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Postavení žen ve společnosti
21. století přineslo mnohé změny ve společnosti. Vše
se zrychlilo, struktura společnosti se podřídila měnící se
struktuře ekonomiky, jinému přerozdělování nadproduktů
výroby a jinému vládnoucímu systému. Ten šel sice
rychlým a dramatickým vývojem, avšak vývoj vlády
ve světě byl jednostranný, jednosměrný, expanzivní a sebeobhajující. Vytratila se protiváha, dialog a schopnost
vycházet z reálných materiálních i duchovních podmínek.
Začátek 21. století přinesl pouze pohled i postoj
z hlediska síly, neústupnosti, neomylnosti a extrémní
individuality. Individualita není na škodu, musí však vycházet z neustálého poznávání, vzdělávání, skutečného
pokroku a důvěry v sebe sama. To je skutečná, zdravá
individualita. Individualita, která však přišla, vychází
z tuposti, arogance a nekompetentnosti. Dá se říci, že se
prohloubil čistě mužský vzor jednání. Kyvadlo rovnováhy se vychýlilo k mužskému až egoistickému a egocentrickému vzoru.
Ženy, láska, soucit a mateřství byly odstrčeny na
druhou stranu. Ženskému vzoru nezbyl prostor. To jsou
jasné signály k tomu, co se děje a v následujících desítkách
let dít bude. Stav celosvětové společnosti ve většinové míře
dozraje k rozpadu rodin, rozpadu vztahů ve všech oblastech života, rozštěpení lidských životů. Vrcholí to válkami,
bezprávím. Ženy nemají ve společnosti místo. Hovoří se
sice o rovnoprávnosti, ve skutečnosti se však jedná
o to, že mnohé ženy pracují a tváří se jako mužské vzory,
snaží se být jako muži a v zaměstnáních jsou jako muži.
Tváří se jako emancipované, ve skutečnosti se neustálé
vyrovnávají mužům. Odmítají svojí přirozenou roli.
Dnes a v budoucnu není přáno rodinám. Mnoho žen
nezvládá svou mateřskou roli, a už nemohou nebo nechtějí. Rodí se málo dětí, navíc ženy rodí děti často až ve

30. či dokonce ve 40. roce
života. Zdraví nově narozených dětí bývá horší
než jejich rodičů a prarodičů. To je dáno nejen věkem matky, ale nebezpečí
se skrývá v chemických
látkách, v parfémech, čistidlech, osvěžovačích vzduchu, také však v lécích
a v chemických látkách
obsažených v některých
plastech. Jsme obklopeni
chemií každý den a naše
tělo dlouhodobě vstřebává
škodlivé látky. K tomu
přidejme nadměrný stres, nedostatek spánku…
Celý společenský systém, především ten euroamerický,
je nelidský, protilidový. Použití nových technologií je záměrně postaveno proti člověku. Vládne jednoduchá
struktura, struktura několika obrovských nadnárodních
monopolů, které diktují téměř celému světu, a s nimi
hrstka rodin totálně posedlých mocí. Kolaps je nevyhnutelný, ovšem jen v případě, že směr vývoje půjde stejným
směrem.
Naštěstí se probouzí více a více lidí, poznávají a nacházejí sami sebe. Hledají rovnováhu a skutečné bohatství,
které tkví v síle ducha, rozvinuté mysli a zajištění všestranně životních podmínek. Lze objevit ženy hrdé ve
své životní roli, ženy vychovávající děti, s mateřským
citem a s uměním vytvořit rodinné zázemí. Muž zajišuje
životní podmínky, žena dělá domov!
Petr Ptáček

POZVÁNKA NA AKCE
• Ve středu 7. března 2018 pořádá OV KSČM, OS ČMS, LKŽ a KČP od 15 hodin
v restauraci Švejk v Příbrami oslavu MDŽ. K tanci i poslechu skupina ESO.
• V sobotu 10. března 2018 vás zve ZO KSČM Dobříš od 16 hodin do Kulturního domu
v Dobříši na taneční podvečer u příležitosti oslavy MDŽ.
K tanci i poslechu hraje trio F. Šastného
• Děvčata a kluci, zveme vás, vaše sourozence, rodiče a známé na další maškarní odpoledne,
které pořádá 8. ZO KSČM Příbram v sobotu 10. března 2018 od 12 hodin v restauraci U Šaška
Na všechny akce vás srdečně zvou pořadatelé
v Příbrami. Přijte i se svými kamarády!
V á ž e n í č t e n á ř i T ř e š n i č k y,
bližší seznámení s děním v našem regionu a působením KSČM najdete na našich webových stránkách OV
KSČM Příbram. Rádi bychom pro Třešničku získali dopisovatele z vašich řad. Umožníme zveřejnění vašeho
příspěvku v Třešničce či na našich webových stránkách o tom, co se u vás děje a co si zaslouží širší pozornosti.
Podepsané příspěvky zasílejte na e-mail ov.pribram@kscm.cz. Uvete prosím i vaše tel. číslo, abychom se
s vámi mohli na zveřejnění domluvit.
Redakce Třešničky, tel. 318 621 354
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U Švejka se hlasovalo
Delegáti komunistů z Příbramska zaplnili v sobotu
2. února sál restaurace U Švejka. Uvítali mezi hosty poslance PS PČR a předsedu středočeské organizace KSČM
Stanislava Grospiče.
Bilance předsedkyně OV KSČM Věry Kroftové mířila
především na slabá místa stranické práce. Ty odstranit
musíme zejména proto, že nás kromě jiného čekají podzimní komunální volby. Jejich výsledky ukáží, jak lidé komunisty vnímají a kdo má u nich autoritu. I proto se
nemůžeme spokojit jen se zaběhanými metodami práce,
které zejména mladým mnoho neříkají.
Důležité je také nenechat se otrávit negativním obrazem, jenž se stále snaží o KSČM vytvářet většina sdělovacích prostředků. A neštítí se k tomu používat i historické
nepravdy a polopravdy. Konkrétními činy musíme ukazovat, že KSČM jde o soutěž demokratických stran. Dluh

máme také v popularizování našich zastupitelů jak v místech, tak v kraji.
Přípravu na komunální volby nesmíme v žádném případě podcenit. Vesnice od vesnice, města od města zvážit,
čím a jak naše spoluobčany oslovit. Na zprávu Věry Kroftové navázala i nebývale živá diskuze. Například Antonín
Bartoň poukázal na to, že volání po sjednocené společnosti v kapitalismu je nesmysl. Komunisté se musí snažit
snížit co nejvíce míru vykořisování a za tím účelem se
spojit s odboráři. Poukázal také na to, že IX. sjezdu
KSČM chyběla pasáž, která by v číslech a faktech ukázala, co se nám od roku 1948 podařilo vybudovat a jak se
změnil život lidí k lepšímu.
Předsedkyní OV KSČM Příbram byla opět zvolena Věra
Kroftová, do Středočeského KV strany Pavel Hladík a za
člena ÚV KSČM byl navržen Josef Hála.
Jana Leštinová

Vzpomínka na popravené občany
Členové Českého svazu bojovníků za svobodu, zástupci Klubu českého pohraničí a komunisté z Příbramska se zúčastnili pietního shromáždění k uctění památky 16 příbramských občanů, kteří byli popraveni krátce před koncem
2. světové války v Brandenburgu.
Setkání se uskutečnilo v úterý 15. února v Příbrami v Zámečku-Ernestinu. Této události uspořádané městem Příbram se zúčastnili rovněž příbuzní popravených, pamětníci a další spoluobčané.
Po krátkém kulturním programu si přítomní připomněli okolnosti související s tragickými osudy těchto šestnácti vlastenců,
zatčených spolu s dalšími obyvateli Příbramska v listopadu
1943. Celý rok trvaly kruté výslechy, než byl nad nimi vynesen
rozsudek trestu smrti. Pak ještě dalších půl roku trávili v celách
smrti. V předjaří 1945 už bylo jasné, že fašistické Německo válku prohrálo. Všechny pondělky, kdy probíhaly popravy, byly pro
naše vězně neuvěřitelně stresující. Věděli o vítězném tažení Rudé
armády a doufali, že to věznitelé vezmou v úvahu a že od nejvyšších trestů ustoupí. Ti naopak přistoupili v pondělí
19. února 1945 krátce po poledni k největší exekuci příbramských občanů.
Vraždění občanů našeho okresu však pokračovalo dál. Další mladí vlastenci z Příbramska byli popraveni ještě
2. května v Terezíně. Mrtví na našem okrese byli i pozděj,i a to na trase, po níž prchali Němci, než se zastavili
u Sivice, kde se odehrála poslední velké bitva 2. světové války v Evropě.
Únorová poprava v Brandenburgu je jednou z nejotřesnějších událostí, které svědčí o krutosti německých okupantů. Na to bychom neměli nikdy zapomínat. Nabývá to na významu i v dnešní době, kdy dochází k hromadění zbraní
v Evropě a kdy se ozbrojené konflikty stále více blíží k území střední Evropy.
M. Maršálek, foto autor a M. Maršálková

Inspirující setkání v Týnci
Se zástupkyní příbramských hraničářů Marií Maršálkovou jsem se měl tu čest zúčastnit jako delegát Středočeské
krajské rady Klubu českého pohraničí výročního sněmu KČP Týnec nad Sázavou.
Uskutečnil se v úterý 13. února a kromě 16 členů se ho zúčastnilo také 12 hostů, z nichž
většina byli hraničáři z Benešova a Vlašimi. Všichni přítomní se vyslovili pro ustavení Okresní
rady KČP Benešov. Bohatá diskuse byla věnována problematice současné doby a postavení KČP
v ní. Největší prostor měla ale svědectví z doby války, zejména z doby, kdy fašistické Německo
vystěhovalo rozsáhlé území Neveklovska a Sedlčanska. Osobní zážitky hraničářů byly velmi
působivé. Stálo by za to, řadu faktů, které zazněly z úst těch nejzasvěcenějších, zveřejnit tak,
aby se k nim dostala široká veřejnost. Zejména jde o příslušníky střední a mladší generace,
kteří si nedokáží vůbec představit utrpení obyvatel, kteří přišli o své domovy. Za srdce vzala
výpově ženy, která citovala dnešního studenta: „No a co, tak jste se přestěhovali.“
Vystěhování Neveklovska a Sedlčanska byla věnována i výstavka instalovaná v sále městského úřadu po dobu jednání hraničářů. Připomněla fakta, mapky, dokumenty i výňatky z Hraničáře i odkazy na literaturu.
Vinu na katastrofální představě současné společnosti o životě předcházejících generací mají
(až na výjimky) politici, sdělovací prostředky, historici, učitelé …, ale udělat něco pro zlepšení
stavu bychom se měli snažit i my starší. Na někoho jiného se v tom těžko můžeme spoléhat.
Co vy na to?
M. Maršálek, člen Národní rady KČP, foto M. Maršálková
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Připomínáme
2. 3. 1978 do vesmíru byl poslán první čs. kosmonaut Vladimír Remek. Československo se tak stalo po SSSR
a USA třetí zemí světa, jejíž občan se ocitl ve vesmíru
8. 3. 1943 v bojích u obcí Sokolovo, Aruchovka a Mirgorod v blízkosti Charkova se poprvé zapojili
do bojů na frontě vojáci 1. čs. samostatného praporu. Při obraně Sokolova padl velitel
1. roty npor. Otakar Jaroš. Jako vůbec první cizinec byl oceněn in memoriam titulem
Hrdina Sovětského svazu a byl posmrtně povýšen do hodnosti kapitána
10. 3. 1948 v časných ranních hodinách bylo na nádvoří Černínského paláce v Praze nalezeno tělo ministra
zahraničí Jana Masaryka
14. 3. 1953 zemřel prezident republiky Klement Gottwald. Novým prezidentem byl zvolen Antonín Zápotocký
22. 3. 1968 Antonín Novotný rezignoval na úřad prezidenta republiky.
30. 3. 1968 prezidentem republiky byl zvolen Ludvík Svoboda

Ze zastupitelstva města Příbram
Dne 19. února 2018 se konalo 35. zasedání zastupitelstva města Příbram a přes zoufale dlouhé projednání
dvou bodů na začátku jednání, které trvalo přes dvě hodiny, nakonec skončilo v přijatelnou dobu ve 20.45.
Program jednání obsahoval po úpravě 22 bodů, tedy
k věcnému řešení 19 bodů. Emoce vzbudil už bod č. 2,
který se týkal návrhu na výpově nájmu firmě BEKR nábytek ze zimního stadionu. Podle zákona o obcích jsou
totiž nájmy v přímé pravomoci rady města, která se však
na výpovědi nedohodla, a proto byl návrh předložen přímo zastupitelstvu. A jednání bylo skutečně emotivní, od
názorů na vhodnost této prodejny v areálu zimního stadionu přes ztrátu 600 tisíc Kč pro Sportovní zařízení města
Příbram po otázky podpory či trestání podnikatelů. Musím říci, že jsme se Jarmilou Potůčkovou shodly na podpoře výpovědi z nájmu, nebo se myslíme, že obchod s
nábytkem do sportovního zařízení nepatří a šestiměsíční
výpovědní lhůta dává podnikatelce dost prostoru k přestěhování do vhodnějších prostor.
Rovněž další bod č. 3 rozpoutal obrovskou diskuzi, nebo jsme rozhodovali o konečné podobě projektu

na rekonstrukci Aquaparku. Debata se
zvrhla na problematiku financování a parkování, takže jsme od konečné podoby projektu, který bude sloužit pro stavební povolení, stále odbíhali k dalším problémům. Dobrá zpráva pro občany
města je, že nakonec byla schválena verze projektu, která
znamená vybudování dalších tří plaveckých drah, takže
se zvýší kapacita pro koupající.
Po těchto hádanicích se někteří z nás obávali, že jednání bude trvat hodně dlouho, ale kupodivu poskytování
dotací v celkem 12 oblastech proběhlo velmi rychle, při
rozhodování zastupitelstvo respektovalo návrhy odborných komisí. Jediný drobný problém nastal v případě
podpory činnosti sportovních organizací, kde Spartak
Příbram rozporoval variantu výpočtu. To však zastupitelstvo vyřešilo poměrně rychle, zvláště když zástupce Spartakuu uvedl, že budou žádat o individuální dotaci.
Ostatní body programu, které se týkaly plánu práce na
r. 2018 a zprávy o činnosti za r. 2017 finančního výboru
a dále majetkových převodů proběhly již bez komplikací.
Mgr. Jiřina Humlová

Za poznáním nejen o prázdninách
Pionýrská skupina Jince opět vyrazila na Ledovou Prahu. Stále je kritizováno, že mladá
generace má velmi zkreslené představy o naší minulosti. V rámci Ledové Prahy se její účastníci mohli i v letošním roce opět podívat do památníku na Vítkově, kde jsou v Memoriálu
dodnes zdokumentována fakta o osvobození Československa na konci 2. světové války. Není
opomenuto ani 144 tisíc padlých ruských, ale i československých vojáků, podílejících se na
obnově svobody naší země.
Velkou popularitu si u všech členů dosavadních výprav jineckých pionýrů získalo Muzeum Policie. Bývalé ochránce československých státních hranic zde jistě upoutá například
expozice o Pohraniční stráži a jiných složkách ozbrojených sil, které působily na našem
území za první republiky, ale i v době Československé socialistické republiky. Je stoprocentní, že by prohlídka děti a mladé lidi zaujala, zvláš pokud by byla doplněna i o svědectví
pamětníka, který je zároveň členem rodiny. Fakta z expozice by značně podpořila důvěryhodnost vyprávění autentických událostí. To by nemohly zpochybnit sebepropracovanější
dezinformace, které na naši mládež útočí na každém kroku.
Ledová Praha je z tohoto pohledu jednou z nejlepších možností k vytvoření objektivního pohledu na naše dějiny.
Leccos zajímavého se dozvědí nebo si připomenou i dospělí. Akce je určena nejen pro pionýrské a dětské kolektivy, ale
i pro rodinné kolektivy. Je to jako dělané pro dědečky a babičky s vnoučaty. Škoda, že krásný, ale i poučný výlet do
Prahy z našeho regionu absolvovali asi opět pouze děti z Jinec.
M. Maršálek (zkráceno)

Dobré zdraví, pohodu a spokojenost
60 let František Hampejs (Kamýk nad Vltavou)
65 let Zdeňka Švabíková (Příbram)
70 let Helena Píchalová (Jince)
Věra Šastná (Dobříš)

80 let
85 let

Blahopřejeme

90 let

Eva Šípková (Příbram)
Marie Cihelková (Buková)
Zdeňka Michálková (Zvírotice)
Božena Hořejší (Příbram)
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Karel Toman: Mladému slunci
Mladému slunci nahá zem
prudce se oddávala v březnu
a tiché hlasy slyšel jsem,
když tobě říci přišel jsem:
Ztratil jsem klíč a již ho nenaleznu.

Ota Pavel

V úvalech loňské listí tlí
a pod ním pučí květy v březnu.
Já chorý, zcizený a mdlý,
míst nepoznal, kudy jsme šli.
Ztratil jsem klíč a již ho nenaleznu.

Jak chvěla se tvá ruka v mých
v ten mlžný večer v časném březnu!
Den spravedlivý přišel, stih
mě zamlklý soud očí tvých.
Ztratil jsem klíč a již ho nenaleznu.

(2. července 1930 Praha – 31. března 1973 Praha)

Vlastním jménem Otto Popper. Sportovní novinář a prozaik, autor originálních próz ze sportovního pro-středí (Dukla mezi mrakodrapy, Plná bedna šampaňského, Pohádka o Raškovi, Syn celerového krále). V jeho povídkách z dětství se prolínají vzpomínky strávené v idylickém prostředí na
řece Berounce s dramatickými zážitky z doby okupace (Smrt krásných srnců, Jak jsem potkal ryby).
Utíkal jsem dlouhými kroky uličkou. Zahnul jsem do poslední zatáčky. Přede mnou se objevil samotný Záruba. Stál
rozkročen uprostřed uličky jako černí gestapáci, kteří k nám občas jezdívali na prohlídku. Poklesla mi kolena. Chytil
mě za ruku, čekal jsem ránu klackem, a tak jsem se skrčil. Ale nic se nedělo. Vzhlédl jsem k němu. Nařizoval mi
důrazně: „Křič!“
Zprvu jsem nechápal. „Tak krucinál křič!“
Pochopil jsem. Musel jsem křičet pro Němce v zámeckých oknech a pro udavače. Křičel jsem, jako jsem jednou slyšel
kvičet prase, když ho zabíjeli u dědečka Ferdinanda z browningu a ani první a ani druhou ranou ho pořádně netrefili.
Ječel jsem už opravdově, tak jako jsem se dřív pokoušel důrazně běžet. Záruba stál u zdi a švihal vzduch tvrdou
krátkou holí. Potom se mnou zacloumal a řekl: „To stačí.“
Stáli jsme te proti sobě a prohlíželi jsme se. Byli jsme dva poslední v tomto městě. On poznamenaný bohem,
já ocejchovaný nadlidmi…
Z povídky Můžou tě i zabít (Smrt krásných srnců)

Z jednání zdravotního výboru kraje
Dne 7. února 2018 proběhlo v letošním
roce již druhé zasedání zdravotního výboru
kraje. Jednalo se o výjezdní zasedání, které
se tentokrát konalo v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi. Tato nemocnice je jednou z pěti nemocnic zřizovaných Středočeským krajem. Krajské nemocnice jsou významným poskytovatelem zdravotní péče ve středních Čechách, vždy
jenom Klaudiánova nemocnice má ve svém spádu cca
130 tisíc obyvatel.
V mladoboleslavské nemocnici přivítal zdravotní výbor
kraje staronový ředitel JUDr. Ladislav Řípa. Na postu ředitele je více než rok. Po tuto dobu se musel potýkat s řadou
problémů personálních, ekonomických a provozních, ale
i s nedůvěrou klientů v nemocnici. Cíl měl ale jasný: uzdravit nemocnici a nadále poskytovat kvalitní zdravotní péči.
Vedení nemocnice si plně uvědomuje, že i přes nepříznivou ekonomickou situaci je nutné rozumně investovat do
rozvoje tak, aby tyto investice skutečně přinesly zvýšení
kvality péče a efektivity poskytovaných služeb.
S rozvojem a modernizací nemocnice bylo započato již
v roce 2017 a v roce 2018 se bude i nadále pokračovat.
Podpora těchto projektů je realizována za pomoci evropských a středočeských dotací. Za zmínku stojí obnova diagnostických přístrojů, kterými jsou například počítačový tomograf, magnetická rezonance, gamakamera SPECT
a mnoho jiných projektů. Další zásadní věcí, která by
měly být v letošním roce realizována, je plánované otevření centrálního příjmu pacientů. To by mělo přispět
k většímu komfortu pacientů při vstupu do nemocnice.
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Bohužel v nemocnici a v jejím okolí je naprosto katastrofální nedostatek míst k parkování. V důsledku toho
dochází velice často ke konfliktním situacím. Tento zásadní problém se smaží vedení nemocnice ve spolupráci
s městem a krajem vyřešit vybudováním parkovacího domu
v areálu nemocnice s kapacitou až 700 míst. Samozřejmě
že to bude obrovská investice času i financí, ale komfort,
který budou moci pacienti využít, za to úsilí stojí. Nehledě k tomu, že část kapacity parkoviště by mohli využívat
zaměstnanci nemocnice jako benefit od zaměstnavatele.
Musím říci, že nadšení pro věc z pana ředitele přímo
čišelo. Bylo vidět, že i ostatní členové managementu jsou
pro věc zapáleni. Nedalo mi to a musel jsem se ho zeptat,
kde bere tu sílu a energii na realizaci všech těch projektů, které nám předestřel. Dostalo se mi jednoduché odpovědi. „Víte, pane, já jsem patriot, bydlím zde ve městě
a všechno, co dělám v nemocnici, dělám pro naše občany
i pro sebe. A myslím si, že takto by to měl dělat každý,
kdo je v podobné funkci.“ S názorem pana ředitele naprosto souhlasím.
Doufám, že i ostatní členové zdravotního výboru kraje
napříč politickým spektrem měli z Klaudiánovy nemocnice stejný pozitivní dojem jako já a budou se snažit z pozice svých mandátů o to, aby se takto rozvíjely všechny
nemocnice kraje. Vždy zdravotnictví se dotýká nás všech
a je naprosto namístě bez ohledu na politickou stranu,
tedy aspoň podle mého názoru, tento rozvoj všemi svými
silami podpořit.
Mgr. Jindřich Havelka, DiS.
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