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Vážení spoluobčané,
končí volební období poslanecké sně-
movny a my, oprávnění voliči, jsme
před rozhodnutím, koho ve volbách
podpořit, aby spravedlivě zastupoval
naše zájmy v tomto důležitém orgánu.

Budeme velice rádi, když podpoříte
kandidáty za KSČM. Důvodů, proč
dát svůj hlas právě této straně, je mno-

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 2017
ve dnech 20. a 21. října 2017

si moc dobře nežije. KSČM chce , aby se důchody zvyšo-
valy podstatně více než doposud – z toho návrh na růst
důchodů nejen o procenta inflace, ale i o 50% nárůstu
průměrné mzdy. KSČM jednotně odhlasovala úpravu
rozpočtového určení daní a tím navýšení ročních příjmů
obcí ze státního rozpočtu. Obce jsou ony suběkty, které
jsou občanům nejblíž, suběkty na kterých hodně záleží,
jaké bude žití jejich obyvatel. KSČM zásadně odmítá
kvóty pro přijetí afrických a asijských utečenců stano-
vené Bruselem. Strana je přesvědčena, že česká společ-
nost už v tomto směru vykonala mnoho, když poskytla
své prostředí tisícům lidí, především z Vietnamu a Ukra-
jiny. KSČM tvrdě vystupuje proti účasti naší republiky
ve stále provokujícím vojenskému paktu NATO, nesou-
hlasí ani se setrváním v molochu, jakým je Evropská
unie.

Ing. Josef Vondrášek

D ě k u j e m e  z a   p o d p o r u  v e  v o l b á c h ,  V á š  h l a s
pro  KSČM je  h lasem j i s toty  a  zodpovědnost i !

ho. KSČM je stranou, která si váží pracovitých, oběta-
vých a poctivých lidí, není stranou zkorumpovanou.
Snaží se ve sněmovně prosazovat zákony pro obyčejné
lidi a k tomu právě potřebuje odpovídající sílu, kterou jí
můžete dát Vy svými hlasy. KSČM stále tvrdě vystupuje
proti církevním restitucím, kterými jsou okrádáni všichni
občané. Snaží se prosadit přijetí zákona o prokazování
nabytí velkých majetkůi zákona o podstatnějším zdaně-
ní vysokých výdělků. To vše by mělo přinést finanční
prostředky pro stálý nárůst minimální mzdy a přede-
vším důchodů. Většina (z více než dvou miliónů důchodců)

Pozvání na předvolební akci,
která se koná 6. října 2017 od 16. hodin

v restauraci u koupaliště v Rožmitále pod Třemšínem.

O tom jak vypadají obce, v jejichž čele delší dobu stojí představitelé z kandidátky
KSČM, je možné se přesvědčit právě zde. Jedním z „nejžhavějších“ kandidátů

do sněmovny za náš okres je starosta městysu Jince RSDr. Josef Hála.
Účast přislíbili i další kandidáti.

S rdečně  z ve                                                             ZO KSČM Rožmitál pod Třemšínem

POZVÁNKA

na ZÁVĚREČNÝ PŘEDVOLEBNÍ MÍTINK
dne 19. října 2017 od 16 hodin na NÁMĚSTÍ 17. LISTOPADU v Příbrami

Za účasti kandidátů do PS PČR.



2 Třešnička / říjen 2017

Předvolební beseda s kandidáty do PS PČR
Dne 11. září 2017 se v příjemném prostředí restaurace Švejk uskutečnila první předvolební beseda s kandidáty

a poslanci KSČM. OV KSČM a MěR KSČM v Příbrami tak zahájila důležitou část volební kampaně.
Besedy s občany a členy KSČM se zúčastnili JUDr. Stanislav Grospič, vedoucí kandidát do PS PČR, dvojka

na kandidátce Ing. Miloslava Vostrá a za náš okres kandidát RSDr. Josef Hála, starosta městyse Jince. Setkání
probíhalo v dobré atmosféře a při bohaté diskusi. S. Grospič v úvodu zdůraznil cíle KSČM a velkou devizu v tom,
že komunisté jsou jedinou stranou v současném parlamentu, která drží volební program i své závazky.

Hovořilo se také o sociálních otázkách, zejména o postavení důchodců, rodin s dětmi, samoživitelů a dalších sku-
pin, které (přestože ekonomika vykazuje přechodně dobré výsledky) – neustále chudnou!

Zvyšování průměrných mezd, na které však dosáhne jen každý pátý občan, zároveň ale způsobuje nehorázné zvy-
šování cen základních potravin a jiných potřebných komodit. Na vině je také polokoloniální postavení ČR vůči
velkým zemím v EU. Zazněla oprávněná kritika vlády ČR a ČSSD směrem ke schválení církevních restitucí, postoji
k Sudetoněmeckému landsmančaftu a zahraniční politice. KSČM neodmítá posílení naší armády, ale nesouhlasí
s účastí ČR v NATO a vysílání naší málo početné armády do všech možných misí. Jsme proti kvótám a přijímání
ekonomických migrantů, nebo+ to neúměrně zatíží náš sociální systém.

Hovořilo se ještě o mnoho dalších otázkách a politickém životě v ČR. Je škoda, že bylo přítomno jen cca 30 návštěv-
níků. Mnoho členů KSČM i nestraníků často kritizuje práci našich poslanců a pak nevyužije možnost osobního
setkání. Proto mi dovolte, abych Vás, všechny čtenáře Třešničky i Vaše známé pozval těsně před volbami 19. října
2017 od 16 hodin na náměstí 17. listopadu na závěrečný mítink s kandidáty za KSČM. A pokud ještě nejste roz-
hodnuti, komu dát svůj hlas, tak vás možná některý z našich kandidátů osloví.               Zdeněk Borák

Klub českého pohraničí oslavil 25 let od svého založení
Jubilejní celostátní KČP se uskutečnilo v létě v maleb-

ném prostředí Českomoravské vysočiny ve Ž-áru nad
Sázavou. Hlavní projev přednesl nový předseda národní
rady Dr. Rudolf Peltán. Zhodnotil vznik klubu a jeho po-
stupné rozšiřování v krajích a okresech ČR. Vlastenec-
ké myšlenky KČP jsou podporovány i v jiných státech
EU, zvláště ve Slovenské republice. Zástupce SR, staros-
ta města Svidník, také vystoupil v diskusi. Mezi desít-
kami dalších hostů připomínám poslance parlamentu ČR
Stanislava Grospiče, Jiřího Dolejše, Miroslava Grebeníč-
ka a generála Miroslava Vacka. Zvláš+ srdečně byla při-
vítána manželka zesnulého generálporučíka ing. Fran-

tiška Šádka. Při této slavnostní příle-
žitosti byly předány zasloužilým čle-
nům a příznivcům KČP, především
však bývalým ochráncům státních
hranic, desítky řádů a medailí KČP.
Z našeho klubu blahopřejeme Miro-
slavu Maršálkovi, členu NR, které-
mu byla udělena medaile „Za zásluhy
a rozvoj KČP 1. stupně“. Příbramskou
delegaci dále tvořili delegáti J. Votava,
J. Fungáč a A. Dostál.

Nesouhlasíme
a důrazně protes-
tujeme proti roz-
hodnutí vlády
podřídit armádu
ČR pod velení ge-
nerálům bun-
deswehru SRN a
zapojení české ar-
mády do militaris-
tických válečných
akcí Severoatlan-
tického paktu.

Rozhodně odmí-
táme záměrné
zkreslování a pře-
pisování našich národních dějin ve sdělovacích prostřed-
cích i rádoby vědeckých publikacích a školních učebni-
cích a při vzpomínání historických událostí, jak tomu
bylo zejména letos při oslavách osvobození naší vlasti.
Lidé si pamatují, kdo nás okupoval, kdo zradil a kdo se
zasloužil o naše osvobození. Víme, kdo aktivně se zbraní
v ruce bojoval proti fašistickým okupantům. Cožpak lze
ignorovat domácí odboj a partyzánský boj, ignorovat
osvobozeneckou misi Rudé armády a její rozhodující roli
při porážce hitlerovského fašismu? Cožpak lze mladé ge-
neraci zamlčovat roli takových bojovníků, jakými byli ge-
nerál Ludvík Svoboda, Jan Šverma, Julius Fučík, Jožka
Jabůrková a mnozí další? Boj za pravdivý a nezkreslující
výklad našich národních dějin patří dnes k našemu nej-
aktuálnějšímu poslání. Mladí se musí dozvědět pravdu ze
skutečných dějin a nikoliv z různých falsifikátů. Klub
českého pohraničí je připraven ke spolupráci s politický-
mi stranami, hnutími i vlasteneckými spolky, se kterými
nalezne shodu či podobnost našich cílů i zájmů.

Za OR KČP St. Kofroně, z.s., Antonín Dostál

Závěrem bylo všemi účastníky přijato Provolání účast-
níků celostátního shromáždění k 25. výročí vzniku KČP.
Několik úryvků z obsáhlého textu:

V popředí naší pozornosti zůstává zejména trvalá pod-
pora dekretů prezidenta Československé republiky
Dr. Eduarda Beneše. Rozhodně odsuzujeme podlézavou
a vlastizrádnou politiku novodobých českých kolaboran-
tů ministrů české vlády Daniela Hermana, Pavla Bělob-
rádka a Michaely Marxové i dalších osobností, kteří
s podporou předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky zapro-
dávají české národní zájmy a krok za krokem uvolňují
cestu neoprávněným požadavkům představitelů sudeto-
německého landsmanšaftu.

Levicový klub žen a Klub českého pohraničí Vás zve na besedu s kandidáty
do PS PČR ve středu 11. října od 15 hodin do restaurace Ravak u 3. polikliniky
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Př ipomínáme

4. 10. 1827 do provozu byl dán první řetězový most v Čechách – a to přes řeku Ohři u Žatce
5. 10. 1842 v Plzni zahájil provoz nový moderní pivovar a tak začala tradice pověstného plzeňského piva
6. 10. 1992 jednání ODS a HZDS v Jihlavě potvrdilo zánik federace k 1. 1. 1993

12. 10. 1977 zemřel Jan Zrzavý, malíř, grafik, ilustrátor a jevištní výtvarník
22. 10. 1962 v Moskvě a Praze byla současně zahájena kampaň proti blokádě Kuby ze strany USA
26. 10. 1952 Emil Zátopek překonal v Houš+ce 3 světové rekordy – v běhu na 15 angl. mil,

na 25 km a 30 km
27. 10. 1952 Stanislav Jungwirth překonal v Houš+ce světový rekord v běhu na 1000 m časem 2:21,1 minut

Stálé zdraví, pohodu a optimismus
65 let Miloslav Broum  (Milín) 85 let Jiří Píštěk  (Příbram)
70 let Štěpán Havelka  (Horčápsko) 90 let Irena Hejnicová (Dobříš).

František Vašák  (Dobříš) Marie Pancířová  (Dobříš)

Blahopřejeme

Krásný den v Rožmitále pod Třemšínem

Z jednání městského zastupitelstva
Dne 11. září 2017 se konalo 30. zasedání Zastupitelstva města Příbram. Na programu bylo sice

45 bodů, avšak podle jejich povahy se zdálo, že jednání bude bezkonfliktní. Zpočátku to tak opravdu
vypadalo. Bez problémů se schválily programy na poskytování dotací pro rok 2018 jednotlivým oblas-

Vyzvednutí důchodu u osob dlouhodobě nemocných
Pokud chce příbuzný vyzvednout důchod za nemocného důchodce, musí požádat obecní úřad v místě bydliště dů-

chodce, aby ho ustanovil tzv. zvláštním příjemcem. Obecní úřad je povinen této žádosti vyhovět v případě, že si
důchodce není schopen důchod sám vyzvednout. Důchodce s tím musí souhlasit. Pokud by byl důchodce dlouhodobě
hospitalizován, pošta mu pošle důchod do nemocnice (na základě žádosti příjemce důchodu – důchodce nebo zdra-
votnického zařízení). Důchod může být také po dobu 3 měsíců uložen na poště, po uzdravení si jej může důchodce
sám vyzvednout. Hospitalizovaný důchodce v nemocnici se může se svou žádostí ohledně důchodu obrátit na sociální
pracovnici zdravotnického ústavu. -ng-

UPOZORNĚNÍ
pro vdovy, vdovce a sirotky po účastnících národního boje za vznik a osvobození Československa v letech 1939 až 1945. Upozor-
ňujeme na zákon č. 357/2005 Sb., který řeší ocenění samotných účastníků a některých pozůstalých po nich. Bližší informace
a případné žádosti o nárocích na výplatu zákonem řešených případů vyřídíte na České správě sociálního zabezpečení podle místa
příslušného bydliště. Oblastní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu Příbram

Dne 18. října jsme se zúčastnili na pozvání starosty
města Ing. Josefa Vondráška setkání v Rožmitále pod
Třemšínem v souvislosti ukončením jeho poslaneckého
mandátu. Toto setkání proběhlo ve velmi přátelském
duchu a na velké profesionální úrovni.

Přijeli zástupci Klubu českého pohraničí v Příbrami,
zástupci stranického orgánu v Benešově a dále i histo-
rik František Kovanda s přítelkyní Věrou. Ing. Vondrá-
šek pozvané účastníky provázel a ukazoval akce, které
se povedly realizovat za jeho funkční období jako po-
slance a především jako starosty města. Na programu
byla nejprve prohlídka Základní školy Jakuba Jana
Ryby. Škola dle mého názory je velmi moderně a dobře
vybavena, jsou zde dvě tělocvičny a sportovní areál.
Dále nám byla představena firma Keiser, která vyrábí
dřevěné palety pomocí robotů. Následovala prohlídka

upravených a vybavených sporto-
viš+ města a nejvíce nás ohromila
návštěva Podbrdského muzea.
Všude bylo vidět velký kus práce.
Na závěr nám byla představena
obora v obci Hutě pod Třemšínem,
kde chovají sto daňků, muflonů
a jelení zvěře. Na výše uvedených
a úspěšných úpravách a rekon-
strukcích objektů má obrovskou zásluhu Ing. Vondra-
šek, kterému se jako velkému rožmitálskému patriotovi
podařilo svojí usilovnou prací získat dotace.

Poděkování za úspěšnou spolupráci a dobrou reprezen-
taci našeho okresu a kraje a za obhajování politiky naší
strany v parlamentu mu tedy právem patří.

Naše heslo „S lidmi pro lidi“ mu nebylo nikdy cizí.
Vendula Králová

tem (dobrovolným hasičům, životnímu prostředí, činnosti sportovních organizací, výchově a vzdělání, sociální aj.).
I proděj či výkup pozemků probíhal téměř jednohlasně.

Zlom nastal až v bodě, kdy se měl projednávat záměr prodeje budov v majetku města. Přestože již na začátku
jednání starosta přítomným sdělil, že navrhuje budovu bývalých městských lesů v ulici Čs. armády z prodeje vyřa-
dit, rozpoutala se právě o tuto budovu téměř hodinová debata, kterou vyvolali na jedné straně pánové Řihák
a Větrovský a na straně druhé místostarosta Švenda. Debata vyústila až v osobní napadání těchto pánů a parado-
xem je, že když se hlasovalo o vyřazení budovy z prodeje, tak se návrh jednohlasně schválil. Takže se nemohu ubrá-
nit dojmu, že se pánové z ČSSD chtěli opět pouze zviditelnit... Jarmila Potůčková
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Che Guevara  (16. 6. 1928 Argentina – 9. 10. 1967 Bolivie)

marxistický revolucionář a bojovník za svobodu v mnoha zemích Jižní Ameriky. V roce 1959 se
po boku Fidela Castra účastnil vylodění na Kubě a stal se druhým mužem revoluce. Po roztržce
s Castrem šel šířit revoluci do dalších zemí. V roce 1966 strávil čtyři měsíce v Praze po neúspěšné misi
v Kongu a nabíral síly pro organizování revoluce v Bolivii. Prý se vydával na dlouhé procházky Pra-
hou, znal dobře dílo F. Kafky i Haškova Švejka a občas zašel do pivnice u Fleků..

  František Branislav: Ghetto v kamenech
Na starém hřbitově v židovské čtvrti A Praha blouznivě líbezná kolem, Na starém hřbitově v židovské čtvrti
až jednou postojíš nad hroby, smířlivá v šlépějích vzpomínky, až jednou stát budu nad hroby,
zříš stromy do slunce unikat smrti. svým tichem léčívá raněné bolem, nad cestou podzimu rozběhlou k smrti,
Nikdo tu hrob květy nezdobí. když jsou klást na hroby kamínky. snad ruka hrob šípky ozdobí.

(zkráceno)

Pobyt v Bolivii se mu stal osudným – v bojích byl za nejasných okolností za účasti CIA zraněn, zajat a popraven.
Život jakéhokoliv jediného člověka na světě je cennější než všechen majetek nejbohatšího muže planety.         Che

Na hřbitově u zdi…

Prohlášení Národní rady Klubu českého pohraničí
Vážená paní Mgr. Adriano Krnáčová, primátorko hlavního města Prahy, v době, kdy se po vlastizrádné omluvě
V. Havla sudetským Němcům začaly v naší zemi přepisovat dějiny, přichází Pražská radnice s rozhodnutím sejmout
ze Staroměstské radnice pamětní desku, která oznamuje neměnnou pravdu, že Prahu osvobodila 9. května 1945
Rudá armáda a že jejímu osvoboditeli, hrdinovi SSSR, maršálu I. S. Koněvovi, Praha z vděčnosti udělila
čestné občanství.
Národní rada KČP zorganizovala 9. května 2015 v Praze celostátní shromáždění občanů na počest 70. výročí osvo-
bození Prahy Rudou armádou a dnes protestuje proti hanebnému činu Pražské radnice, která tím znesvětila hrdin-
ství a oběti osvoboditelů hlavního města a naší vlasti.
Žádáme Vás, paní primátorko, abyste zastavila čin, který poškozuje důstojné jméno nejen Prahy, ale celé naší země.
Současně vyzýváme všechny, kdo zvedli ruku pro tento zločin, aby odstoupili ze svých funkcí.
P R A V D A  Z V Í T Ě Z Í ! JUDr. Rudolf Peltan, předseda Národní rady KČP

Když vejdete na Olšanské hřbitovy v Praze vchodem
od stanice metra Flora, zahnete doprava a za zdí, na
V. hřbitově zase doprava, přijdete ke hrobu, do kterého
byly po roce 1989 uloženy ostatky představitelů dělnic-
kého a komunistického hnutí – poté, co díky společen-
ským změnám už nemohly být dále v památníku na Vít-
kově. Ale i na tomto místě jsou některým lidem trnem
v oku a ti to dali najevo po svém.

Celkem snad ještě dovedu pochopit, že někteří lidé
mají problém s památkou třeba Klementa Gottwalda,
i když ani to by rozhodně nemělo být důvodem k poško-
zení hrobu. Méně chápu, jaké mohou mít výhrady
k osobnosti autorky Havířské balady, Sirény, Robinson-
ky či pohádek pro děti Marie Majerové, která je zde také
pohřbena. A co nechápu vůbec, je to, jak někdo může
projevit neúctu k památce hrdiny Sovětského sva-
zu Antonína Sochora, jehož jméno je na náhrobku
uvedeno také, a to bez ohledu na to, zda je tu opravdu
pohřben.

Antonín Sochor se narodil 16. července 1914 v Němec-
ku, v hornickém městečku Lohberg (dnes místní část
obce Dinslaken), dětství a mládí však prožil v Duchco-
vě. Během vojenské služby na Slovensku ho zastihla
mobilizace, i po ní zůstal v armádě jako délesloužící pod-
důstojník. Po rozpadu republiky se spletitou cestou do-
stává v letech 1941-1942 do 1. československého samo-

statného polního praporu v SSSR.
A s vojáky Ludvíka Svobody prošel
přes bojiště Sokolova, Kyjeva, Bílé
Cerekve a Dukly až do vlasti, byl
mnohokrát raněn i oceněn řadou
vyznamenání.

Po válce vystudoval Vysokou ško-
lu válečnou, podílel se na výcviku
vojáků mladého státu Izrael, půso-
bil na pěchotním učilišti v Milovi-
cích a dne 1. července 1950 byl po-
výšen do hodnosti podplukovníka. Zemřel 16. srpna
1950 v Mimoni na následky zranění utrpěných při do-
pravní nehodě, ke které došlo za nejasných okolností
v blízkém vojenském prostoru.

Na wikipedii, ze které jsem čerpal údaje o životě Anto-
nína Sochora, jsou jako místo jeho posledního odpočin-
ku uvedeny Olšanské hřbitovy. Současně je zde ale uve-
deno, že od roku 1994 je urna s jeho popelem uložena
v rodinném hrobě v Dobříši, po boku manželky Štěpán-
ky. S tou se oženil 17. září 1942 – i ona byla příslušnicí
1. samostatného polního praporu.

Hrob na Olšanských hřbitovech byl zásluhou praž-
ských komunistů opraven. Dnes je tedy možné opět
i u něj postát v zamyšlení nad osudy hrdiny, jakých Čes-
koslovensko mnoho nemělo. Pavel Mandík


