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Kunětická horo,
tak opět jdeme za tebou,
komunisté musí jít k hoře.
I když umíráme stále je nás moře.
Prognostikům to stále nevychází
ve výpočetním vzorci,
jim důležitá veličina schází.
Prý už jsme měli dávno vymřít,
snad po meči i po přeslici.
Dnes bude nás opět plno,
já i ty – budeme tu mezi tisíci.
Jiří KNOPP

Proti fašismu a válce

Vítejte na
25. ročníku!
Vzkazy Vojtěcha Filipa: * Na tradiční akci pod Kunětickou horu se chystám, jezdím sem rád. Čas na akci si
šetřím pár měsíců předem. * Pořadatelům vzkazuji, aby nezapomněli na nic, co zpříjemní návštěvníkům
pobyt. * Návštěvníkům, aby se těšili už dnes... * Motto akce Poti fašismu a válce je stále aktuální, protože
rok od roku roste mezi lidmi strach o bezpečnost státu.
FOTO – Václav VANŽURA

Setkávání pod „Kuňkou“ má tradici 25 let
Při výročí tradiční akce levicových občanů pod Kunětickou horou se trochu
ohlédneme po jejích kořenech a uvedeme některé informace ze Zítřku (čtrnáctideník Královéhradecka a východních Čech, 1990–1992), z Nového zítřku
(1993–2000) a z Krajánku (vychází od dubna roku 2000).

Z dávné i novější historie akcí
pod hradem
První shromáždění lidu se zde konalo 25.
června 1420, kdy tu ještě husitský hejtman Diviš Bořek z Miletínka ani nezačal budovat
hrad. Shromáždění lidu, povzbuzeno „ohnivými“ slovy husitského kněze Ambrože, rozhodlo zmocnit se královského města Hradce Králové, hájeného tehdy vojenskou posádkou císaře Zikmunda Lucemburského. Pod vedením
Aleše Vřešovského z Rýzmburka a Jiřího
Chvalkovského – po předstíraném pochodu
na benediktýnský klášter v Podlažicích na
Chrudimsku – se ozbrojený lid nočním přepadem zmocnil Hradce, který se pak stal centrem husitského hnutí ve východních Čechách.
Po revolučním roce 1848 se tu na konci 60.
a počátkem 70. let konají shromáždění pod
širým nebem – tábory lidu. Členové Muzejního spolku zachránili horu v 90. letech 19. st.
před vytěžením. Tábory lidu a různé kulturní
akce se tu mohly konat dál – před rokem
1914 i v době předmnichovské republiky. Po
roce 1945 ožila tradice veřejných shromáždě-

ní a poutí. Nejpamátnější je 31. srpen 1947,
kdy zde vystoupili Klement Gottwald, prof.
Zdeněk Nejedlý a další politici. V letech 1948
až 1989 se tu konaly okresní mírové slavnosti, pořádané organizacemi Národní fronty.

První „vlaštovku“ vypustili
mladí komunisté
V dubnovém čísle Zítřku (č. 2/1990), týdeníku
Královéhradecka, byla zveřejněna informace,
že se 13. dubna 1990 v Praze konala ustavující konference Komunistického svazu mládeže.
Královéhradecká organizace KSM spolu
s pardubickou okresní organizací připravily
19. května pod Kunětickou horou 1. setkání dětí a mládeže. V programu byl uveden diskusní
klub s kandidáty na poslance a s představiteli
ÚV a OV KSČ, sportovní utkání, dětská pou,
loutkové divadlo, projížka kočárem a táborák
– hudební vystoupení ze zdrojů návštěvníků.
Z této akce se zachovalo několik fotografií pořízených Václavem Vanžurou (na kscmkrhk.cz).
Pokračování na str. 2

ø

To je heslo, pod kterým se bude konat letošní setkání všech levicově
smýšlejících občanů. Dnešní svět už
není bipolární, paradoxně přináší více válečných konfliktů a napětí se
stále stupňuje. Oligarchové, vojensko-průmyslové konglomeráty a finančníci svým nehorázným dychtěním po stále vysokých ziscích a po
kontrole surovin na Zemi rozpoutávají další a další konflikty. Státy pak
ztrácejí kontrolu nad svým územím
i nad bezpečností vnitřní a jejich systém vládnutí se rozpadá. Dodržení
mezinárodních smluv, spravedlnost
a právo se stávají nedosažitelné.
Stále platí lidová moudrost: Když
se dva perou, třetí se směje. Rozpoutá-li se konflikt mezi národy, náboženstvími či mezi černými a bílými, vždy se z toho radují dodavatelé
zbraní, mafie, prodejci drog a jiné
kriminální živly. Policie a armáda řeší jiné problémy než loupeže, korupci vládních činitelů či bezpráví na
obyčejných občanech. Rozsévat
strach a nenávist, to je současná politika vládnoucích vrstev i na národní
úrovni. Ustrašení lidé rádi přijmou
všechna opatření, která jsou údajně
potřeba na jejich ochranu – i pod záminkou boje proti terorismu. Ve skutečnosti je jejich svoboda omezována a svým souhlasem s opatřeními
pomáhají udržovat bohatství hrstce
jednotlivců a jimi dobytou moc.
Narůstající chudoba v ČR i ve světě přispívá k nárůstu fašizujících
tendencí. Aby se udržel klid, objevují se tzv. jednoduchá řešení
a snadno se nacházejí „viníci“.
Když už ne v nějakém etniku,

ø
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Setkávání...
ø

Dokončení ze str. 1

O rok později se organizování akce pod
„Kuňkou“ chopila již KSČM a konala se jako Den Haló novin. Vystoupilo dvanáct
hostů, mezi nimi Jiří Svoboda, Ladislav
Adamec, poslanci Vladimír Tolar, Jan Petr,
Jaroslav Štrait a Josef Hájek (též v roli ředitele Futura, a. s.) a tehdejší redakční
tým Haló novin se záatupcem šéfredaktora Karlem Hrozkem. Účastníci si odnesli
dobrou náladu nebo třeba lahev vína s etiketou s hlavičkou Haló novin. O tom všem
a o tom, že akci moderoval Milan Špás
s Martou Semelovou, informovala v říjnovém Zítřku r. 1991 Taána Lankašová.

Akce přerostla hranice bývalého
Východočeského kraje
Odkaz táborů lidu tedy znovu ožil v roce
1991, kdy – za vedení okresních výborů
Hradce Králové, Pardubic a Chrudimi – tu
vítá KSČM zástupy českých lidí, jimž nebyl (jistě dále není) osud země lhostejný
a kteří usilovali o změnu k lepšímu. Akci,
zaštiovanou též vydavatelstvím Futury,
koordinovala Východočeská koordinační
rada. Shromáždění – i s mezinárodní
účastí – přerostlo regionální výnam. Např.
v roce 1994 a v letech následujících byla
účast na 6000 občanů nejen z východních
Čech, přijížděli a přijíždějí lidé z mnoha
krajů republiky. Přijížděli a přijíždějí němečtí, slovenští komunisté, zástupci levicových stran, účastní se představitelé
ambasád Kuby či Venezuely... Účast publika pomalu začala klesat až po roce 2005,
zatímco hostů je stále na dvě desítky.
Musíme připomenout, že původní krajské uspořádání z roku 1960 bylo po roce
1990 zrušeno a fungovaly jen okresy,
až roku 2000 vzniklo nové krajské uspořádání a na území východních Čech vznikly
dva kraje. Spolupráce okresních výborů
při uspořádání akce pokračuje a zapojují
se významně též rychnovští komunisté.
Do organizačního týmu se také začlenily
ženy z Levicových klubů žen – Pardubice,
Hradec Králové a Jičín, které pomáhají
zejména při akci samé.
V roce 1996 se v pozvánkovém letáku
píše: „Česká společnost je znovu na křižovatce dějin – ve smyslu vnitropolitickém
i mezinárodním. Objektivní vývoj naší společnosti se již vychýlil z krajní pravé polohy a přes střed směřuje nezadržitelně doleva.“ Optimistický výhled se však stále
odsouvá...
V roce 1999 se poprvé konalo sportovní
odpoledne pro mladé o den dříve než hlavní akce a další pak v roce 2000. Za levicový klub mladých ji zhodnotil Standa Holubec: „S účastí to bylo tento rok slabší.
Zvláště nás mrzelo, že nedorazila avizovaná mužstva pravice, která jsme toužili roz-

drtit v sice yankeeyské. ale přesto krásné,
hře softballu.“ Mladí prodávali trička s Che
Gevarou. (Krajánek 9/2000.) Poté se mladí takto samostatně nezviditelnili.

Mítinky a kulturní program
Rok 2000 byl také rokem prvních krajských voleb v novém uspořádání krajů.
Pod Kuňku přijel Miroslav Grebeníček
s kritikou konání summitu Mezinárodního
měnového fondu a Světové banky v Praze. Politického mítinku se tak každoročně
zúčastňovali vrcholoví politici ÚV KSČM
(předsedové strany Svoboda, Grebeníček, Filip a nebo alespoň místopředsedové) a poslanci PS PČR (z bývalých připomeňme Jaroslava Štraita, Josefa Mandíka, Alenu Svobodovou, Vlastimila Dlaba...), europoslanci, regionální předsedové OV KSČM, kandidáti do všech stupňů
volené samosprávy.
V roce 2001 byla Jiřím Černým nachystána na páteční večer před hlavním
dnem soutěž country skupin o Pohár
Futury, vítěz hrál pak v hlavním programu
– a soutěží se i letos.

Rok 2007
V kulturním programu se za tu dobu vystřídalo mnoho kapel i dechových orchestrů a dalších umělců. Stálicemi byla po
dlouhou dobu coutry skupina Doklobouku
nebo kosická Podkověnka či Barevná muzika, hrál a zpíval Statis Prusalis, Martin
Maxa, vystoupil též imitátor Václav Faltus,
duo Fleret, zdařilé vystoupení měly revivalové skupiny ABBA nebo Kučerovci, originální Haviřovské babky, pěkné bylo vystoupení dětských souborů – např. v roce
2001 dívek z Eislebenu a dětí pod vedením Drahomíry Vlachové. Vzpomínáme
i na hromadné zpívání Svěrákovy a Uhlířovy „Není nutno“.

Proti fašismu a válce
ø

tak je hledají na levici, která by prý
příliš rozdávala a nedovolovala rozkrádat společné peníze. Zde je nutné vyvíjet úsilí o přijetí zákonů umožňujících vést
důstojný život všem občanům a spravedlivější rozdělování společného bohatství.
I když víme, že řešení je v systémové
změně.
Jedině občanská odvaha a protesty vedené ve všech zemích světa proti nárůstu výdajů na zbrojení a proti zřizování nových vojenských základen, tlak za prosazování politických řešení konfliktů a světa bez jaderných zbraní mohou zastavit fašizující tendence a válečné běsnění. Celosvětový konflikt nelze připustit. Zdvihněme hlavy a zapojme se do mírových iniciativ, hajme své
právo na život v míru.
Věra ŽIŽKOVÁ
Mikrofonu jako moderátor se chopil hned
od počátku Milan Špás a moderoval téměř
všechny akce, k němu se přidávaly partnerky (jak jste si mohli přečíst v minulém
čísle Krajánku): Marta Semelová, Soňa
Marková, Lidmila Kružíková, Lenka Fialová, Hana Horská... Vloni se představil
další moderátor Jaroslav Fišer.
V doprovodném programu se, kromě atrakcí pro děti, objevila například agility
(výcvik psů), ukázky práce s ptačími dravci, přelet letadla a seskoky parašutistů
nebo vypouštění balónků míru. Také se
vyhlašovali nejstarší a nejmladší účastník
a ten, který přijel z největší dálky. Prezentují se zde levicové ženy, německá
DieLinke, i krajské výbory KSČM a před
volbami samozřejmě kandidáti.
K ustálenému pojetí programu se asi po
desti letech objevila připomínka, že by se
měl rozšířit prostor pro diskusi s politiky,
kteří na Kuňku dorazili, aby odpovědi slyšelo více zájemců. Tak se zrodila myšlenka zavést diskusní stan. Poprvé se takto
diskutovalo v roce 2003, hlavní moderátorkou se stala poslankyně Soňa Marková, k ní se přidal Václav Snopek, pak Květa Matušovská. Je to velká příležitost, která opravdovým zájemcům o stav politiky
v ČR zabere na Kuňce dost času. A politici jsou zpovídáni nejen ve stanu.
*
Jménem účastníků setkání pod „Kuňkou“
děkuji všem, kteří jsou v „zákulisí“ i na
„jevišti“, těm, kteří stojí v horku či v dešti
u pokladen, dirigují dopravu a parkování –
jen za stravu. Děkuji i všem návštěvníkům,
kteří pod Kuňku přijedou ze všech koutů
Čech i Moravy. Jistě neodjedou zklamaní.
Za rok zase jistě s vámi všemi
NA SHLEDANOU
na startu do dalšího čtvrtstoletí!
Mirka VOHRALÍKOVÁ
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Zadržet vodu v krajině je životně důležité
Prožíváme určitě jedno z nejsušších let v našich novodobých dějinách. A měli
bychom se připravit na to, že suché roky nebudou výjimkou. Klimatické podmínky se mění a my na ně nejsme připraveni. Musíme se naučit mnohem lépe hospodařit s vodou v krajině.
Za nezbytné pova- velmi názorně ukázaly, jak moc. Musíme
žuji především otázky se proto naučit jinému přístupu, ostatně
vybudování
reten- nás k tomu nutí i klimatické změny se
čních vodních nádrží. střídáním extrémních výkyvů počasí.
Jsem si vědom, že se Musíme mnohem lépe hospodařit s vonajdou odpůrci vybu- dou v krajině, především zachytávat vodování každé nové
přehradní nádrže nebo i suchého poldru,
třebaže budou plně
Otakar RUML
respektovat požadavky ochrany přírody. Na druhé straně ale
neexistuje jiný způsob, jak hospodařit
s vodou v krajině, jak využít srážek, a to
včetně přívalových a zabránit tak vzniku
ničivých povodní a vytvořit rezervu vody
pro suchá období roku. Hydrologická
koncepce, která ještě na počátku 21.
století vycházela z co nejrychlejšího odvedení srážkové vody z krajiny do vod- Vodu pomáhá zadržet krajina bohatá na lesy a pole
ních toků, je už překonána. Nedostatek s remízky, půda po většinu roku pokrytá rostlinami.
srážek a vysoké teploty letošního roku Na přívalové deště a rychlé tání sněhu však nestačí.

))) Otázka pro
Věru Žižkovou, předsedkyni
KhKV KSČM
Jak se dařilo organizovat 25. setkání
pod Kunětickou horou?
Již podruhé se podílím na přípravě setkání
levicově orientovaných občanů, zvláště komunistů pod Kunětickou horou. Velmi úzce
spolupracujeme s KV KSČM Pardubického
kraje a OV Pardubice, na kterém leží převážně kulturní část akce a zajištění areálu.
Královéhradecký KV KSČM zase zajišuje
diskusní stan, dětský koutek, zdravotní službu a technické zabezpečení. Vše se zatím
dařilo zajistit bez potíží.
Trochu starosti nám letos dělá nová výsadba stromků na dosud volných plochách pod
kopcem. Doufám, že se nám podaří rozmístit potřebné stánky ke spokojenosti návštěvníků i provozovatelů. Zvu všechny, kteří se
chtějí dozvědět něco nového z naší politické
scény, levicové hodnocení mezinárodních
událostí a seznámit se se zajímavými lidmi.
Ve spolupráci s Futurou, a. s., připravujeme
i stánek, kde bude autogramiáda některých
autorů, kteří vydávají svá díla v tomto nakladatelství a předána novinářská cena.
Musím poděkovat všem organizátorům za
jejich aktivní přístup. Poděkování patří i soudruhu Špásovi, který byl jedním ze zakladatelů akce a dlouholetým organizátorem setkání pod Kunětickou horou. Jeho práce měla zásadní podíl na vysoké úrovni celé akce.

du ze srážek, čímž zabráníme nejen povodním, ale zároveň vytvoříme zásobárny vody na období sucha, jichž podle klimatologů bude přibývat.
Voda, zadržená z jarního tání v horách
či z přívalových srážek, přispěje k doplňování jak podzemních vod, tak v období sucha k udržování minimálního průtoku ve vodních tocích. Tento úkol je velmi
důležitý i z hlediska ochrany vodního života v těchto tocích: Do řek ústí odpadní vody, a ačkoli splňují nebo v dohledné době budou splňovat velmi přísné
normy čištění, je nezbytné, aby se mísily v tocích s říční vodou v dostatečném
poměru. Dalším využitím vody v nově
vybudovaných i existujících nádržích
jsou závlahy pro zemědělskou produkci.
Ani tento efekt není zanedbatelný, když
si uvědomíme stále častější období sucha i skutečnost, že na závlahy zemědělské půdy nebude již únosné využívat
říční vodu. A nakonec bych rád připomněl i turistický a rekreační význam retenčních nádrží.
Otakar RUML (KSČM), vicehejtman
Královéhradeckého kraje

PRO KOHO SE STAVÍ KŘIŽOVATKA KORUNA?
K tématu „křižovatka Koruna“ v Hrad- nosem pro město. Nájezdy z Gočárovy ulici Králové se stále živě diskutuje. Není ce budou jen jednopruhové s možností
divu, ruch na stavbě silně narušil plynu- vzniku nahromadění vozidel. Může to být
lost dopravy. Lidé jsou především ohro- problém pro průjezd hasičů a vozidel zdrameni vznikajícím betonovým monstrem votní záchranné služby. Také chodci zde
skeletu obřího obchodního a komerční- nebudou mít ochranu zastavení vozidel
ho centra AUPARK v tomto sevřeném světelnou signalizací. Najíždění vozidel do
prostoru. Ptají se, jak je možné v centru kruhové křižovatky zatížené velmi silným
tohoto Gočárova města cosi takového proudem vozidel na Gočárově třídě z Puškinovy či Habrmanovy ulice bude vzhledem
postavit?
Ale stavba obchodního centra si vybere k dávání přednosti v jízdě problematické,
i další daň. Aby mohlo být uvedeno do pro- zvláště pro vozidla MHD. Dnešní provoz
vozu, musí město Hradec Králové na své bude však ještě navýšen obsluhou
náklady postavit okružní křižovatku Koruna AUPARKu a parkovacího domu spojené
a mezi ní a železničním podjezdem ještě spolu s otáčením aut.
Na modelech vypadá vše skvěle, ale tepostavit další pro AUPARK důležitou křižovatku s ulicí Zamenhofovou. Právě zde bu- prve reálný provoz ukáže, zda připomínky
de totiž hlavní příjezd do AUPARKu a při- k této tak nákladné dopravní stavbě města
lehlého velkokapacitního parkovacího do- byly na místě. To však může být pozdě...
Alois HAVRDA
mu. A dopravní důvody si nutně vyžadují,
aby se auta jedoucí od Kuklen
a směřující do obchodů či
parkovacího domu „otočila“ na
kruhovém objezdu a mohla
tak následně pravým odbočením svou cestu dokončit. To je
hlavní důvod, proč nemůže
s úpravami zůstat stávající
průsečná křižovatka se semafory. – I když bude kruhový
objezd vyzdoben, je to za cca
130 milionů Kč drahý dárek
města pro byznys.
Jsou však i rozpaky nad budoucí funkcí této kruhové křiZúžení komunikace od Kuklen ke Koruně potrvá.
(vha)
žovatky a jejím dopravním pří-
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VELKÉ DOPRAVNÍ STAVBY KRAJE POSTUPUJÍ TEMPEM HLEMÝŽDÍM
Rozvoj Královéhradeckého kraje
závisí na velkých dopravních
stavbách, především na dostavbě
páteřních komunikací – dálnice D 11
a na ni navazujících rychlostních silnic R 11 a R 35, ale stejně významné
jsou obchvaty dopravou týraných
měst. Pokud by tyto stavby postavily
sliby vládních politiků a státních
úředníků, do jejichž kompetence
bohužel patří, už by se po nich jezdilo řadu let. Jenže sliby se jen velmi
pomalu přetavují v činy,
a to i přes neutuchající nátlak
poslanců z našeho kraje a aktivity
vedení Královéhradeckého kraje.
Dvoustranu připravila
Ta ána LANKAŠOVÁ

))) Otázka pro vicehejtmana
Královéhradeckého kraje Otakara RUMLA (KSČM)
Jaká je aktuální situace s výstavbou
rychlostních komunikací v našem
kraji?
U dostavby dálnice D 11 se pracuje na
dokončení úseku do Hradce Králové,
a pak jsou další dva úseky: Hradec Králové–Smiřice (úsek 06) a úsek Smiřice–Jaroměř (úsek 07), tam je potřeba
vykoupit už jen nepatrné množství pozemků – vykoupení je nutné. Zintenzivnily se práce na přípravě výstavby silnice
R 11, což je rychlostní komunikace, navazující na D 11 z Jaroměře směrem na
Královec. Existuje dohoda na úrovni premiérů ČR a Polska, že budeme přednostně připravovat výstavbu úseku od
Královce do Trutnova a následně pak
úsek Trutnov–Jaroměř. Pokud se bude

DOPRAVNÍ STAVBY NA NÁCHODSKU
Dovolené končí, máme mnoho zážitků z cest po Evropě, kde se silnice většinou vyhýbají městům, v Alpách obdivujeme krásné estakády a tunely, a pak se
vracíme do Čech, kde je vidět, jak doháníme Evropu. Všude se staví, opravují
komunikace, jsou zákazy a objíž ky. Je to z důvodů oprav silnic, které to již nutně potřebovaly, ale budují se i nové obchvaty a nové silnice.
I v Náchodě se buduje i opravuje průjezd městem. Již te je jasné, že průjezd
bude sice hezčí a možná plynulejší, ale
určitě ne kapacitně dostačující počtu vozidel, které Náchodem projíždějí. Je totiž
křižovatkou důležitých cest na Broumovsko, Novoměstsko a Trutnovsko.
I v materiálu ŘSD při zpracování dokumentace na průtahu městem bylo konstatováno, že kapacitně je nedostačující
a je nutné postavit obchvat města. Tento
obchvat je plánován již 20 let a územní

řízení je již potřetí na spadnutí. Doufejme
jenom, že znovu nebudou zbytečně zdržovat a odvolávat se ekologičtí aktivisté,
kteří se snaží všemi prostředky výstavbu
znemožnit.
Neustále stoupá nejen turistický ruch,
ale i mezinárodní obchod, který je
z velké části závislý na dopravě. Nejsou důležité jen mezinárodní cesty, ale
i tzv. krajské, které spojují jednotlivá
města a regiony. Např. na Broumovsko
jezdilo v roce 2010 z Náchoda 9700 vozů denně. Od té doby
se zejména kamionová
doprava zvýšila. Cesta
však je na úrovni začátku minulého století,
kde jen dlažební kostky
byly přelity asfaltem.
Rekonstrukce před 10
lety situaci zlepšila, ale
silnice se dál vine mezi
rodinnými
domky
a v celém úseku od Bělovse po Velké Poříčí
není možné předjíždět.
Nejvíce problémů mají

dařit příprava, pak by výstavba mohla být
zahájena v roce 2019. Na obou úsecích
se připravuje územní řízení. Co se týče
výkupu pozemků, to je další krok, který
vyjde z územních rozhodnutí: nyní se nejeví nějaké větší problémy s budoucím
výkupem, i když naše legislativa je natolik nedokonalá, že právě ona velmi zpožuje výstavbu. Netuším, nakolik je prohlášení o tom, že na dostavbu D 11 nebudou peníze, skutečností nebo taktikou
před dopracováním státního rozpočtu na
příští rok.
Úvaha polské strany, stavět dálnici v návaznosti na polskou S 8, tedy tzv. Hitlerova dálnice přes Králíky, ale vysvětlili jsme,
že na našem území není žádná logická
návaznost dopravní sítě.
(tl)
sanity a hasičská auta, která musí dodržovat dojezdové časy.
Proto již v 90. letech minulého století
byla naplánována přeložka silnice 330/II,
která byla v územním řízení schválena
a začaly výkupy za zhruba 10 mil. Kč.
Další postup však byl pozastaven pro
nedostatek financí. Nyní se situace změnila, a proto občané Náchoda vyvinuli
iniciativu na úrovni kraje, aby se již v započatém projektu pokračovalo, nebo
přeložka pomůže nejen obyvatelům Náchoda, ale i všem přepravcům směřujícím na Broumovsko. Doufejme, že jednání hejtmana France dne 7. 7. 2015 bude mít kladnou odezvu. Panují mýty, že
tato přeložka bude potřeba až po vybudování obchvatu. To lze vyvrátit i tím, že
projektování obchvatu bylo až následně
po schválení pokračování ulicí Opolskou
na Broumov. V připravovaném projektu
se již počítalo s kruhovou křižovatkou
u nové celnice.
Spolek Obchvat Náchoda, který má za
cíl především realizaci obchvatu, nesleduje jenom tento cíl, ale i další dopravní
problémy Náchoda, a snaží se v rámci
svých možností pomoci v jejich realizaci.
Nyní je příhodná doba především finančně, aby se některé z těchto dlouholetých
plánů uskutečnily. Doufejme, že až přijdou v příštích letech cizinci na Náchodsko, že si nebudou pamatovat jen
dopravní zácpy a špatné silnice, ale jen
historické památky a přednosti našeho
regionu.
František RÁZL
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Polojasno kolem hlavní dopravní tepny
Z pohledu předsedy dopravního výboru krajského zastupitelstva jsem rozzloben a jsem nespokojen s přístupem zodpovědných vládních politiků, kteří připouští možné změny snížením rozpočtu na stavby dálnic a rychlostních silnic
v ČR. Doufám, že tomu tak ve skutečnosti nebude a deklarované termíny zahájení dostavby D11 z Hradce Králové do Jaroměře, tj. nejpozději v roce 2016 nebo 2017, budou dodrženy. Co je zkostnatělého v našem státě, že čekací doba je
20 let? A kam se v minulých letech poděly všechny finanční prostředky určené
do dopravních staveb? Možná, že už dnes bychom uháněli po dálnici D11 až do
Jaroměře.

Dálnice D11 – opět se staví

D11 míří k Jaroměři

Zde je několik informací, které nás
Přípravy stavby úseku dálnice D11/
snad udrží v optimistické náladě. Přípra- 1107 Smiřice–Jaroměř v délce 7,39 km
vy stavby dálnice D11, úsek 1106 Hra- a dvou mimoúrovňových křižovatek: Jadec Králové–Smiřice, délka 15,22 km roměř–Jih a Jaroměř–Sever. Podmína dvě mimoúrovňové křižovatky na kou je současně s výstavbou tohoto úsePlotiště a Smiřice.
ku realizovat přeložku silnice I/33 ve
Stavba je formálně rozdělena na dvě směru Česká Skalice (tzv. obchvat Jačásti: 1106-1 Hradec Králové–Předmě- roměře), což je doposud legislativně neřice n. L. v délce 7,63 km a 1106--2 dořešeno. Stav majetkoprávního vypořáPředměřice n. L.–Smiřice v délce dání trvalých záborů dle plochy záborů je
7,58 km. Cílem této stavby, kromě pokračování
dálničního tahu na hranice s Polskem, je zabezpečení pokračování silnice R35, která je vedena
společně s D11 od křižovatky Sedlice až ke
křižovatce
Plotiště.
Stav majetkoprávního
vypořádání trvalých záborů dle plochy záborů
je na stavbě 1106-1
98,05 % a na stavbě
1106-2 zhruba 93,68 %. Pokračování stavby D11 k Hradci Králové začalo vyměřováním
Vykoupeny byly všechny a skrývkou ornice.
FOTO – M. VOHRALÍKOVÁ
pozemky, s jejichž prodejem majitelé souhlasili. Na většinu ostatních byly podány žádosti o vyvlastnění.
Termín zahájení stavebních prací byl
Čas opět pokročil, Havránkovi si po
stanoven rok 2016 za předpokladu bez- obdivuhodné vytrvalosti zajistili možproblémového dokončení majetkopráv- nost hospodařit na nové půdě a stát,
ního vypořádání. V současné době potažmo ŘSD, získalo potřebné povzhledem k tomu, že stále nejsou majet- zemky pro dostavbu úseku dálnice na
koprávní vypořádání dokončena, a to západním okraji města Hradec Králové.
opět díky změně legislativy, jeví se jako
Po náročném a objevném archeolomožný termín zahájení prací v roce gickém průzkumu v území bohatém na
2017. Plánovaná doba výstavby je zhru- historii dnes vyrůstají na tomto úseku tři
ba 43 měsíců.
větší stavby. Nadjezd nad železniční tratí

na stavbě D11/1107 přibližně 96,14 %.
V současné době vzhledem k tomu, že
stále není majetkoprávní vypořádání dokončeno, jeví se jako reálný termín zahájení prací rok 2017, pokud nedojde ke
změně legislativy a bude dokončeno majetkoprávní vypořádání. Plánovaná doba
výstavby je asi 36 měsíců.

R11 postaví od polských hranic
Ohledně stavby rychlostní komunikace R11 od Jaroměře na státní hranice
s Polskem je známo, že stavba nebude
zahájena od Jaroměře, ale v první fázi od
polských hranic, což má svoji logiku
s ohledem na zprovoznění úseku R11/
1109 Trutnov–státní hranice ČR/PL a propojení dálničního koridoru přes Polskou
republiku dále do východních států. V současné době probíhají veškeré postupy příprav a doufejme, že předpokládaný termín
zahájení stavby úseku dlouhého zhruba
21 km v roce 2019 není nereálný.
*
Taková je současná skutečnost neskutečně dlouho trvající „nestavby“ dálnice
D11 z Hradce Králové do Jaroměře
a R11 ve směru na Trutnov, pro rozvoj
našeho kraje a řešení dopravní zátěže,
tolik důležitého úseku silničního koridoru. Samozřejmě další důležitou informaci pro občany našeho kraje jsou postupující přípravy pro budoucí výstavbu
rychlostní silnice R35, která by rovněž
měla tvořit významnou páteřní sí dopravy v našem kraji a odlehčení dopravy pro
Hradec Králové.
František VRABEC (nestr. za KSČM),
zastupitel a předseda
Dopravního výboru KZ KhK

Nekonečný příběh dálnice D11

Cyklostezky obce prosadily
V trase budoucí dálnice plánují obec
Stěžery, město Hradec Králové a Královéhradecký kraj výstavbu cyklostezek.
Tyto cyklostezky se dotknou i dvou objektů dálnice D11 stavby 1106, konkrétně
mostu na III/32448 mezi Hradcem Králové a obcí Stěžery a mostu na
III/32437 mezi obcemi Chaloupky
a Svobodné Dvory, což je nad rámec
původního projektu, který s cyklostezkami nepočítal. Také to způsobuje zdržení
termínu zahájení stavby.

směr Praha, přeložka a nadjezd nad silnicí do Praskačky a především rozsáhlá mimoúrovňová křižovatka „Kukleny“. Stávající silnice I. třídy na Prahu bude dálnici
překonávat nadjezdem.
Obyvatelé na západním okraji města Hradec Králové však dokončení tohoto úseku
dálnice (snad za 1,5 roku) vyhlížejí s obavami. Sjezd směrem do města není a dlouho nebude. I nadále bude zneužívána pro
průjezd a tranzit úzká a přetížená městská
komunikace. Silný provoz zde ohrožuje životní prostředí a funkce bydlení.

V pokročilé přípravě je dnes také pokračování stavby dálnice směrem ke křižovatce u ČKD a dále na Smiřice. Mimoúrovňový přejezd silnice z Hradce Králové
na Stěžery a Nechanice bude s významným přispěním města a Královéhradeckého kraje doplněn i o vedení cyklostezky.
Skutečným přínosem pro odvedení části
tranzitní dopravy z města bude dokončení
velké křižovatky u ČKD (spolu s pokračováním stavby rychlostní silnice R 35 v úseku od Opatovic nad Labem směrem na
Moravu). A jako „vánoční dárek“ snad dostanou obyvatelé Hradce i urychlení příprav stavby severního obchvatu města, tolik potřebného pro napojení Rychnovska,
letiště a skladištní oblasti na Slezském
Předměstí k dálnici. Ulice Koutníkova,
Dvořákova a okruh si snad potom opravdu
vydechnou a letité sliby budou naplněny.
Alois HAVRDA (nestr. za KSČM),
zastupitel města Hradec Králové
a člen Dopravního výboru KZ KhK

6 w září
ODKAZ HUSITSKÉHO
KRÁLE
Už 550 let uplynulo od velké cesty poselstva krále Jiřího z Poděbrad do zemí
střední a západní Evropy. Před řadou panovníků hájili čest naši vyslanci v rytířských kláních a vylepšovali naši pověst
kritikou špatných mravů cizího kléru, volnost veřejné prostituce – v českých
utrakvistických městech zakázanou, bujný život v lázních společných oběma pohlavím.
Hlavním posláním poselstva husitského
krále byla však diplomatická příprava dalších jednání o míru. Šlo o grandiózní projekt Všeobecné mírové organizace. Definitivní podoba dokumentu Jiřího z Poděbrad nesla název „Smlouva o nastolení
míru v celém křesanství“. Podle ní měl
být vytvořen spolek panovníků a celoevropský parlament. V něm se měli vladaři zavázat, že spory budou řešit nikoli
válkou, ale pomocí smírčího tribunálu.
V dnešním světě hrozí nebezpečí katastrofálního nukleárního požáru. Největší hrozbou pro mír je imperialistická politika USA, podporovaná jejich přisluhovači. Od rozbití SSSR v roce 1991 je jejich
cílem naprostá izolace, oslabení a dokončování obklíčení Ruska, barevná revoluce
v Moskvě – její vyprovokování –, ovládnutí jeho přírodního bohatství.
Tažení na Východ začalo v roce 1991
první válkou proti Iráku. Následovalo rozbití Jugoslávie a válka proti Srbsku
(1999), přepadení Afghánistánu (2001)
a Iráku (2003), barevná revoluce v Gruzii
(2003) a na Ukrajině (2004), vyprovokování invaze do Jižní Osetie (2008), válka
v Libyi (2011) za silné účasti Francie
a Velké Británie, sankce vůči Íránu, podíl
na občanské válce v Sýrii, podíl na puči
v Kyjevě s podporou banderovců. V současné době rozhodly USA o rozmístění
těžké výzbroje a 5000 vojáků do šesti států kolem Ruska. Uvažují dokonce o prvním úderu proti Rusku!
O to naléhavěji zaznívají hlasy proti
stupňování řinčení zbraněmi, které by
mohlo skončit zánikem lidstva na zeměkouli. Vyslyší konečně svět názory na nahrazení studené války přerůstající v lokální konflikty mírovým řešením cestou diplomatického jednání? Nestojí za to vzít
v úvahu i moudrost našeho husitského
krále?
Jaroslav PRŮŠEK
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Jak město Jičín (ne)zvládá výběrová řízení
V roce 2011 město rozhodlo, že pro potřeby města a obyvatel zakoupí osobní
automobil v ceně kolem 500 tis. Kč. Proběhlo řádné výběrové řízení a vozidlo se
vysoutěžilo za 600 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že auto bylo na zakázku, odpovědní politici města opomenuli do tohoto vozidla objednat sedadla. Na tato sedadla
proběhlo řádné výběrové řízení a vzhledem k tomu, že se zde budou vozit děti,
se nevybrala sedadla potažená látkou, či kůží, ale potažená semišem a na podlahy se daly kožešiny. Při usednutí do vozidla se zjistilo, že je potřeba vyměnit normální světla za halogeny a dokoupit mlhovky, navigaci a couvací senzory. Celková cena vylezla na výsledný milion korun.
Druhý případ MŠ na Větrově
Původní záměr byl, že se školka postaví asi za 20 mil. Kč. Po řádném vysoutěžení však cena dosáhla s DPH 31 mil.
Kč. I já jako zastupitel jsem zvedl ruku
pro tuto výstavbu. Vzhledem k potřebě
umístění dětí do školek byla tato výstavba nové kapacity nutná. To byl pouze začátek. Během průběhu vlastní výstavby
vzniklo devět dodatků smlouvy, z toho
sedm na vícepráce a dvě na méněpráce.
Vybavení školky se neprojektovalo současně s vlastním projektem na výstavbu,
ale odděleně, a to znamenalo další navýšení ceny. Když k tomu připočítáme
cenu za projektovou dokumentaci, cenu
pozemků, úpravu okolí, inženýrské sítě
a vnitřní vybavení, jsme na ceně po kolaudaci 41,5 mil Kč s DPH. Stavba je
kvalitně provedená, vzhledově pěkná
a snad i účelná, ale mimo maminek, vodících sem děti, ji nikdo neuvidí.
To jsou jenom holá fakta, kdy během
výstavby se objevovaly určité zvláštnosti:
1) Architekt města Jičína se podílel na
vypracování projektu. Dokumentace, kdy

na výkresech je podepsán, ale podle jeho vyjádření prakticky za nic nezodpovídá. Paradoxem je to, že projektová dokumentace byla řádně vysoutěžena a město za ni zaplatilo na 950 tis. Kč.
2) Výstavbu provedla hradecká firma
Fato, která vyhrála v řádné soutěži za
nejnižší cenu. Toto se odrazilo v plánovaném použití nejlevnějších materiálů
a jejich postupnou záměnou za lepší.
Všechny dodatky úprav byly řádně
schvalovány radou města, která byla stavěna před hotovou věc, že změny takto
učiněny jsou v zájmu dětí. Jako důsledek
pak výsledná cena.
3) Výše uvedené skutečnosti ukazují
na to, jak výstavba byla prováděna diletantsky na všech úrovních řízení, včetně
přístupu místostarosty pana Hamáčka.
Ten akci řídil a zodpovídal za ni. Všichni
si určitě vzpomeneme na jeho vystoupení v televizi, jak se investice z veřejných
prostředků nemají dělat.
Petr KEBUS (KSČM),
zastupitel města Jičín
a Královéhradeckého kraje

SOUŽITÍ S AZYLANTY V KOSTELCI
Od roku 2001 jsou v Kostelci n. O.
přebudována bývalá kasárna na pobytové středisko pro žadatele o azyl.
Vždy se mluvilo o tom, že je určeno
hlavně pro rodiny s dětmi. Má kapacitu 275 míst, ale v současné době není
zcela naplněno. Občané různých států, dříve to byli hlavně lidé z bývalých
sovětských republik, zde čekají na vyřízení svých žádostí o azyl v České republice. Některé rodiny zde byly i několik let. Děti navštěvují základní školu, nejdříve přípravnou třídu, kde se
učí český jazyk a posléze přecházejí
do běžných tříd ZŠ. I dospělí mají možnost učit se česky, ale děti bývají
úspěšnější. Naše azylové podmínky
jsou dosti přísné, a tak většině žadatelů není vyhověno (zamítá se přes 90%
žádostí) a musí se vrátit do své země

nebo žádat o azyl jinde. Spolužití s občany Kostelce je většinou dobré, až na
některé výjimky. Občas, zvláště muži
bez rodin, podléhají svodům alkoholu,
a pak se chovají nepatřičně. Zatím ani
státní ani městská policie neřešila nějaký závažný trestný čin na území
města.
Věra ŽIŽKOVÁ,
zastupitelka Kostelce n. O.
POZN. RED.: Ze zdrojů EU nově
schválený soubor tvoří celkem 23
národních programů z fondu pro azyl,
migraci a integraci (AMIF) a z fondu
vnitřní bezpečnosti (ISF). V rámci obou
těchto programů schválila komise
peníze pro Česko již v březnu 2015,
suma činila 32 milionů eur (865 milionů Kč).
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přesvědčen, že radost některých naJ sem
šich politiků ze změny stanov Sudetendeutsche Landsmannschaft (SL) je předčasná. Stejně jako vítání jejich představitelů
v České republice (a naopak v Mnichově). Na
nedávném sjezdu ze stanov SL vypustili „tvrdé“ články o restitucích majetku. Pouze je
nahradili všeobjímajícími tezemi o dodržování lidských práv v Evropské unii a právu na
domovinu v intencích Lisabonské smlouvy.
Nový program koriguje dokument SL z roku 1961, který otevřeně požadoval: „Nejen
sudetští Němci, nýbrž celý německý národ
se nikdy nesmíří s tím, že sudetští Němci
byli vyhnáni ze své staleté vlasti.“ Nepřijatelný zůstává i nadále
československý prezident dr. E. Beneš se
svými dekrety. Podle
interpretace SL postihly všechny německy
mluvící obyvatele v poválečném Československu.
Jedna lež vedle druhé!
Již od vzniku Československé republiky
v roce 1918 se německá menšina (především však její předáci) nikdy nesmířila s novými politickými poměry. Zcela nelogický byl
i argument, že Češi v pohraničí ničí německou národní existenci. Za první republiky
tam žilo na 300 000 Čechů a přes tři milióny
Němců.
Masovou podporu mezi Němci žijícími
v českém pohraničí získal nacismus s nástupem Hitlera. V létě 1934 měla Sudetendeutsche Partei (SdP) na sto tisíc členů,
1937 již 600 000, v dubnu 1938 na 800 000
a v květnu milión. I když někteří bojechtiví
Němci poněkud ochladli na východní frontě,
do konce války a ještě měsíce po válce patřili mezi opory nacismu.

Své zkušenosti máme i v Královéhradeckém kraji s úředníky gestapa v Hradci
Králové, Trutnově a Jičíně. Němci z pohraničí patřili mezi horlivé spolupracovníky a vyšetřovatele. Máme zkušenosti z transportu
k Choustníkovu Hradišti, kdy trutnovské ženy na vězně z Gross Rosenu plivaly a muži
se zúčastnili vražd vězňů. Pamatujeme na
werwolfy v Trutnově, Hostinném, Vrchlabí,
Horní Malé Úpě, Maršově, Rudníku, Lánově
a dalších místech.
Poválečný odsun Němců z Československa
a dalších států, nebyl přáním Beneše, ale
historickou nezbytností o které rozhodly velmoci. Odsun byl i přísně diferencován. Netýkal se v žádném případě
antifašistů
a skupin odborníků.
Před časem jsem
navštívil bonnské muzeum německých dějin.
Tam měli jasno. Odsun Němců z Československa dokumentují fotografie otevřených
vagonů; starců, kteří jedí na chodníku z jakési misky, a tradičně s dětmi, které táhnou
malý žebřiňáček s peřinami. Otevřené vagony s lidmi mi připomínají spíš transporty
z Osvětimi. Mají také jednoduchou matematiku: byly nás tři milióny a vrátily se jen dva.
Ti zlí Češi!
Jeden z mých německých přátel žije
v Hettstedtu nedaleko Magdeburku. Patřil
mezi ostravské odsunuté Němce. Dlouho
jsme o té době diskutovali. Matka s dvěma
adolescenty byla zařazena do odsunu proto,
že starší bratr patřil mezi relativně významné
funkcionáře Hitlerovy mládeže v Ostravě.
Každý následek má své příčiny. Někdy se
také říká, že není „kouře bez ohně“. Snad to
vědí i naši politici.
Jaroslav ŠTRAIT

Předčasná radost

Lázek 2015
Přátelské setkání Čechů, Moravanů a Slováků u zemské hranice Na Lázku zažilo skvělé počasí, účast 500 až 600 lidí, zastoupení Kh kraje zachránili účastníci z Rychnovska – 12
účastníků. Hosty pod rozhlednou byli: Petr Šimůnek, Pavla Šlahůnková, Jaromír Kohlíček,
Petr Skála, Zdeněk Levý, Václav Snopek i Věra
Žižková. Od 11 hodin hosté besedovali v diskusním stanu (viz foto vpravo). Moderovala
Hana Horská a Jaroslav Fišer. V rámci výměny
zkušeností mezi kraji vystoupila i Věra Žižková
a předala zkušenosti z práce v koalici, především ve zdravotnictví a školství. Ve 13 hodin
položily delegace květiny k památníku odboje
za 2. světové války.
(mon)

Iniciativy mírového hnutí v ČR
sledujte na www.mirovehnuti.cz/

))) SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Rychnovsko
V září oslaví svá výročí: Marta Hlaváčková
z Dobrého oslaví 90 let, Kristina Podzimková
z Kostelce n. O. a Jaroslava Sekyrová z Lípy
n. O. mají 85 let. Bohumila Jiroutová
z Merklovic a Jan Janeček z Kvasin oslaví šedesátku. Jaromír Bárta oslaví 90 let a Jaroslava Vyskočilová 85 let, oba jsou z Vamberka.

Jičínsko
Laděna Michalová ze Staré Paky oslaví 55
let, 65 let bude mít Marcela Zemanová z Holovous, Zdeňka Krylová z Jičína a František Šámal oslaví 70 let a 85 let Václav Píč z Jičína.
Všem oslavencům přejeme se základními organizacemi mnoho spokojenosti a štěstí, děkujeme za práci pro stranu. OV KSČM Jičín

Královéhradecko
Na září připadá 80. výročí narozenin Ludmily Cejnarové i Jaroslava Malíka. Oběma přeje vše nejlepší a hodně zdraví 37. ZO KSČM
* Dne 24.7. oslavil 75 let Jiří Matys. Do dalších let přejeme Jirkovi hodně zdraví. ZO č. 39
Nový Hradec Králové. * Dne 25. 9. oslaví své
85. narozeniny Milan Grec. ZO KSČM č. 54
přeje vše nejlepší, hlavně zdraví a děkuje za
dosavadní práci. * Dne 13. 9. oslaví životní jubileum 70 let Eva Dušková. Členové 57. ZO
KSČM jí přejí mnoho zdraví a pohody do dalších let. * ZO č. 39 a LKŽ děkují Haně Žatečkové za mnohaletou obětavou práci pro
společenské organizace a stranu. K jejímu kulatému výročí přejí dobré zdraví a udržení elánu. * Božena Křepelová slaví sedmdesátiny.
ZO KSČM č. 48 jí přeje dobré zdraví a pohodu
do dalších let.

Trutnovsko
Zdena Kubíčková se dožívá 80 let, Jarmila
Zemánková 75 let, obě z Trutnova. Josefa Vaníčková ze Žacléře 80 let, Jiří Machek z Dubence 65 let. Stanislava Reslerová z Kuksu
má 60 let. Ing. Věra Knapová z Hostinného 75
let. Vlastimil Gult z Havlovic 65 let. Josef Polanský má zasloužených 90 let a Miloslava
Jarolímková 80 let, oba jsou z Vrchlabí.
Všem přeje OV KSČM Trutnov zdraví a spokojenost do dalších let.
Náchodsko
V srpnu oslavila 85 let Marie Mlčochová,
dlouholetá členka strany a funkcionářka organizace v Náchodě. ZO ji přeje mnoho zdraví
a pohody v dalších letech. * Karel Munzar
oslavil v srpnu 70 let. Náchodská ZO mu přeje
mnoho zdraví a štěstí v dalších letech.

PO PŘEČTENÍ PŘEDEJ DÁLE!
KRAJÁNEK – měsíčník z Královéhradeckého kraje. Toto číslo vyšlo v září 2015 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 adresu: KRAJÁNEK, Všehrdova 194, 500 02 Hradec Králové 2, nebo na email: krajanek@volny.cz. Neoznačené snímky jsou volně přístupné nebo v majetku redakce. Nevytištěné příspěvky zaslané do
Krajánku budou zveřejněny na webu http://www.kscmkrhk.cz. Redakční rada 2. 9. od 9 h.
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COUNTRY VEČER
4. září od 18 do 23 h.
Hudební skupiny budou soutěžit o cenu
Futury na pódiu pod Kunětickou horou:

KOYOTI * NENÍ POZDĚ *
KLONDIKE * CHRPA

5. září
25. setkání občanů
pod Kunětickou horou
10 h. Hraje folk-country ELIXÍR
Ohrazenice
11 h. Šeucouská a hasičská muzika
Skuteč
13 h. MÍTINK S POLITIKY
14.30 Franta Uher s cimbálovkou

Uvádí Martin Drn Nýdr
Vstup dobrovolný a občerstvení zajištěno

DISKUSNÍ STAN
5. 9. OD 10.30
3 x 45 minut diskusí s poslanci
Evropského parlamentu, poslanci
PS PČR, novináři a vedením KSČM

FFF
F Slosování vstupenek
o hodnotné ceny (14 h.)
F Předání tradiční
novinářské ceny generálního
ředitele Futury
F Soutěže pro děti
F Prodej knih
F Autogramiáda:
J. Štrait – České XX. století,
J. Knopp – S úsměvem je život
delší a veselejší, novinky
od J. Lukáška a dalších autorů

DOPRAVA AUTOBUSY

))) KRAJÁNKOVY CIZOKRAJNÉ DOBROTY
PARMSKÉ RIZOTO S HOUBAMÍ
Pro 2 osoby: l 100 g zlatozrnné rýže (arborio) l 250 g čerstvých žampionů, nebo 25
g sušených hub l 1 lahůdková cibulka s natí l 2 lžíce sušeného parmazánu l 1 dl bílého vína l houbový nebo zeleninový vývar
podle potřeby l lžička olivového oleje l
lžička másla l bílý pepř l sůl
V hluboké pánvi rozehřejte olej, nechte
v něm zavadnout najemno nasekanou cibulku s natí, přidejte rýži a promíchejte
tak, aby bylo každé zrnko obalené olejem. Zalijte vínem a nechte odkryté za
občasného míchání dusit, až se víno vydusí. Pak přidejte očištěné houby nakrájené na kousky (sušené nechte předem
namočit v teplé vodě, slijte a nálev nechte stranou). Mírně osolte, opepřete
a podlévejte vždy trochou vývaru (výluhu
z hub), aby rizoto bylo krémové, ale
nepřipalovalo se. Nechte dusit za občasného míchání a přilévání vývaru doměkka (celková doba je asi 15 minut)

a zachovejte jeho krémovou podobu. Pak
odstavte z ohně, posypte parmazánem
a vmíchejte studené máslo. Pro zvláš
zarputilé masožravce můžete těsně před
koncem varu vmíchat nasekanou šunku.
Ihned podávejte.
Původní italský recept, který nemá
mnoho společného s tím, co známe pod
názvem rizoto, jsem upravila podle požadavku dietní kuchyně. Pokud jako letos
houby nerostou, hnědé žampiony jsou
v rizotu výborné. Tak si tuhle dobrotu dopřejte.
Vařila Taána LANKAŠOVÁ

Z Hradce Králové
od VČE v 9.30 a v 11.30
Z Pardubic
od nádraží ČD v 9.30 a v 10.30
Odjezdy zpět:
do Pardubic v 15.30,
do Hradce Králové v 15.30 a 16.30 h.
Z Pardubic, z autobusového nádraží jede spoj
pod Kunětickou horu v 11.45 a zpět v 16.26.

)))

POZVÁNKY
JIČÍN MĚSTO POHÁDKY

9. - 13. září 2015 - www.pohadka.cz

KRAJSKÉ DOŽÍNKY: 18. 9. Den
zemědělství * 19. 9. Kulturní programy
V prostoru před Všesportovním stadionem
a koupalištěm Flošna v Hradci Králové.

ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH
1. až 4. října – Častolovice
Výstava zahrádkářských výpěstků a prodej

F

LKŽ Hradec Králové – 3. září na chatě na Novém
Hradci Králové od 14 h. Další schůzky
U Švagerků od 14 h.: 15. 10., 12. 11. a 10.12.

