzdového vyrovnání pracovníků,
kteří z důvodů organizačních změn byli
nuceni ukončit pracovní poměr v KSČ.

Dne 20.11.1990 přijala vláda ČSFR
usnesení č. 901/90 k realizaci výše uve-
deného zákona. Výkonem přijatého zá-
kona byli pověřeni Okresní úřady. Zisk
z veškerého navráceného majetku i pří-
mo navrácené finanční prostředky měly

Okresní úřady poukázat na účet Federál-
ního ministerstva financí.

Okresní úřad v Trutnově určil komisi tvo-
řenou dvěma pracovníky OÚ a zástupci
Občanského fóra k praktickému odebrání
majetku KSČ v okrese Trutnov. S touto
komisí jsme jednali postupně 3.,14. a
22.1.1991. Nakonec jsme 30. 1. 1991 v 9
hodin ráno přistoupili k praktickému pře-
dávání majetku. Jednání nebylo jedno-

duché (zejména se zástupci OF), ale přeci
jen v 19 hodin jednání skončilo dohodou.
Obě zainteresované strany podepsaly
protokol o předání majetku KSČ a stavu
celkového vyrovnání. 

Podle zákona č. 496/90 Sb., jsme odev-
zdali veškeré nekancelářské vybavení
v hodnotě 458 530,90 Kčs a byli jsme po-
vinni uhradit to, co jsme v průběhu roku
1990 z majetku strany podléhajícímu
předání prodali, či si po dohodě s komisí
OÚ k 30.1.1991 odkoupili pro zabezpe-
čení vlastní činnosti OV KSČM. Jednalo
se o automobil, psací stroje, rozmno-
žovací stroj, kartotéku, diktafony, video,
chladničky na střediska a vybavení údrž-
bářské dílny.

Celkem jsme byli povinni uhradit
675 016,08 Kč. Tyto prostředky bez cca
50 000 Kč měl okresní výbor na běžném
účtua rezervním fondu. Částku 271 000 Kčs
za odkoupené věci a pohledávky jsme
uhradili hned 30.1.1991.

Kámen úrazu nastal, když
Okresní úřad a OF zjistily, že KSČ
má u bývalého Domu kultury
pohledávku ve výši 65 015,60 Kč
a u bývalého Měst NV Trutnov po-
hledávku v hodnotě 846 747 Kč
(splatnou k 30.6.1991). Druhý den
po podpisu protokolu o navrácení
majetku bylo pracovníky Okres-
ního úřadu v Trutnově vše zpo-
chybněno. Ale to již šlo mimo OV
KSČM Trutnov.

Ing. arch. Roman ŽATECKÝ
za OV KSČM Trutnov

Zhruba před třiceti lety nastala pro vládnoucí stranu v tehdejším Československu po lis-
topadu 1989 nelehká a právně složitá doba. Veřejnost začala s obviňováním komunistů
za vše možné i nemožné a Občanské fórum vzneslo požadavek, aby se majetek KSČ
a nástupnických stran i na Slovensku vrátil lidu. Musíme si však uvědomit, že to byl
majetek vytvořený především z příspěvků členů strany a činností několika jejích hospo-
dářských organizací. Navracet majetek musel také Svaz socialistické mládeže a některé
společenské organizace. Měl být využit na humanitární a charitativní účely. Období bylo
obtížné a je složité se k výročí vracet, už jsme jej však v únorovém Krajánku nakousli
tím, jak to bylo s rychnovským okresním výborem. Komunisté se s „lidem“  vyrovnali,
v těžkém období se nevzdali svých ideálů, působili a působí dál v nových podmínkách.

Předávání majetku komunistů lidu

Krakonošovo náměstí v Trutnově – 1. máj 2013.



TRUTNOVSKO

Leoš Ryšlavý z Trutnova oslaví 65 let. OV
KSČM v Trutnově mu přeje stálé zdraví
a chu� do další práce a aktivit.

KRÁLOVÉHRADECKO

Jan Mišovič, ZO 36, Ludvík Jaeger, ZO 2,
Andrej Lutaš ZO 54, všichni z Hradce
Králové, oslaví 85 let. Osmdesátiny oče-
kává Jiří Krejcar, ZO 16, HK. Sedm-
desátiny oslaví Marie Barnetová ze Smiřic
a 65 let Eva Benešová ze ZO 23 HK.
Padesátiny bude mít Jitka Jarošová, ZO 36
HK. V březnu oslaví 92. narozeniny Marie
Šolínová ze Stěžer a 98 let Marta Kolesová
(HK), členky LKŽ. 

Oslavencům a oslavenkyním přeje OV
KSČM Hradec Králové zejména dobré
zdraví, štěstí a elán šlapat dál životem.

JIČÍNSKO

Jana Fiedlerová z Lázní Bělohrad a Eva
Vojtěchová z Miletína oslaví krásných 80,
Anna Zapadlová z Nové Paky 75 a Jaro-
slav Bejr ze Šárovcovy Lhoty oslaví sedm-
desátiny. Ke 100 letům přejeme Františku
Dědečkovi z Jičína.

Přejeme všem v této těžké době hodně zdra-
ví a životního optimismu. OV KSČM Jičín.

RYCHNOVSKO

Josef Šmída a Růžena Šabatová, oba
z Voděrad, Ladislav Zeman z Doudleb
n. O., oslaví sedmdesátiny. Viktor Faltus
z Rokytnice v O. h. si při�ukne k 75. naroze-
ninám. Osmdesátiny oslaví Marie Hudous-
ková z Borovnice, Josef Šejna z Vamberka
a Miloslav Dostál z Týniště n.O. 

Všem jubilantům přeje OV KSČM Rychnov
nad Kněžnou stálé zdraví, dobrou péči
bližních a skvělou náladu.

Vycházky husím pochodem v rouškách jsme
začali za Klub seniorů a LKŽ u rybníka
v Roudničce. Jen pro fotografii jsme se sdru-
žili... Pod vedením Hanky, která vše napláno-
vala, jsme chodili v blízkém okolí města. Při
únorových vycházkách jsme navštívili nejen
rybníky – Cikán, Datlík a Stříbrňák, ale také
Císařskou studánku v lesích, Šimkovy sady,
vyjeli do Stěžer a Předměřic, šli podél Orlice
a zakončili opět v Hradeckých lesích. (vha)
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ROZLOUČENÍ

Dne 15. února tiše zesnula Marie Mo-
ravcová, dlouholetá členka strany (ZO
KSČM č. 5) z Hradce Králové. Bývala
také členkou Levicového klubu žen.
Touto cestou se s ní loučíme. 

Čest její památce!

Zástupci OV KSČM Jičín popřáli Františku
Dědečkovi z Jičína, ke stým narozeninám.
S darem byl předán i osobní dopis předsedy
ÚV KSČM Vojtěcha Filipa. I touto cestou,
přejeme vše nejlepší a zdraví především. 

FOTO – OV KSČM Jičín

ZIMNÍ ŠLÁPOTY
Členky LKŽ spolu s dalšími účastnicemi

a účastníky z Klubu seniorů v Hradci Králové
se daly totiž do plnění výzvy Rady seniorů,
aby za únor ušli vzdálenost 34,5 km. To je
totiž šířka kanálu La Manche, jenž pravidelně
zdolávaly v bazénech štafety seniorů. Letos
bez bazénů kvůli koronaviru tedy suchou
nohou. Hradečtí senioři si tuto výzvu ještě
posunuli na 75 km, protože to je vzdálenost
mezi Hradcem a Olomoucí. Kluby seniorů
spolu totiž v létě navázaly partnerství. Z obou
měst se sejdou virtuálně u Svitav. Pěknou
akci vyvolal za Hradečany pan Marcel Kraus.

� LKŽ HK – zatím nevíme, kdy se budeme
moci sejít. Březnové připomenutí MDŽ bude
v podobě rozdání a zaslání přáníček. Další
schůzka je naplánována na 8. dubna od 14 h.
v zasedačce U Švagerků. V květnu se zúčast-
níme  podle možností prvomájových akcí
a pietních aktů.

K únorovým 75. narozeninám přišly (v
rouškách) popřát členky LKŽ v Hradci
Králové Míle Mezerové. Ta jen lituje, že po
operaci kyčle se nemůže účastnit delších
procházek s klubem seniorů a LKŽ.

��� POZVÁNKY
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Pro 4 osoby: � 4 kuřecí stehna (nebo stehenní řízky) �

400 g mrazeného špenátu � 6 starších rohlíků � 200 g
zakysané smetany � cibule � česnek � olej na pekáček �

pepř � sůl
Stehenní řízky zprudka opečte na oleji, stehna jen

osušte, osolte a opepřete. Špenát rozmrazte, slijte pře-
bytečnou vodu. Na kostičky nakrájené rohlíky pro-
míchejte se špenátem, nasekanou cibulí a drceným
česnekem. Přidejte smetanu, osolte a okořeňte a dobře
promíchejte. Nechte chvíli odpočinout, pak směs
urovnejte do vymazaného pekáčku, navrch položte kuře
a pečte zakryté asi hodinu, podle velikosti stehen.
Nakonec odkryté nechte zezlátnout..   

Vařila Ta�ana LANKAŠOVÁ
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Kuře na špenátové nádivce

1. Nekřič na mě. Tehdy se tě bojím
a myslím si, že když na mě křičíš, dělám
něco špatně.
2. Poslouchej mě. Když ti něco říkám,
co je pro mne důležité, dívej se mi do
očí. Potom cítím, že já a moje věci jsou
pro tebe důležité.
3. Dovol mi vyrůstat svým vlastním
tempem. Nenu� mě dělat věci, na které
mám ještě čas. Pamatuj, že jsem dítě
a objevuji svět nejlépe pomocí hry.
4. Jsem rád, když se mnou trávíš čas.
Máš dobrou náladu, hraješ si se mnou,
smějeme se a vytváříme krásné vzpomínky,
ke kterým se rád vrátím jako dospělý.

5. Neporovnávej mě s mými sourozen-
ci nebo vrstevníky. Tehdy se cítím hůře
a já potřebuji tvou oporu.
6. Objímej mě, když jsem smutný.
Dovol mi plakat, neříkej mi, chlapci neplá-
čou, a že bych měl mít dobrou náladu.
Moje pocity jsou skutečné. Stejné jako
tvoje.
7. Nauč mě, jak se starat o své potřeby.
Spát lépe, odpočívat, zajímat se, setká-
vat se s přáteli. Ukaž mi, že být rodičem

a trávit čas se svými dětmi, může být
zdrojem radosti. Opravdu nechci vidět,
jak se pro mě trápíš, obětuješ a potom jsi
nervózní a frustrovaný. Bojím se, že je to
kvůli mně.
8. Zůstaň se mnou, když se bojím. Ne-
dělej si legraci z mých dětských obav.
Řekni mi, že ses také bál tmy a dovol mi
mít baterku pod polštářem.
9. Miluj mě, protože jsem. Ne proto, že
běžím rychle, recituji básně a jsem
slušný. Miluj mě, i když dělám chyby a pot-
řebuju tvoji podporu. Musím si být jistý, že
mě miluješ, i když něco pokazím.
10. Ukazuj lásku své partnerce/part-

nerovi. Od vás se učím ře-
šit konflikty, řešit těžké situ-
ace a pochopím, co je pra-
vá láska.
11. Pamatuj, že s největší
pravděpodobností pře-
vezmu tvoje názory na
mne, o jiných lidech a o ži-
votě. Udělej si čas na pře-
mýšlení o tom, jestli jsou
tvé názory pravdivé a jestli
mi pomůžou. Když si mys-
líš, že lidé jsou zlí a vyu-
žívají jiné, bude to pro mě
těžší a budu v životě nedů-
věřivý.

12. Vím, že mě miluješ a děláš pro mě
maximum. Ukaž mi, že zlé dny a drob-
né pády jsou součástí života. Ukaž mi
řešení a i to, jak se odpouští. Díky tomu
se naučím, jak reagovat.
13. Usmívej se na mě. Tvůj upřímný
úsměv mě uspokojuje. Cítím se tehdy
bezpečně a milovaně.

TVOJE DÍTĚ
(Koluje po internetu)

�� Blíží se doba, kdy přežije ten, kdo
má brambory, ne ten, kdo má Ferrari.
����Když máš jedno dítě, jsi rodič, když máš
dvě, jsi sudí a když máš tři a víc dětí, jsi
ministr spravedlnosti.
�� Víte, jaký je rozdíl mezi Pražákem
a Vietnamcem? Vietnamec mluví česky
a je pracovitý.
����Mám takový pocit, že za pár dní nám
počet pozitivně testovaných překročí
počet obyvatel ČR.
�� Mám otázku. Od pondělka ještě
platí občanské průkazy nebo už jen
certifikáty z testů?
����Dejte pozor na roušky, žerou lidi. Te

jsem jednu viděl na zemi a člověk nikde.
�� Chtěl jsem s Tebou bojovat rozu-
mem, ale vidím, že nejsi ozbrojený.
����Koukám se na sebe do zrcadla, jaká
jsem přitažlivá a krásná. Jako by mi
bylo zase 20 let. V každém případě
tohle víno si znovu koupím.
�� Miláčku jsem tlustá? Zlatíčko, ty nejsi
tlustá, jsi prostě připravená na zimu.
����Američtí vědci zjistili, že muži s knírem
jsou atraktivnější než ženy s knírem.
�� Doktor: Tyhle prášky budete brát
3x denně. Angličan: Thanks. Němec:
Danke. Francouz: Merci. Čech: A může
se na to chlastat?

Objednávky elektronicky
http://www.halonoviny.cz/pages/predplatne
Objednávky na bezpl. lince: 800 300 302

www.halonoviny.cz

CO RODIČŮM DĚTI NEŘEKNOU...

��� KRAJÁNKOVY SNADNÉ DOBROTY
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��� Smějeme se 
s Krajánkem

28. březen – Den učitelek a učitelů

Archiv


