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BYL ÚNOR V ČECHÁCH
Život jak bouře kolem se žene…
Slyšíš jen srdce, v železo a kámen pohozené,
jak pod patou dne se svíjí
a prudce teskní po nové melodii,
o jiné hudbě sní, jež slavně zní v daleku...

A. M. Píša
Tehdy v únoru 1948 zazněla opravdu pracujícím lidem

nová melodie, o které snili a za kterou předchozí gene-
race marně bojovaly. Konečně mohli důstojně žít. Byli
zbaveni strachu z budoucnosti, ze ztráty zaměstnání,
nemuseli se obávat, že skončí ve spárech exekutorů a
přijdou o střechu nad hlavou. Dostalo se jim dostupné-
ho bydlení, školního vzdělání, všeobecné lékařské péče
bez doplatků za léky …

Únorové vítězství pracujícího lidu bylo dovršením pro-
cesu přerůstání národní a demokratické revoluce v revo-
luci socialistickou. Šlo o to, zda má náš vývoj pokračo-
vat dále a úspěšně na cestě k socialismu, nebo má-li do-
jít ke zvratu, který by znamenal ústup zpět k dobám
předmnichovským, k dobám kapitalismu. Tak jako rok
1920 po první světové válce rozhodl o dalším vývoji
předmnichovské republiky, tak také Únor 1948 rozhodl
o vývoji lidově demokratické republiky, jenže opačným
směrem. Znamenal definitivní porážku buržoazie a roz-
hodl o socialistickém vývoji v Československu.

Únorové vítězství rozhodlo rovněž i o zahraniční poli-
tické orientaci Československa a potvrdilo význam naše-
ho spojenectví se Sovětským svazem. Upevnilo meziná-

rodní postavení Československa a začlenilo ho do světo-
vé socialistické soustavy.

Únorovým vítězstvím pracujícího lidu začalo pro naše
národy nové období dějin, období socialistické výstav-
by. Budování nové společnosti se však neobešlo bez
chyb, protože probíhalo v době nelítostné studené války.
Mrtví byli na obou stranách, mnozí byli neprávem stíhá-
ni – těmto občanům se současná KSČM mnohokrát
omluvila. Někteří straničtí představitelé zneužívali své-
ho postavení ke svému prospěchu – vždy� moc tak chut-
ná a člověk snadno podlehne jejím svodům. I dnes,
v době „budování“ kapitalismu, nás o tom téměř každo-
denně přesvědčují dnešní mocní tohoto světa.

V listopadu 1989 se lidé nechali obelstít krásnými slo-
vy o nápravě tehdejších chyb – vzpomeňme na slova
Václava Havla a porovnejme je se současností. Opravdu
zvítězila pravda a láska nad lží a nenávistí? Možná však,
že už se blýská na lepší časy – vždy� v prezidentských
volbách pravice občany opět nepřesvědčila. A to je šance
pro nás, obyčejné lidi práce.

Jarmila Potůčková

Miloš Zeman zvolen opět prezidentem republiky!
I letošní prezidentské volby přilákaly do volebních místností nezvykle vyso-

ký počet lidí a vzbudily obrovské emoce. Po prvním kole se národ rozdělil na
„zemanovce“ a „drahošovce“ a oba tábory mezi sebou sváděly nemilosrdné
boje. I dlouholetí přátelé byli schopni mezi sebou vykopat válečnou sekyru
jen proto, že se nedokázali shodnout na tom pravém kandidátovi.

Druhé kolo volby bylo nesmírně dramatické. Spíše než o souboj Zemana
s Drahošem se ale jednalo o volbu „Zeman nebo Antizeman, případně volbu
menšího zla. Miloš Zeman jistě ztratil část svých dřívějších voličů podporou
Andreje Babiše, na druhou stranu tímto krokem získal zřejmě nezanedbatel-
ná procenta od voličů hnutí Ano. Jiří Drahoš, pro velkou část národa done-
dávna neznámý, oslovoval voliče, kterým je spojenectví Zemana s Babišem
trnem v oku, a spíše než silou své osobnosti sbíral hlasy těch, kteří razili
heslo „Všechno je lepší než Zeman“.

Ačkoliv byl před druhým kolem podle průzkumů Drahoš mírným favoritem,
zlomily mu vaz zřejmě debaty, ve kterých Zeman zúročil své letité politické
zkušenosti a prokázal, že je vynikajícím rétorem. Příliš kladných bodů nepřineslo nejspíš ani to, že Drahoš až přes-
příliš mluvil o svém protikandidátovi namísto prezentace svých vlastních postojů.

Národ si prezidenta zvolil. Přejme Miloši Zemanovi, aby ve svém druhém prezidentském období nezklamal své
voliče a byl dobrým prezidentem.

Vilém Potůček, foto Miroslav Maršálek (M. Zeman v Jincích v dubnu 2016)
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Králíkárny, mladí lidé a my
Nelekejte se. Nechci psát o užitečných a milých zvířát-

kách a jejich příbytcích. V poslední době totiž sleduji,
jak neúměrně stoupají ceny nemovitostí a jak bezohled-
nost majitelů, kteří vlastní větší bytový fond, zvyšuje
nájemní ceny bytů a právě i těch na našich sídlištích.
Pan Bakala si jistě dnes libuje, jaký se mu to podařil
kšeft za pomoci svých „poctivých“ přátel v podnikatel-
ských kruzích. Najednou těmto lidem vůbec nevadí, že
jde o králíkárny. To že přivedou tisíce lidí do existenč-
ních starostí, je nezajímá. Ostatně všichni víme, kdo se
takto neuctivě vyjadřoval k oné výstavbě a nasliboval
všem lidem, že téměř každý bude bydlet ve své vile.

Jistě nás nepřekvapí, jak se všichni horliví přisluho-
vači kapitálu budou vyjadřovat k únorovým událostem.
Záchvaty nenávisti a řečnění o lidských právech nebu-
dou brát konce. Ale nebyl to právě rok 1948, který začal
naplno uskutečňovat ta nejzákladnější práva? Právo na
práci, právo na důstojné a dosažitelné bydlení pro kaž-
dého, kdo pracuje. V neposlední řadě bylo zajištěno, aby
mohli také pracující po kruté válce nasytit sebe a své
děti. V tolik dnes opěvované první republice se téměř
nikdo o tato práva nestaral. Důstojnější život mohlo
začít žít statisíce pracujících a bezzemků a obyvatel pas-
toušek a nedůstojných činžáků až po Únoru 1948. Nové
byty byly poskytovány zadarmo s nízkými nájmy a z ulic
mizeli žebráci a bezdomovci.

Jako malý chlapec jsem bydlel v Plzeňské ulici ve sta-
ré Příbrami. Nebylo to místo ani na hraní, ale ani na

důstojné bydlení. Bez jakékoliv zeleně, záchod na špinavém
dvorku bez koupelny a za stálé asistence potkanů. V roce
1959 jsme se přestěhovali na příbramské nové sídliště. Byli
jsme čtyři děti a zde jsme našli mnoho kamarádů a vedle
normálního tehdy standartního bydlení i spoustu míst
pro hraní a sportování. Dodnes mám toto sídliště velmi
rád a nikdy mi nepřipadal život v něm šedivý, stísněný
a uniformní, jak nás dnes všichni chytří poučují.

Chtěl bych v této souvislosti pochválit polistopadové
zastupitelstvo města Příbram, že při prodeji bytového
fondu zachovalo zdravý rozum a poctivě platícím nájem-
níkům prodalo většinu bytů za přijatelnou cenu. Ozýva-
jí se hlasy z radnice, že to nebylo správné. Já myslím,
že ano. Společenství vlastníků se o svůj majetek stará
ve většině velmi dobře. Ekonomice se prý daří-budiž,
jenže z toho nemá každý. Mladí lidé dnes nemají pomalu
šanci získat levnější bydlení. I byty na sídlištích se neú-
měrně zdražují, developeři stavějí byty jen pro náročné
a majetné a zákon o sociálním bydlení je v nedohlednu.
Nechci, aby zde vznikl dojem, že socialistická výstavba
měla jen klady, ale žádná polistopadová vláda nesplnila
v této oblasti, co si usnesla. Ta po roce 1948 ano.

Závěrem ještě zdánlivě nesouvisející poznámku. Mám
rád cyklistiku, dívám se na ní i v televizi a tyto přenosy
jsou pořizovány z helikoptéry. Je krásně vidět, že každé
větší město na západě má své sídliště. Někde hezčí, ně-
kde horší, tak jako u nás. Ale naši obdivovatelé západu
budou tvrdit, že to tak není. Zdeněk Borák

Putovní trofej Pionýra stráví rok v Řevnicích
U příležitosti 34. výročí založení Šachového kroužku Pionýrské skupiny Jince (Pio-

nýr) se v sobotu 27. ledna 2018 uskutečnil Otevřený přebor městyse Jince 2018 v šachu
pro mládež do 17 let. Nad akcí převzal záštitu starosta městyse Jince RSDr. Josef Hála,
ale kvůli osobní účasti na probíhajícím 2. kole prezidentských voleb a následném sčítání
hlasů se nemohl zúčastnit. Na turnaji ho zastoupil místostarosta Ján Vavrek. Za 13.
dělostřelecký pluk „Jaselský“ přivítal jménem velitele 13. dp plukovníka Ivana Mráze
přítomné v prostorách Posádkového domu armády Štefan Roško.

Z 38 soutěžících se nejlépe vedlo Oliveru Jelínkovi, který reprezentoval Šachový klub
Řevnice. Při napínavých bojích o umístění v nejvyšších patrech závěrečné tabulky ztra-

POZVÁNKA
KLUBU ČESKÉHO POHRANIČÍ, OKRESNÍ RADY STANISLAVA KOFRONĚ PŘÍBRAM

na VÝROČNÍ OKRESNÍ SNĚM ČLENŮ A PŘÍZNIVCŮ,
který se koná v RESTAURACI RAVAK, 15. 2. 2018 v 15.00 hodin

PROGRAM:  Přivítání hostů a členů KČP předsedkyně Václava Králová / Zpráva o činnosti Klubu
Vystoupení hostů / Předání vyznamenání a ocenění / Diskuse, usnesení a závěr

SRDEČNĚ VÁS ZVE VÝBOR OKRESNÍ RADY KČP PŘÍBRAM

til pouze jeden bod ze sedmi a stal se samostatným vítězem. Bude tak po dobu jednoho roku opatrovat putovní pohár
pořadatele, tedy Pionýrské skupiny Jince. O půl bodu skončil druhý a jen těsně neobhájil loňské vítězství Vojtěch
Kovářík ze Šachového klubu Příbram-Baník (Baník). Se stejným počtem bodů však skončili hned další tři borci –
3. Petr Handl ze Šachového klubu Zdice, 4. Jiří Soukup reprezentující Sokol Buštěhrad a 5. Jakub Dřevo (Baník).
Další tři hráči se mohou pochlubit pěti body. Na šestém místě skončil nejúspěšnější hráč Šachového oddílu TJ (TJ)
a člen Pionýra Jince Tadeáš Červenka. Hned za ním následovali nejlepší dívka 7. Eliška Kováříková (Baník) a Petr
Budil ze Šachového klubu při Městském úřadu Hostomice. O vyrovnanosti špičky svědčí to, že i tento hráč na 8. místě
ztrácel na vítěze pouhý jeden bod. Nejlepším zahraničním účastníkem byl Matvey Tarasov z Ruské federace a nej-
mladším hráčem pětiletý Matyas Červenka. Nejmladší hráčkou byla šestiletá Adélka Cajthamlová, která získala tři
body a skončila na krásném 25. místě. Vyhodnoceni byli i nejlepší hráči v jednotlivých věkových kategoriích. Byli to
od nejstarších: Vojtěch Kovářík, Oliver Jelínek, Petr Budil, Tadeáš Červenka, Jan Mácha a Adéla Cajthamlová.

Miroslav Maršálek, hlavní pořadatel, foto Marie Maršálková
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Př ipomínáme
1. 2. 1918 začala vzpoura námořníků v boce Kotorské. Jedním z organizátorů byl později popravený český soci-

ální demokrat František Raš
2. 2. 1943 severní skupina něm. 6. armády pod velením generála pěchoty Karla Streckera kapitulovala u Sta-

lingradu. Vojska v jižním kotli, jímž velel polní maršál Friedrich Paulus, složila zbraně již 31. led-
na. Přelom ve 2. světové válce

2. 2. 1983 na II. chirurgické klinice v Brně operační tým profesora Vladimíra Kořístka transplantoval játra
šestatřicetiletému pacientovi. Byla to první operace tohoto druhu ve východním bloku

3. 2. 1943 v Turnově zatklo gestapo posledního z vedoucích činitelů ÚVOD V. Krajinu
22. 2. 1973 v Praze byl zahájen provoz na mostě překlenujícím Nuselské údolí. Po vrchní části mostu je vedena

šestiproudová severojižní magistrála a uvnitř mostu je umístěn tubus pro metro.
25. 2. 1948 prezident Beneš přijal demisi ministrů tří nekomunistických stran a souhlasil s návrhem Klementa

Gottwalda na doplnění vlády. Začalo období budování socialismu

Ze zastupitelstva města Příbram

Stálé zdraví, pohodu a spokojenost

70 let   Marie Faktorová  (Dublovice) 80 let Josef Wolfschläger  (Buková)
Marie Sýkorová  (Věšín) Blahopřejeme

A je to tady. 34. zasedání zastupitelstva města Pří-
bram, první v r. 2018, proběhlo rekordně rychle – všech-
no se stihlo za dvě hodiny.

Program jednání obsahoval 20 bodů jako minule, ale
jednání bylo mnohem rychlejší. Kromě majetkových pře-
vodů, které tentokrát proběhly naprosto bez komplikací
a předvádění se, a rozpočtových opatření, souvisejících
s obdrženými dotacemi, byly na programu body k cenám
vodného a stočného na rok 2018, žádost SK Spartak
Příbram o dotaci, návrh plánu práce kontrolního výbo-
ru na 1. pololetí r. 2018 a poskytnutí finančního daru.

Určitě je pro občany města dobrá zpráva, že vodné
a stočné na rok 2018 se nezvyšuje a zůstává na úrovni
75,37 Kč/m3, z toho vodné 52,23 Kč a stočné 23,14 Kč.
Přitom dochází k navýšení nákladů provozovatele, když
se zvyšuje nájemné z vodohospodářského majetku města
o 3% oproti r. 2017 (celá částka nájemného se zpětně
používá na investice do vodohospodářského majetku).
Jediná věc, kterou nikdo z přítomných nepochopil,
je skutečnost, že všichni tři zástupci Šance pro Příbram
(dr. Říhová, Mgr. Král, Ing. Kareš) se při hlasování zdr-
želi, přitom nevysvětlili, co jim na tom vlastně vadí.

SK Spartak Příbram opět nepochodil se žádostí o do-
taci 400.000,- Kč na pořízení malého traktoru nejen pro-
to, že dotace pro sport v r. 2017 byly zcela vyčerpány, ale
zejména proto, že pravidla pro podporu sportu neumož-
ňují dotovat pořizování dlouhodobého hmotného movité-
ho majetku. Nicméně Ing. Dvořák informoval, že se při-
pravuje rozšíření možností půjček z fondu oprav a ma-
jetku právě o tyto případy, protože peníze ve fondu jsou
a čerpají se pouze částečně, zatímco dotační programy
jsou dotovány vzhledem k požadavkům pouze částečně.

19. února 1945 bylo v Brandenburgu popraveno 16 příbramských občanů,
vedoucích činitelů Krajského Národně revolučního výboru

L. Bambas, J. Bejček, P. Bejček, Jos. Fous, Al. Grund, A. Laub, J. Majer,
Fr. Marek, Fr. Matějka, Jos. Míkovec, Jos. Polák, J. Pouchanič, Vl. Šebesta,

Jos. Štěch, K. Štěpán, St. Vojíř
Č e s t  j e j i c h  p a m á t c e !

Snad nejvíce emocí vzbudilo projednávání
plánu práce kontrolního výboru na 1. polo-
letí 2018, když Ing. Kareš vystoupil s poža-
davkem na zařazení hloubkové kontroly
Sportovních zařízení města Příbram (SZM), protože se
po městě šíří fámy o využívání prostředků bývalým ve-
dením. Přiznám se, že já jsem nic takového neslyšela,
ale starosta hned reagoval, že Ing. Kareš šíří zlomyslný
a lživý anonym zřejmě závistivého pracovníka a sám
vytváří po městě lživou atmosféru. Následovala samo-
zřejmě přestřelka, kdo lže a pomlouvá, kdo mluví prav-
du a jaká je vlastně na SZM situace. Po vypjaté diskusi
jsme se přece jenom vrátili k projednávanému bodu
a návrh na rozšíření jsme neschválili. A myslím, že
správně. Vždy� hloubkovou kontrolu hospodaření prová-
dí jednak interní audit (naposledy letos na jaře), jednak
vnější kontrolní orgány. Chtít je suplovat kontrolním
nebo i finančním výborem je nesmysl, protože na to ani
jeden výbor zastupitelstva nemá ani čas (všechny kont-
roly se provádějí na úkor vlastního zaměstnání), ani do-
statečný počet odborníků a konečně ani počítačové
vybavení, protože bez kvalitního počítačového programu
se to udělat nedá.

Posledním bodem, o kterém se chci zmínit, je poskyt-
nutí finančního daru ve výši 100.000,- Kč z rezervy sta-
rosty rodině, které nový rok začal tím nejhorším mož-
ným způsobem – požárem rodinného domu 1. 1. 2018.
Tady samozřejmě panovala shoda a je dobře, že v rozpoč-
tu pro to rezervy jsou. Jen bych nám všem Příbramá-
kům a nejen jim přála, aby se takové smutné události
v r. 2018 řešily co nejméně, pokud možno již vůbec.

Mgr. Jiřina Humlová
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Julius Fučík  (23. února 1903 Praha – popraven 8. září 1943 v Berlíně-Plötzensee)

Novinář, literární a divadelní kritik (Stati o literatuře, Divadelní kritiky, Božena Němcová bojující).
Jeho rozsáhlá činnost byla úzce spjata s komunistickou stranou. Za okupace se zapojil do odbo-
jové činnosti, v dubnu 1942 byl zatčen a více než rok vězněn na Pankráci. Zde vznikla podle Jana
Wericha nejkrásnější kniha války Reportáž psaná na oprátce. Byla napsána na167 malých lísteč-
ků, které dozorce A. Kolínský tajně vynášel ven. Knižně vyšla na podzim 1945 a byla přeložena
do devadesáti jazyků.

  Jaroslav Seifert: Únor
Tesklivé nebe země zdejší, Sněženku chladnou tiskneš k spánku, Přes bláto ovšem, přes kaluže,
v únoru ještě tesklivější, říkáš si veršík o skřivánku, a vidí v dálce kvésti růže.
svou šedí k obzoru se druží zatímco kluci nasedají
a padá mlčky do kaluží. už na koně a jedou k máji.

Pražští komunisté navštívili Pionýry

O jedno vás prosím: vy, kteří přežijete tuto dobu, nezapomeňte. Nezapomeňte dobrých ani zlých. Sbírejte trpělivě
svědectví o těch, kteří padli pro sebe i pro vás. Jednoho dne bude dnešek minulostí, bude se mluvit o veliké době
a o beze-jmenných hrdinech, kteří tvořili historii. Chtěl bych, aby se vědělo, že nebylo bezejmenných hrdinů. Že byli
lidé, kteří měli své jméno, svou tvář, své touhy a své naděje a že proto bolest i nejposlednějšího z nich nebyla menší
než bolest prvního, jehož jméno bude zachováno. Chtěl bych, aby vám všichni byli vždy blízcí jako lidé vám známí,
jako lidé rodní, jako vy sami. Reportáž psaná na oprátce

Hned v úvodu letošního roku uspořádala Pionýrská skupina Jince (PS Jince) první
akci. V úterý 2. ledna se uskutečnil ve Společenském centru Josefa Slavíka Novo-
roční miniturnaj 2018 v šachu. Jako hosté přijeli i členové Šachového klubu při OV
KSČM Prahy 5 pod vedením jeho předsedy Josefa Čermáka. A zdejší šachový dorost
se od nich měl co naučit.

Vítězem se stal nadějný dorostenec Vojtěch Kovářík ze ŠK Příbram-Baník (Baník).
Nejlepším domácím hráčem byl Martin Šilhánek z Čenkova, který je v současné době
nejaktivnějším členem Šachového oddílu TJ Jince, pro který je šachový kroužek PS
Jince základnou přípravy budoucích hráčů. Bronzovou příčku obsadil člen zmíněné

POZVÁNKA Klubu českého pohraničí Okresní rady Stanislava Kofroně Příbram

na VÝROČNÍ OKRESNÍ SNĚM ČLENŮ A PŘÍZNIVCŮ,
který se koná v restauraci Ravak 15. 2. 2018 v 15 hodin. Srdečně zvou pořadatelé.

Novinky v důchodovém pojištění pro rok 2018
Rok 2018 přinese v oblasti důchodového pojištění řadu změn. Nejen valorizaci vyplácených důchodů a nové para-

metry pro výpočet důchodů přiznávaných od 1. 1. 2018. Další změny se budou týkat mj. výplaty důchodů v někte-
rých případech (např. v sociálních službách, tedy v domovech důchodců). Změna se bude týkat i věku odchodu
do důchodu (tj. tzv. Zastropování).

Změna zákona o důchodovém pojištění také ukončuje růst důchodového věku bez omezení a stanoví jeho strop
v 65 letech. Tento důchodový věk platí pro lidi narozené po roce 1971 a je stejný pro muže i ženy. U lidí narozených
do roku 1971 je důchodový věk ještě diferencován v závislosti na roku narození a u žen hraje roli i počet vychova-
ných dětí. Případné úpravy důchodového věku nad hranici 65 let budou vyplývat z procesu pravidelné revize, která
bude reagovat např. na změny ve vývoji střední délky života apod. Ng

pražské výpravy a hráč Mahrly Praha Lubomír Jakuš. Stejný bodový zisk jako poslední dva medailisté měla i čtvrtá
Eliška Kováříková (Baník). Ta se stala nejlepší ženou, přestože ji hned v prvním kole porazila Jaroslava Vávrová
z výpravy ŠK OV KSČM Prahy 5.

Josef Čermák při závěrečném vyhodnocení pozval děti z pořádající organizace na Tříkrálový turnaj všech generací
do Prahy. Navázal tak na dlouhodobější spolupráci kolektivu obyvatel hlavního města převážně důchodového věku
s podstatně mladšími přáteli ze středočeského venkova. Miroslav Maršálek, vedoucí PS, foto M. Maršálková


