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Úvodník předsedy MěO
Vážení přátelé, členové a sympatizanti KDU-ČSL, 
občané Červeného Kostelce, 

přicházíme k vám s prvním číslem bulletinu KDU-ČSL. Měl by Vám nabídnout 
informace o naší činnosti. Protože se blíží volby do krajských zastupitelstev, 
představíme Vám Koalici pro Královéhradecký kraj, ve které spolu s HDK a 
VPM usilujeme o úspěch v krajských volbách, po nichž se, jak doufáme, náš 
kraj konečně dočká kvalitního a kompetentního vedení. V dalších číslech se 
budeme podrobněji věnovat zejména dění v našem městě. Seznámíme Vás 
s činností klubu našich zastupitelů a budeme Vás informovat o investičních 
záměrech našeho města, neboť komunikaci současné reprezentace s obča-
ny považujeme za velmi nedostatečnou.

V čele naší Městské organizace (MěO) KDU-ČSL stojí od roku 2015 nově 
zvolený výbor: 
Předseda - Jiří Regner 
Místopředsedové - Mgr. Markéta Šolcová, Mgr. Jan Kafka, Ph.D. 
Vratislav Ansorge, Stanislav Šolc DiS, Jaroslava Šolcová, Stanislav Šolc,  Ing. 
Karel Jansák, Ing. Jiří Hanuš, Ing. Lubomír Křivda, Ing. Arch. Vratislav An-
sorge,  Jan Špulák,  Ludmila Štěpánová, Vojtěch Špulák 

Schůze výboru se konají každý měsíc. V žádném případě nejsou omezeny 
pouze na členy výboru. Dveře jsou otevřeny také všem členům i příznivcům 
naší strany.  Tento tým lidí, kterým nejsou lhostejné věci veřejných zájmů a 
který se přes náročné společné diskuze snaží prosazovat společné předsta-
vy, potřeby a zájmy veřejného významu, rád uvítá další partnery k diskuzi. 

Činnost naší organizace se neomezuje pouze na politiku. Dlouholetou tra-
dici mají Lidové plesy či jarní a podzimní bazary. Připomenout můžeme rov-
něž besedu o islámu nebo velmi úspěšné a hojně navštívené setkání se spi-
sovatelem a dokumentaristou Milošem Doležalem, autorem knih o P. Josefu 
Toufarovi (Jako bychom dnes zemřít měli, Krok do tmavé noci). Po dva roky 
jsme se účastnili charitativní akce Kola pro Afriku.  

Přestože jsme v roce 2014 zvítězili v komunáních volbách, další politická 
uskupení nerespektovala výsledek voleb a vytvořila koalici bez naší účasti. 
Místostarosta Bergmann dokonce kvůli tomu porušil dohodu, kterou s námi 
bezprostředně po volbách uzavřel. Klub zastupitelů za KDU-ČSL tedy pra-
cuje v tomto volebním období v opozici. Našimi zastupiteli jsou Pharm. Dr. 
Zuzana Minaříková, Ing. Jiří Hanuš, Petr Mědílek, Josef Vondra, Ing. Mgr. Mi-
roslav Wajsar, Ing. Pavel Kábrt, Jiří Regner. Na zastupitelstvech mají téměř 
100% účast a často věcně připomínkují důležité body k projednávání. Pokud 
máte jakékoliv nápady, nebo Vás trápí něco, co se v našem městě děje, toto 
jsou osoby, na které se můžete obracet, protože i v opozici se dají některé 
věci posunout tím správným směrem.

Váš Jiří Regner
předseda MěO KDU-ČSL Červený Kostelec

TÉMA: Krajské volby 2016
Proč volit?
Volební účast v krajských volbách se pohybuje hluboko pod 40 %. Možná je 
to proto, že si občané neuvědomují, jak kraj významně ovlivňuje jejich kaž-
dodenní život. Kraj je zřizovatelem většiny středních škol, takže na něm do 
značné míry závisí kvalitní vzdělání Vašich dětí a vnuků i to, zda v Červeném 
Kostelci zůstane i nadále střední škola (jistě jste zaznamenali nedávný pokus 
oranžovorudé koalice tuto školu zrušit). Dojíždíte do zaměstnání? Chcete, 
aby Vám navazovaly jednotlivé spoje? I o tom do značné míry rozhoduje 
kraj jako koordinátor veřejné dopravy. Nelíbí se Vám stav silnic II. a III. třídy, 
tedy těch tzv. okresek? I za ně zodpovídá kraj. Domovy pro seniory, zařízení 
pro hendikepované, nemocnice, ale i kulturní zařízení jako muzea a galerie 
-  také to vše řídí a spravuje kraj. Vidíme, že kraj zasahuje do života každého 
občana. Proto je důležité zodpovědně vybírat osoby, které v krajských orgá-
nech rozhodují.

Jak volit?
Volby proběhnou v pátek 7. října a v sobotu 8. října. Do volební místnosti si 
nezapomeňte vzít občanský průkaz a volební lístky - nejlépe jen jeden, ten 
s číslem 36. Již doma můžete na volebním lístku zakroužkovat až čtyři kan-
didáty, kterým jste se rozhodli dát svůj hlas. Budeme rádi, když na na naší 
kandidátce upřednostníte především členy KDU-ČSL. Ve volební místnosti 
si volební komise zkontroluje Váš občanský průkaz a dá Vám úřední obálku. 
Za plentou do obálky vložíte svůj volební lístek a vhodíte do volební urny.
Pokud nebudete v den voleb v Červeném Kostelci, můžete na městském 
úřadě do 28. 9. zažádat o voličský průkaz, s nímž můžete volit kdekoliv v 
České republice. Pokud se kvůli nemoci nemůžete dostavit do volební míst-
nosti, můžete na městském úřadě zažádat o přinesení volební schránky 
domů. Se stejnou žádostí se můžete obrátit také na vedení naší organizace 
KDU-ČSL.

KDU-ČSL a krajské volby
KDU-ČSL již v minulých volbách kandidovala v našem kraji v rámci Koalice 
pro Královéhradecký kraj, kterou spolu s naší stranou tvoří Volba pro měs-
to a Hradecký demokratický klub v čele s primátorem Hradce. Přes dobrý 
výsledek, kdy se s 12 % hlasů umístila na třetím místě, se ocitla v opozici. 
Vítězní sociální demokraté totiž utvořili koalici s KSČM a s převahou jediné-
ho hlasu prosazovali svou politiku v krajském zastupitelstvu.
Protože se spolupráce s našimi partnery osvědčila, naše stanoviska i pojetí 
politiky jsou velmi blízké, jdeme s nimi společně i do letošních voleb. 

Ochutnávka z volebního programu
- posílení investic do silnic II. a III. třídy
- podpora budování parkovišť pro cyklisty a osobní automobily 
  u železničních stanic
 - zrychlení dopravy na železnici
 - výstavba nových cyklostezek
 - rekonstrukce nemocnice v Náchodě
 - výstavba parkovacího domu u fakultní nemocnice
 - zajištění dostupnosti zubařské péče na území celého kraje
 - zvýšení dostupnosti domovinek a domácí hospicové péče
 - zřízení hospice v Hradci Králové
 - podpora mateřských center
 - zkrácené úvazky pro ženy v krajských institucích
 - nová koncepce školství
 - zachování střední školy v Červeném Kostelci
 - spravedlivý grantový systém pro sport
 - zpřístupnění soustavy soustavy broumovských kostelů a zápis do seznamu    
   UNESCO



6. Mgr. Petr Hamáček č. 11
1. místostarosta Jičína /Jičín, KDU-ČSL/

7. Ing. Martin Machů č. 14
ředitel dřevařské divize /Černčice, KDU-ČSL/
Po střední škole se zaměřením na nábytkářství v České Třebové vystudoval 
dřevařské inženýrství na MZLU v Brně.
Pracoval na pozicích od praktikanta, technologa, vedoucího výroby až po ředi-
tele. Je zaměstnán v soukromé společnosti na pozici ředitele divize a zodpo-
vídá za 2 pily v našem kraji. Baví ho cestování, turistika, kultura, je ženatý, má 
3 dcery. Manželka je zahradní inženýrka, 2 starší děti jsou v předškolním věku 
a třetí v kojeneckém.

8. doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D. č. 15
vysokoškolský pedagog, Univerzita Hradec Králové /Trutnov, KDU-ČSL/
Je akademickým pracovníkem Univerzity Hradec Králové, vedoucím Katedry 
informatiky na Přírodovědecké fakultě. Ve Rtyni v Podkrkonoší, kde bydlí, je 
druhé volební období radním města.
Jeho žena je také akademičkou na UHK. Má dvě dospívající děti studující více-
leté gymnázium.

9. MUDr. Jiří Veselý č. 18
lékař /Broumov, KDU-ČSL/
Pracuje jako lékař, kardiolog, místopředseda zdravotního výboru Královéhra-
deckého kraje a zastupitel Broumova.
Po dlouhodobém, téměř dvanáctiletém, působení ve funkci primáře v nemoc-
nicí v Broumově a téměř tříletém ve stejné funkci v Náchodě, se nyní věnuje 
pacientům zejména v rámci společnosti EDUMED, která provozuje kardiolo-
gické, diabetologické interní ambulance v okrese Náchod. 

10. PhDr. Veronika Čepelková č. 19
vedoucí Diecézního centra pro seniory /Týniště nad Orlicí, KDU-ČSL/

11. Ing. Miroslav Uchytil č. 22
starosta Chlumce nad Cidlinou /Chlumec nad Cidlinou, KDU-ČSL/

12. Ing. Jan Janoušek č. 23
konstruktér dopravních staveb /Jičín, KDU-ČSL/

13. Mgr. Kateřina Hojná č. 26
ředitelka Farní charity Dvůr Králové nad Labem /Dvůr Králové nad Labem, 
KDU-ČSL/

14. Ing. Jaroslav Bitnar č. 27
starosta Broumova /Broumov, KDU-ČSL/

15. Ing. arch. Jan Falta č. 29
vedoucí památkové péče /Hradec Králové, KDU-ČSL/

Kandidáti Koalice pro královéhradecký kraj
1. Ing. Vladimír Derner č. 1
stavební inženýr, předseda krajského kontrolního výboru a člen výboru pro 
dopravu a sociálního výboru
V současné době je krajským zastupitelem, předsedou kontrolního výboru a 
členem výboru pro dopravu a sociálního. Funkci vykonává jako neuvolněný 
zastupitel, tedy nikoliv jako hlavní zaměstnání. Kromě této práce se věnuje 
své profesi.
Je 34 let ženatý, manželka Irena pracuje v sociální oblasti. Má tři dospělé 
děti a dvě vnučky. Dcera Jana vystudovala sociologii, syn Tomáš je ekonom 
a druhý syn Ondřej lékař.

2. MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA č. 2
vicepremiér, předseda KDU-ČSL /Náchod, KDU-ČSL/
Po ukončení studia na veterinární a farmaceutické univerzitě devět let pra-
coval jako veterinární inspektor Okresní veterinární správy Náchod a Kraj-
ské veterinární správy pro Královéhradecký kraj.
Mezi jeho záliby patří rodina a psaní textů písní.
Je šťastně ženatý, manželka Jana je toho času na mateřské dovolené. Má 
syna Josefa a dceru Anežku.

3. Bc. Karel Klíma č. 5
investiční technik /Hostinné, KDU-ČSL/
V roce 1990 se stal starostou města Hostinné a tuto profesi vykonával až 
do roku 2014 s přestávkou čtyř let. V mezidobí 2000-2004 byl členem rady 
kraje s odpovědností za oblast plánování a investic.
Dnes pracuje pro město Pilníkov, jedno z nejmenších, ale zajímavých his-
torických měst kraje jako investiční technik. Člen správní rady ZOO Dvůr 
Králové a.s.
V Hostinném žije 32 let společně s manželkou Milenou. Má 4 děti. Nejmlad-
ší syn Adam studuje na MU v Brně.

4. Ing. Anna Maclová č. 8
náměstkyně primátora /Hradec Králové, KDU-ČSL/
V Hradci Králové pracovala v oddělení propagace státního podniku Česko-
slovenské hudební nástroje, po mateřské dovolené ve Středisku amatérské 
kultury Impuls, v letech 1998–2010 jako ředitelka Oblastní charity Hradec 
Králové, kde se podílela na vzniku několika nových zařízení – domova pro 
matky s dětmi, střediska rané péče, poradny pro lidi v tísni, intervenčního 
centra – a také na proměně služeb pro lidi bez domova, rozjezdu dobrovol-
nictví a Tříkrálové sbírky nebo rozvoje mezinárodní spolupráce.
Od roku 2010 je náměstkyní pro sociální věci a zdravotnictví, do roku 2014 
také pro školství, dnes pro kulturu a cestovní ruch. Jako krajská zastupitelka 
pracuje v sociálním výboru a ve výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměst-
nanost.
Žije větší část svého života v Hradci Králové, kam se přistěhovala ze Slo-
venska za svým mužem Petrem. S ním sdílí všechno dobré i zlé, mají dva 
dospělé syny.

5. Luboš Řehák č. 10
předseda a manažer MAS POHODA venkova, z.s. /Val, KDU-ČSL/



16. Antonín Novotný č. 30
starosta Podbřezí /Podbřezí, KDU-ČSL/

17. Ing. Jitka Slezáková č. 32
starostka obce Jasenná /Jasenná, KDU-ČSL/

18. Mgr. Petr Lanta č. 33
divadelní režisér /Úpice, KDU-ČSL/

19. Ing. Jan Horníček č. 35
konstruktér /Rychnov nad Kněžnou, KDU-ČSL

20. Mgr. Jiří Vojáček č. 36
ředitel biskupského gymnázia /Hradec Králové, KDU-ČSL/

21. Mgr. Vojtěch Kábrt, Ph.D. č. 38
středoškolský učitel /Červený Kostelec, KDU-ČSL/

22. Ing. Jan Jirásek č.39
radní města Sobotky /Sobotka, KDU-ČSL/

23. prof. MUDr. Jan Čáp, CSc. č. 42
lékař /Hradec Králové, KDU-ČSL/

24. Vladimíra Pátková č. 43
starostka Batňovic /Batňovice, KDU-ČSL/

25. Mgr. Jiří Jína č. 44
pedagog /Nová Paka, KDU-ČSL/

26. Ing. Pavla Maršíková č. 45
místostarostka Náchoda /Náchod, KDU-ČSL/

27. Ing. Stanislav Javůrek č. 46
starosta Černilova /Černilov, KDU-ČSL/

28. Vojtěch Jirásko č. 47
student práv /Stará Paka, KDU-ČSL/ 

29. MUDr. Edita Nováková č. 48
radní města Náchod /Náchod, KDU-ČSL/

30. RNDr. Václav Derner č. 49
ředitel Filharmonie Hradec Králové /Třebechovice pod Orebem, KDU-ČSL/

31. Mgr. et Bc. Radomila Zelená č. 50
ředitelka ZŠ a MMŠ Podbřezí /Podbřezí, KDU-ČSL/

Že naše společnost dodnes trpí následky čtyřicetileté devastace a 
nutně potřebuje uzdravení, o tom není pochyb. Protože pocházím 
z Náchodska a často a ráda se tam vracím, leží mi zvlášť na srdci 
osud Královéhradeckého kraje.
„Koalice pro Královéhradecký kraj – KDU-ČSL,  HDK, VPM“ se 
podle mého soudu dobře osvědčila a tudíž skýtá naději, že budou 
i nadále ctěny a naplňovány morální a etické hodnoty, tolik 
potřebné v naší současné politice. KDU-ČSL je mi názorově blízká. 
Věřím, že moudrost jejích voličů přivede tuto důvěryhodnou koali-
ci k úspěchu.

MUDr. Marie Svatošová, lékařka, spisovatelka a publicistka
zakladatelka českého hospicového hnutí v ČR

U pana Pavla Bělobrádka oceňuji jeho klidný a věcný způsob 
vystupování i jednání. Ve vysoké politice není tak mnoho lidí, kteří 
jsou schopni diskutovat a argumentovat, protože jim nejde jen 
o osobní prestiž a úspěch, ale chtějí především něco užitečného 
udělat. 

Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc., filozof, vysokoškolský pedagog

Znám doktora Pavla Bělobrádka už řadu let, protože jsme se 
setkávali na Akademických týdnech v Novém Městě nad Metují. 
Ocenil jsem tehdy i jeho nabídku přednášet v Náchodě a cestou 
autem i při jiných příležitostech jsme přirozeně probírali i politic-
kou situaci v naší zemi.
Mohu proto jednoznačně podpořit jeho kandidaturu do krajského 
zastupitelstva, protože naše názory na politiku od komunální po 
celostátní jsou blízké a doktor Bělobrádek podle toho také jedná. 
Vážím si též jeho působení v Radě vlády pro vědu, výzkum a ino-
vace, která se pod jeho vedením proměnila v instituci, které jde 
skutečně o podporu rozvoje vědy a výzkumu a která se skládá z 
důvěryhodných osobností, čemuž v minulosti bylo právě naopak.

RNDr. Jiří Grygar, CSc., astrofyzik

Ptal jsem se kamaráda, proč volil jistého zastupitele. „Je to přece 
náš člověk,“ odpověděl mi. „A odkud to víš, že je to náš člověk?“ 
„No, on to říká!“
Ach, kolik kandidátů toto říká! Ale my hledíme na to, jak žijí, co 
dokázali, jakou mají rodinu, jaké mají manželství. Všichni chtějí 
být „náš člověk“, ale my umíme rozlišovat. Mnoho je povolaných, 
ale málo vyvolených. Přeji Královéhradeckému kraji ty opravdové 
„naše“.

P. Jan Rybář, SJ, kněz

Pana Ing. Vladimíra Dernera znám dlouhou dobu od školních 
let. Je to člověk, kterého si vážím pro jeho povahu a celoživotní 
postoje. Je férový ve sportu i v životě. Nesnáší lži a podvody. Je 
ochoten pomáhat lidem, kteří se dostali do těžké životní situace. 
Umí naslouchat druhým a vést s nimi dialog. Je neúplatný, což 
považuji za velmi důležitou vlastnost v dnešní době.
Domnívám se, že Ing. Derner má všechny předpoklady pro to být 
dobrým hejtmanem Královéhradeckého kraje.

Doc. MUDr. Otakar Kopecký, CSc., lékař, onkolog

Pavla Bělobrádka znám mnoho let a po těchto mnoho let je pro 
mě Pavel Bělobrádek živoucím důkazem, že politiku lze dělat 
nezištně a morálně čistě, jako službu, a nikoli jako výtah k moci či 
penězům. Hodnoty, které Pavel Bělobrádek zastává, má ostatně 
kryty životem.
Moc bych přál Královéhradeckému kraji jeho zvolení a moc bych 
tomuto kraji rovněž přál, aby Pavel Bělobrádek svým příkladem 
inspiroval další mladé politiky svého regionu. 

Mgr. et Mgr. Marek (Orko) Vácha, Ph.D., přírodovědec, spisovatel

Podporuji kandidáty Koalice pro Královéhradecký kraj! Dle mého 
selského rozumu se budou chovat hospodárně a zodpovědně k 
příštím generacím.

David Smetana, živnostník roku, soukromý zemědělec

Z vlastní zkušenosti vím, že se jedná o schopné, slušné a lidi 
ochotné pracovat s nasazením pro náš region.
Koalice pro Královéhradecký kraj se v uplynulém volebním období 
osvědčila jako nejsilnější opoziční uskupení. Proto pevně věřím, 
že lidé z této koalice dokážou po volbách zúročit své dosavadní 
politické zkušenosti ve vedení kraje.

Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, europoslanec



Rozhovor
Vojtěch Kábrt
kandidát do krajského zastupitelstva

Mgr. Vojtěch Kábrt, Ph.D. (1983) vystudoval Univerzitu v Hradci Králové. V 
současné době vyučuje dějepis a hudební výchovu na gymnáziu v Trutnově, 
kde založil rovněž studentský pěvecký sbor. Bydlí v Olešnici, je ženatý a má 
čtyři děti. Od roku 2015 je členem KDU-ČSL. Na kandidátku do krajských 
voleb jej navrhly místní organizace KDU-ČSL v Červeném Kostelci a Olešnici.

Vojto, jak ses dostal k politice?
V tomto směru měl na mne vliv určitě taťka. O něm se dá říct, že je to ta-
kový ten homo politicus. Již v době mého mládí se zajímal o politiku a po 
listopadu 1989 se aktivně účastnil práce v lidové straně nejen na komunální 
úrovni, ale i na okresní a krajské. Byl účastníkem sjezdu, který zvolil do čela 
strany Josefa Luxe. Doma se neustále politika přetřásala, nebyla neděle, aby 
se nesledovala debata politiků s Otou Černým, takže já už jsem ve 2. třídě 
znal všechny ministry naší vlády. Tak to přišlo nějak samo, i když zároveň u 
mne nějaké politické ambice nebyly. Ale zájem o dění kolem u mne trval 
neustále, takže když jsem byl osloven, abych vstoupil do KDU-ČSL a později 
přišla nabídka na kandidaturu do krajského zastupitelstva, neodmítl jsem. 
Vzhledem k mému umístění ale nečekám, že bych byl zvolen.

Kdyby se stalo, že Tě preferenční hlasy přece jen do krajského zastupitelstva 
vynesou, které oblasti by ses rád věnoval?
Zaměřil bych se na to, čemu nejlépe rozumím, a to je oblast kultury a škol-
ství. Počítám, že bych se i tak musel hodně dovzdělat, zejména co se týče 
paragrafů a vyhlášek.

Krajské volby patří k těm nejméně navštíveným. Proč by se občané měli o 
krajské volby zajímat?
Je to určitě škoda, že lidé se o krajské volby tolik nezajímají. Kraje mají po-
měrně velké kompetence a velký vliv na život v kraji, rozdělují velké peníze 
na školství, na dopravu, na zdravotnictví, tedy na obory, které se dotýkají 
našeho každodenního života.

Politika je ovšem jen jedním z mnoha Tvých zájmů. Tipnul bych si, že Tvým 
největším koníčkem je hudba.
Určitě jo. Hudba je moje srdeční záležitost, hudbu rád poslouchám i hraju. 
Ale zároveň jsem v poslední době oprášil jeden koníček, který musel v době 
mých vysokoškolských studií ustoupit do pozadí, a to je divadlo. Asi před 
dvěma lety jsme s kamarády vzkřísili Cimrmanovu hru Vyšetřování ztráty 
třídní knihy a je to jako u bývalých alkoholiků – když si dají jednu skleničku, 
tak se to zase rozjede. A u nás se to po této hře také rozjelo. Tak to je další 
koníček, dále samozřejmě historie, především ta regionální. Takovou mojí li-

bůstkou je sbírání místních pověstí, takže když se v antikvariátu něco objeví, 
tak po tom velmi rád sáhnu.

Letos jsi se svými přáteli a s MO KDU-ČSL Olešnice pořádali již třetí ročník 
Olešenského kulturního léta. Jaký má tato akce ohlas a jak k ní vlastně do-
šlo?
Ohlasy byly dobré, alespoň co se ke mně doneslo. Původní myšlenka byla 
taková, že žijeme v Olešnici, ale je tu minimum akcí, při kterých se může 
vesnice setkat. Naštěstí se mně podařilo pro tuto myšlenku nadchnout ka-
marády Martina Klappera a Michala Šmída a před dvěma lety jsme u nás 
na zahradě pro známé připravili jakousi zahradní slavnost. Protože se jich 
zúčastnilo docela dost, tak jsme si řekli, že by to chtělo rozšířit. Po dva roky 
se tedy akce konala u sokolovny a zúčastnilo se tak kolem 150 lidí, což po-
važujeme za úspěch.

Jsi dlouholetým aktivním členem skautského hnutí. Pomohla Ti zkušenost ze 
skautingu například v Tvém pedagogickém povolání?
Skauting je důležitý především v tom, že člověka formuje v kritickém období 
puberty. Tady pro mne měl určitě nezastupitelnou roli. Je to ten prožitek 
party, nutnost podřídit se skupině, jednat v rámci skupiny, dále akcenta-
ce morálních hodnot, ale i získání praktických dovedností třeba na táboře. 
Jestli mne ale nějak ovlivnil i v pedagogické činnosti, to nedokážu říct.

Říká se, že mládež je neukázněnější, línější, drzejší než za „našich“ let. Je to 
pravda?
Uf. Tak dlouho neučím, abych mohl srovnávat. Člověk si své mládí určitě 
idealizuje. Už v antice si filozifové stěžovali na nevycválanou mládež, takže 
bych to tak dramaticky neviděl. Je ale pravda, že starší kolegové říkají, že 
musí slevovat ze svých nároků na studenty, takže výkony jdou asi opravdu 
poněkud dolů. Nevím, jestli je to určitou liberalizací školství, kdy se poža-
davky na studenty snižují. Vliv na to má určitě i rodinné zázemí dětí. Čím dál 
častěji se setkáváme s dětmi, jejichž problémy pramení ze situace doma – 
neúplné rodiny, děti nežijí s oběma rodiči, proto jim chybí vzor. Tohle se na 
jejich chování určitě projevuje.

A na závěr se ještě vraťme k politice. Jaký tipuješ výsledek Koalice pro Králo-
véhradecký kraj ve volbách?
Teď bych měl říct, že vyhrajem, ale netroufám si tipovat. Konkurence je vel-
ká, bude také záležet, kolik lidí přijde k volbám. Doufám, že vzhledem ke 
kvalitním kandidátům, kteří stojí v čele kandidátky, se porveme o vítězství.

Víte, že…?
 - v Červeném Kostelci u lesa Občina se v roce 1894 konal jeden z prvních 
mítingů nové křesťansko-sociální strany (předchůdkyně dnešní KDU-ČSL)?
 - naše červenokostelecká KDU-ČSL je největší místní organizací v Králové-
hradeckém kraji? 

Vzpomínáme
V pátek 22. července 2016 tento svět opustil dlouholetý člen KDU-ČSL Her-
bert Janák. Bylo mu 74 let. Všichni ho máme ještě v živé paměti, když při 
Lidových plesech s přehledem organizoval veškeré občerstvení. Dnes tuto 
neocenitelnou službu převzal jeho syn Jiří. V devadesátých letech organizo-
val v Kuldově lomečku “čarodějnice”. 
Milý Herberte, s vděčností vzpomínáme na Tvůj humor a stálý úsměv. Ať Ti 
Pán odplatí vše dobré, co jsi pro nás, pro farnost i pro město vykonal. 
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