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Krátké zamyšlení nad volebními výsledky
Sčítání důvěry voličů způsobilo nejednomu z nás vrásky. Jak to, že se právě

nám nepodařilo oslovit ty, ke kterým je zaměřen náš program, naše práce?
Hledat odpově�, proč se to či ono stalo v posledních měsících před volbami,
by bylo nepřesné. Hnutí ANO se totiž podařilo vykládat každý úspěch čtyřle-
tého období za svůj. A tak to za podpory sdělovacích prostředků také vyzní-
valo.

Snadno zapadly návrhy poslanců KSČM, i když mnohé byly přijaty nebo
tvořily jádro opatření vylepšující život občanů. Za vážnou chybu považuji,
že se naši poslanci připojili k hlasování o zvýšení svých platů. To je ještě více
oddělilo od starostí obyčejných lidí, jichž měli být zástupci.

Všechno by bylo lepší: založit nadační fond pro chudé talentované mladé
lidi, vylepšit situaci postiženým a starým lidem než přijmout jako ostatní
tisícikoruny.

Za další a neméně závažný problém, který míří ke každému z nás, je naše
mlčení. Jsme mezi lidmi v obchodech, ordinacích u lékařů i u toho piva
v hospodě - a většinou mlčíme. Nepostavíme naše názory a argumenty proti
těm, které lidi trápí, sužují. A co je obzvláště varující, naši spoluobčané si na
naše mlčení zvykají.

To musíme změnit. Ne dva měsíce před volbami, ale již dnes, zítra. Řešení
komunistů musí být vždy na straně pracujících, sociálně slabých. Nepůjde to
ze dne na den a často to bude i bolet, ale takové je naše poslání, které jsme si
sami vybrali. Věra Kroftová Foto M. Maršálek

Poděkování
OV KSČM děkuje spoluobčanům, členům KSČM a sympatizantům, kteří nám odevzdali svůj hlas ve volbách
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Velice si toho vážíme. Na Příbramsku získali komunisté 7,21
procent hlasů. I přesto, že volební výsledky nejsou celkově pro levici příznivé, uděláme vše, co bude v našich silách
pro splnění našeho volebního programu, který naplňuje potřeby všech spoluobčanů v České republice.
Za Středočeský kraj byli do PS PČR zvoleni dva zástupci -  JUDr. Stanislav Grospič a Ing. Miloslava Vostrá.

Věra Kroftová, předsedkyně  OV KSČM Příbram

Střední Čechy ANO ODS Piráti SPD STAN KSČM ČSSD TOP
Celkem  % 28,66 12,93 12,08 9,00 8,07 7,21 6,63 6,33

Střední Čechy ANO ODS Piráti SPD KSČM ČSSD TOP 09 STAN
Poslanci 9 4 3 2 2 2 2 2

Příbramsko ANO Piráti ODS SPD KSČM ČSSD STAN
Celkem  % 30,22 11,77 11,06 9,24 8,53 7,38 7,01

ČR ANO ODS Piráti SPD KSČM ČSSD KDU-ČSL TOP 09 STAN
Celkem  % 29,64 11,32 10,79 10,64 7,76 7,27 5,80 5,31 5,18

Pozvánka na akci
Klub českého pohraničí okresní rady Stanislava Kofroně Příbram zve své členy a příznivce
na výroční okresní sněm, který se koná 30. 11. 2017 od 15 hodin v restauraci Ravak v Příbrami.
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KLUB ZASTUPITELŮ KSCM STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Stanovisko Klubu zastupitelů KSČM
a Středočeského krajského výboru KSČM
k aktuální situaci v Radě Středočeského kraje

Dlouhodobě a pozorně sledujeme gradující spory
ve vládní koalici Středočeského kraje, které stojí zejmé-
na na některých kauzách členů Rady ze STAN a ODS.
Konstatujeme, že taková situace neprospívá Středočes-
kému kraji a brzdí jeho rozvoj. Situace se značně vyost-
řila a začali jsme hledat východisko. Byli jsme ochotni
spolupodílet se na odpovědnosti řídit kraj, pokud budou
zachovány naše programové priority a poměrné zastou-
pení v Radě. Tento postoj ale nenašel u jediných mož-
ných partnerů, tedy ANO a ČSSD podporu. Byli jsme
ochotni podpořit rekonstrukci krajské rady do funkčního
stavu menšinové vlády, pokud by veřejně byly splněny
naše programové priority. Nejistota koalice při dalších
rozhodováních by ale vyvolala nutnost dalšího řešení.

Nakonec jsme přistoupili na formu partnerství,
která je založena na našich prioritách, které byly
akceptovány partnery bez výjimky.

Jsou to tyto Základní programové body:
1. Opětovné zavedení žákovského jízdného
2. Zásadní NE privatizaci, vyvádění a outsourcingu

veřejných služeb (např. v nemocnicích)
3. Garance minimálně současné kvality a rozsahu

zdravotní, sociální péče (včetně výstavby dalšího
domova seniorů) a dalších služeb (včetně kulturních)
a rozsahu dopravní obslužnosti včetně železniční

4. Zaměření fondů kraje na základní občanskou vyba-
venost, v prvé řadě na kanalizace a vodovody u ma-
lých obcí

5. Podílení se na dotvoření sítě služeben Policie ČR,
které zejména v malých obcích a okolo Prahy chybí
(obdoba sítě ZZS)

6. Sjednocení podpory významných akcí z hlediska ces-
tovního ruchu s kulturními akcemi a vytvoření kon-
cepce podpory významných kulturních a turistických
aktivit v kraji s pravidelnou finanční podporou

7. Zavedení programu energetických úspor pro pří-
spěvkové organizace s každoročním vyhrazením
prostředků na financování/kofinancování.

Nejedná se ale o tichou podporu menšinové vlády, koali-
ci ani bianco šek. Nejsme hlasovací stroj ani neměníme
principy za křesla. Jedná se skutečně o podporu na zá-
kladě našich programových principů. Do vzájemných
vztahů je zakomponována účast našich zástupců při jed-
nání Rady i několikastupňové řešení sporných bodů.
Posledním stupněm je samozřejmě možnost vypovězení
dohody. Oceňujeme, že máme možnost více navázat v řadě
oblastí na práci našich zastupitelů v minulém období. Zda
ale dosud křehká vazba přetrvá, ukáže až budoucnost.

Ing. Zdeněk Štefek
předseda Klubu zastupitelů KSČM

Předvolební setkání v Příbrami
Ve čtvrtek 19. října 2017 proběhlo na náměstí 17. listopadu v Příbrami závěrečné předvolební setkání KSČM Stře-

dočeského kraje. Představili se zde všichni přední i další významní kandidáti pro volby do Poslanecké sněmovny.
K příjemné pohodě hrála Toulavá kapela z Rožmitálu pod Třemšínem, k dispozici byl guláš, káva, limonády

a množství propagačních materiálů a upomínkových předmětů KSČM. To vše, i možnost popovídat si neformálně
s kandidáty, přilákalo pozvané příznivce i náhodné kolemjdoucí.



Třešnička / listopad 2017 3

Př ipomínáme
4. 11. 1932 vypukla rosicko-oslavanská stávka. Trvala 16 týdnů a stala se jedním z nejurputnějších sociálních

bojů v ČSR během hospodářské krize
4. 11. 1982 na I. ženské klinice FN v Brně se narodilo první dítě ze zkumavky
5. 11. 1937 Hitler na poradě s nejvyššími říšskými vojenskými a politickými představiteli prohlásil, že první

úder Německa povede proti Rakousku a Československu
7. 11. 1917 (podle starého ruského kalendáře 25. října) výstřelem z lodi Aurora začala VŘSR
8. 11. 1997 v Praze na Staroměstském náměstí demonstrovalo 70 000 odborářů proti hospodářské politice vlády

19. 11. 1967 v Novém Boru zahájil činnost největší český sklářský kombinát
20. 11. 1952 začal v Praze proces s tzv. vedením protistátního centra v čele s R. Slánským
25. 11. 1992 poslanci FS přijali ústavní zákon o zániku federace k 31. 12. 1992

Ze zastupitelstva města Příbram
Dne 16. října 2017 proběhlo 31. zasedání Zastupitelstva

města Příbram. Jednání začalo v 16 hod., a i když se ještě před
projednáním posledního věcného bodu (bod č. 28  prodej po-
zemku na Zdaboři) zdálo, že jednání skončí před 20. hodinou,
nakonec se značně protáhlo a nebylo to nic příjemného.

Jako první věcný bod byla projednávána žádost dopravce Ar-
riva Střední Čechy , s.r.o., o zvýšení příspěvku na městskou hro-
madnou dopravu na jeden ujetý kilometr o 3,60 Kč/km. Přesto-
že rada navrhovala zvýšení o 2 Kč/km tak, jak ho navrhl radní
Ing. Václav Dvořák, a to zpětně od začátku r. 2017, rozhořela se
velká debata. Radní totiž svůj návrh zdůvodnil poněkud
neš
astně, že on to vidí na 2 koruny i s ohledem na stížnosti
občanů na stav autobusů a k částečnému neplnění povinností
ze strany dopravce. A protože členové kontrolního výboru na-
vrhli příspěvek nezvyšovat, došlo na rozsáhlou debatu, v jejímž
závěru bylo schváleno usnesení navýšit příspěvek o 2,- Kč/km
od 1. 11. 2017 s tím, že o formě kompenzace zvýšených nákla-
dů od začátku roku 2017 (zejména na platy řidičů) se bude
jednat dále.

Za zmínku určitě stojí, že další body, např. aktualizace Strate-
gického plánu rozvoje města na období 2014-2020, pořízení dvou
osobních vozů z dotace pro orgán péče o děti (tzv. OSPOD) formou

leasingu, změna stanov Svazku obcí Podbrdského
regionu nebo finanční dar pro dětskou léčebnu
v Dukovanech byly projednány velmi rychle a věcně.

Největší množství projednávaných bodů tvořily prodeje, ná-
kupy a směny pozemků. V některých případech to již tak dobře
neproběhlo, došlo i na stažení bodu nebo neprohlasování usne-
sení, ale stále vše probíhalo v klidu.

Rozruch nastal až při projednání bodu č. 28 - prodej pozem-
ku na Zdaboři (na kraji města kousek od Vokačovského rybní-
ka). Najednou se rozpoutala mezi některými zastupiteli
(Ing. Dvořák, Mgr. Švenda, Ing. Kareš, MVDr. Řihák a p. Vět-
rovský) velká debata, jako reakce na články Ing. Dvořáka na
www.pribramsko.eu, která se zvrhla do osobního napadání,
opakovaného vyčítání kdo, kdy a co řekl nebo napsal. Mně to
chvílemi připomínalo malé kluky na pískovišti, kteří se hádají,
kdo komu rozbil jakou bábovičku a kdo si začal. Tato debata
pokračovala i v bodě Různé a musím říci, že jsme z toho nejen
já, ale i Mgr. Potůčková a někteří další zastupitelé byli značně
znechucení. Doufám, že se to již nebude opakovat. Jinak asi ne-
zbude nic jiného než pánům doporučit, aby si tyto osobní šar-
vátky došli vyřídit někam jinam, třeba na náměstí.

Mgr. Jiřina Humlová

100. výročí VŘSR

Stálé zdraví, pohodu a optimismus

60 let Ivana Sosnová  (Kamýk n. Vl.) 90 let Jarmila Hladová  (Příbram)
65 let Jaroslav Pecka  (Příbram) Josef Šefl  (Voltuš)
70 let Ladislav Michvocík  (Příbram) Blahopřejeme

Stoleté jubileum VŘSR slavíme v období, kdy se zdá, že
myšlenky a ideály v boji proti diktátu světové buržoasie, jsou
zadupávány stále větší botou kapitalismu! Je to forma studené
války, kde bohatství světa patří z 90% kapitálu. Jeho obrovská
akumulace do rukou světových magnátů vyvolává humanitární
krize po celém světě.

Porážka levice v letošních parlamentních volbách v ČR, ale
i jinde v Evropě umožňuje všem kdož jsou na straně kapitálu –
za pomocí řady novinářů, tkzv.  umělců a dalších  dále znevažo-
vat autoritu komunistů, přepisovat dějiny a všemožně zastra-
šovat ty, kteří smýšlí jinak než oni.

Jsou však fakta , která nelze obejít. Byla to neuvěřitelně těž-
ká cesta, ale už ve 30. letech minulého století bylo dosaženo
za jedinou dekádu to, co zaostalé Rusko nedokázalo za celých
100 let. Elektrifikace, industrializace, vzdělanost všech vrstev
a to vše při světové hospodářské krizi a neuvěřitelně zběsilé
vojenské agresi ze strany řady Evropských států. Budování
socialismu v SSSR přerušila válka, která ale v konečném dů-
sledku prokázala životnost socialistické společnosti, když lidé

Sovětského svazu dokázali zvítězit nad německým fašismem.
Nad fašismem , který vznikl v důsledku kapitalistické krize.
Krize, která nepochybně zasáhne v příštích letech celý globální
svět. Bude mít jistě jiný průběh než ve 30 letech 20. století,
ale bude jistě silnější než v letech 2008 – 2013. Nemůžeme si
být jisti, že dnes, když se prosazují stále více radikální pravico-
vé síly, se nezrodí noví diktátoři – podobní Hitlerovi. Proto
naše hesla ve volbách směřovaly k obraně míru a mírových jed-
nání. Kapitalismu se mír nehodí, zejména v zemích, kde zbro-
jařské koncerny ovládají ekonomiku. Sami si dosadíte které to
jsou. Komunisté stojí za myšlenkami spravedlivé společnosti.
Jsou však bohužel, až na výjimky v tomto úsilí sami. Ale bu�-
me optimisté, že lidé sami o budoucnosti své civilizace budou
více přemýšlet, nenechají se stále uplácet a vykořis
ovat. Málo-
kdo si dnes uvědomuje, že sociální výhody, které dnes pracující
ve vyspělejší Evropě a jinde mají, jsou výsledkem bojů a sociál-
ních bouří na přelomu 19. a 20. století. Díky socialistickým
a komunistickým stranám a zejména díky VŘSR.

Zdeněk Borák, člen VV OV KSČM Příbram

Pc1
Razítko
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Antonín Zápotocký  (19. 12. 1884 v Zákolanech – 13. 11. 1957 v Praze)

jeden z nejvýznamnějších představitelů dělnického hnutí u nás. Vyučil se sochařem a kameníkem.
Od roku 1907 působil na Kladně jako sociálně demokratický a odborový tajemník. Po založení KSČ
se stal ústředním tajemníkem strany. Pro svou politickou činnost byl za Rakouska i za první republiky
několikrát vězněn, za okupace několik let v koncentračním táboře v Sachsenhausenu. V květnu
1948 byl jmenován předsedou vlády a v březnu 1953 byl zvolen prezidentem republiky.

  Stanislav Kostka Neumann: Vřes
Už téměř všechno dokvetlo, zvadá Na tvrdé půdě chrabrý a tvrdý Srna se dívá z okraje lesů
už skvrny zlaté na stromech jsou, pavučinami jeseně vzplál, cože to hoří na pěšinách,
po ránu rosa varovně padá, nad zchudlou zemí zasmál se hrdý, z korun se plíží mrazný dech běsů,
lovecká puška s tichem se hádá, modrou a rudou zaplavil brdy, u země zpívá kytice vřesů
na ostružiny dě�átka jdou. ze stráně na stráň zavolal: Dál! o vytrvalosti v proměnách

Osudy tří generací dělníků zachytil v románech Vstanou noví bojovníci, Bouřlivý rok a Rudá záře nad Kladnem.
Pro děti vznikla přepracováním jedné kapitoly z Rozbřesku půvabná kniha Barunka.

Navštívili jsme pohraničníky v Rokycanech
Členové KČP z Příbramska a Berounska se zúčastnili akce

přátel z Rokycan. Bývalí ochránci československých státních
hranic se scházejí i ve vnitrozemí, tentokrát to bylo na XV. sra-
zu Pohraničníků Rokycanska, jejich rodinných příslušníků, přá-
tel a sympatizantů. Do sálu restaurace Na Střelnici v ulici Míru
poblíž rokycanského náměstí jsme se sotva vešli. Tak velká byla
letos účast.

Mezi hosty byl i předseda Národní rady KČP Rudolf Peltan,
který kromě mnoha jiných informací sdělil, že se připravuje
X. národní sněm, plánovaný na polovinu příštího roku. Budou
mu předcházet v prvním čtvrtletí výroční sněmy okresní
a v dubnu krajské. Pozornost věnoval i znepokojivým událostem
z posledního období, zejména odsoudil vstřícnost některých vy-
sokých českých politiků vůči požadavkům sudetských Němců.
K tomuto tématu diskutovalo ještě několik dalších účastníků.
Hovořilo se však i o roli Evropské unie, přílivu migrantů, blíží-
cích se parlamentních volbách i o publikacích vydávaných ná-
rodní radou i nedostatečnému vlivu na mladou generaci.

Z hostů ze Středočeského kraje vystoupili Václav Hošek
a Vítězslav Srp z Berounska a Miroslav Maršálek z Příbram-
ska. Předali pozdravy přátel, pohovořili o možnostech spolu-
práce a koordinace akcí, včetně voleb a dotkli se i otázek pro-
pagace naší práce na veřejnosti a mezi mládeží. K dokumentaci
naší účasti i plánování další spolupráce přispěla členka pří-
bramské delegace Marie Maršálková z Jinec.

Po skončení oficiální části programu si mnozí přítomní za-
zpívali při harmonice vlastenecké písně, mezi nimiž nechyběla
ani ta odehrávající se Na staré Mohelně. Přitom bylo možné si
prohlédnout výstavku odznaků, alba vojenských a dalších výlo-
žek s hodnostním označením a sbírku uniforem. Organizátoři
vystavili i panely s fotografiemi z nejvýznamnějších hraničář-

ských akcí a nechali kolovat fotoalba z činnosti Klubu českého
pohraničí ve Středočeském kraji, které jsme zapůjčili. Děkuje-
me hlavnímu organizátorovi Miroslavu Říhovi i jeho spolupra-
covníkům za vřelé přijetí.

text i foto Miroslav Maršálek

Ministerstvo zdravotnictví nezajistilo léky bez doplatků
Informace některých médií o tom, že v lékárnách zoufale chybí léky bez doplatku, dokazují, že léková politika ministerstva

zdravotnictví je špatná. Nejednou jsme od těchto pánů slyšeli, že: „V každé skupině léků je alternativa bez poplatku.“ Jak se
ukazuje, je to jen další lež. V některých skupinách totiž nejsou léky bez doplatků vůbec ‚dostupné, což muselo být vedení minis-
terstva jasné už v době, kdy se svou lékovou politikou přišlo. Jde například o léky ve skupině užívaných proti křečím ve střevech
či kolikách či k léčbě onemocnění jater. -ng-


