
druhý
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Křížovka s tajenkou - vyhrajte knihu
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SPZ
Berouna
čtvrtý díl
tajenky

podnos

slovenské
žen. jm.
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rostlina
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boty

zkr. Evrop.
poháru
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tajenky

chem. zn.
holmia

zkratka
Orionu

podnik
v Mimoni

taháním
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madit

výzva

slovensky
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svalová
křeč

zkr. spotř.
družstva

část
motoru

kirgizský
stan

kiosky

tělo
(anatom.)

španělsky
ostrovy

panovnické
stolce

australská
řeka

vz. oxidu
indnatého

česká
objemová
jednotka

zpraco-
vávat

na přízi

italský
fotbalista

chem. zn.
arzénu

strž

slovensky
osička

vzduch
(z řečtiny)

český
malíř

slovensky
dům

slovensky
souhlas

svit

zkratka
severo-
západu

zkr. Čes.
konsolid.
agentury

zn. vápníku

Nezvalova
hrdinka

kazašské
sídlo

části
molekul

plemena !

Prvních sto čtenářů, kteří zašlou správně vyluštěnou tajenku křížovky z naší Třešničky na adresu: Klub zastupitelů KSČM Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 00 Praha 5,
obdrží zdarma zajímavou knihu z nakladatelství OREGO (www.orego.cz)

kuchyňská
potřeba

natřít
vápnem

přicházet
na mysl

Brněnský
rozhlas.
orch. lid.
nástrojů

Pomůcka:
Aton, Erot, islas,

kibitka, Odak,
soma, Tate

dobývati

?
obojži-
velník

likérník

vítěz Vel.
pardubické

opracovat

uhlovodík

zazna-
menávat

výbušnina

český
judista

důrazné
vybídnutí

víme jak  dál!  před težkostmi  neuhneme!

Zachraňme půdu pro naše potomky
Práce je dnes popelkou, většinou 

je nedůstojně ohodnocená, potý-
ká se s otrokářskými praktikami 
většinou zahraničních zaměst-
navatelů, nerespektováním 
zákoníku práce, zákazem od-
borových organizací na praco-
vištích. Stres, šikana a únava 
vedou k tomu, že zaměstnanci 
ve finále nejsou schopni podat 
takové pracovní výkony jako 
pracovníci, kteří jsou 
v  klidu a odpočinutí. 

Ti kdo mají práci, 
žijí v nedůstojných 
podmínkách za mi-
nimální mzdu, ti 
kdo pracovat ne-
chtějí, berou tučné 
sociální dávky a vy-
smívají se jim. Dů-
chodci za svou celo-
životní práci nemají 
zajištěno klidné stáří, neboť si nemohou 
být jistí, zda po zaplacení nájmu jim 
zbude ještě na léky a lékařské ošetření.

Technický pokrok jde dopředu, ale 
v sociální oblasti se vracíme hodně da-
leko zpět, sociální jistoty přestaly být 
prioritou, ba naopak jsou považovány 
za přežitek a slabost, neboť jenom silní 
a schopní mají nárok na přežití.

Pracující bez ohledu na jejich vzdělá-
ní jsou považováni za tzv. „socky“. Slo-
vo dělník se naprosto vytratilo z našeho 
slovníku, a aby snad někoho neurazilo, 
bylo nahrazeno nic neříkajícím slovem 
„operátor“.

Vláda peněz a pohádkové zisky pro vy-
volené skupiny, zisky, které nepocházejí 
z práce jako takové, v době, kdy i vzdělá-
ní se dá koupit, taková je bohužel dnešní 
realita.

Je práce zdrojem pokroku?
V našem Středočeském kraji je 

nejohroženější složkou životního 
prostředí zemědělská půda, kte-
rá se stále nesmyslně a nená-
vratně ničí. Není možno před-
stírat, že zemědělskou půdu 
nepotřebujeme, a že parkoviš-
tě, logistická centra a so-
lární elektrárny nám 
přinesou více užitku. 

Nerozumná výstav-
ba, betonování a as-
faltování ploch způso-
buje nejen nenávratný 
úbytek zemědělské 
půdy, ale paradoxně 
povodně i sucha. Deš-
ťová voda nemá mož-
nost se vsáknout, čili 
zůstat v krajině, a rychle odteče.

K devastaci půdy přispívá i její špatné 
obhospodařování a pěstování nevhod-

ných plodin, především kukuři-
ce a řepky. Naši zemědělci mají 
zkušenosti a vědí, jak s půdou 
zacházet, ale jsou nuceni pěs-
tovat plodiny, které lze nejlépe 
zpeněžit.

Náš program je jedno-
značný – ochrana 
zemědělské půdy, 
podpora zemědělců, 
zastavení zbytečných 
staveb, udržení vody 
v krajině.

Toho chceme dosáh-
nout nikoli budováním 
gigantických přehrad 
a vodních děl, ale pří-
rodních vodních zdro-
jů, rybníků, mokřadů 

a malých vodních nádrží.
Ing. Josef Dovolil, trojka na kandidát-

ce KSČM do zastupitelstva kraje

Vážení spoluobčané,
předstupujeme před Vás jako zástupci 

strany, která má nejen dlouhodobou pro-
gramovou vizi, ale i program, který řeší 
aktuální problémy občanů našeho kraje. 
Nejsou za námi žádné skandály a aféry, 
žádní tajemní sponzoři, máme kvalitní 
a pracovitý tým lidí, z nichž mnozí to již 
prokázali v zastupitelských orgánech.

Rok se schází s rokem, volby stří-
dají druhé a možná si pak často 
ani neuvědomujeme, co jednot-
livé volby znamenají. Volby do 
krajů ovlivní mnohé, co se nás 
všech přímo dotýká.

Ten, kdo povede kraj, bude 
rozhodovat o tom, jak bude 
probíhat integrace hromadné 
dopravy, jak se zlepší dopravní 
obslužnost a i jaké slevy získají 
rodiny s dětmi a senioři na dopra-
vu, na sportovní a kulturní vyžití.

 

Bude rozhodovat o tom, zda kraj bude jako do-
sud dotovat ztrátové činnosti nemocnic, aby ob-

čanům zajistil veškeré poskytované 
služby, zda bude dotovat sociální 
služby, podporovat stipendii učňov-
ské obory a investovat přímo nebo 
přes dotační tituly do potřebné in-

frastruktury obcí.
Kraj může být i klíčem k zá-

chraně zemědělského půdního 
fondu před lobováním firem, 
které ho chtějí proměnit na 
poloprázdné sklady a klíčem 
k zadržování životodárné 
vody v naší krajině…

Komunisté svůj program 
plní. Chceme navázat na do-

savadní práci a pracovat na 
dalším rozvoji kraje tak, aby 

umožňoval důstojný a bezpeč-
ný život. Podpořte nás.

Vaši kandidáti za KSČM

Podpořte nás ve volbách

Bez náhrady byly opuštěny tradič-
ní hodnoty, jako je rodina, děti, 

soudržnost, kolegialita, pocti-
vost, zásadovost. Naprosto 
zmizel pojem národní hrdost, 
a o tzv. vlastenectví se mluví 
pouze při hokejových zápa-
sech. 

Můžeme sice být optimisté, 
neboť jak je známo, vývoj 

jde dopředu ve spirá-
lách, ale musíme 
pro to také něco 
udělat.

Jsem proto pře-
svědčen, že se se-
jdeme u voleb.

Václav Melša,
čtyřka na 

kandidátce KSČM 
do Středočeských 

krajských voleb


