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Cui bono (komu ku prospěchu) studenti „bojují“ za demokracii?
15. březen roku 1939 patří určitě k nej-

tragičtějším dnům v dějinách naší země.
Byl to však jen důsledek událostí, které
byly již tisíckrát popsány a rozebírány
a pro které stále platí, že rozhodující pro
obsazení tehdejšího Československa bylo

rozhodnutí Mnichovské konference, kde bez účasti zá-
stupců ČSR buržoazní představitelé Velké Británie,
Francie, Německa a Itálie (tedy „o nás bez nás“) nadik-
tovali Československu potupné podmínky, které praktic-
ky znamenaly konec suverénního státu. Tyto skuteč-
nosti uvádím jen jako připomínku.

Čtenáři Třešničky jistě vědí, jak vše pokračovalo. Zdá
se mi proto absurdní, aby na toto smutné datum bylo
svoláváno shromáždění, které s touto událostí nijak ne-
souvisí. Nota bene proti řádně a demokraticky zvolené-
mu prezidentovi suverénního státu a na podporu jedno-
stranně zaměřené televize, která si říká, veřejnoprávní...

Zajímalo by mě, kolik z těch několika tisíc většinou
humanitně zaměřených studentů a organizátorů akcí
zná, co se odehrálo  v březnových dnech roku 1939. Ten-
to studentský „dýchánek“ podporovaný tzv. nezávislými
médii prý bránil svobodu projevu a Ústavu. No tak ne-
vím, ale nevyjádřil se právě pan prezident při své inau-
guraci svobodně a nezávisle?

Všimněte si obrovské podpory těchto akcí ze strany
umělců. Lidé, kteří jsou zcela závislí na tom, co pracují-
cí vyprodukují, tak jimi zcela pohrdají. Většina z nich je

tak sebestředná, že se považuje za absolutní elitu náro-
da, která má všem určovat, co je správné a jak mají
všichni žít. Vrcholem všeho bylo poslední udílení „Čes-
kých lvů“ v přímém přenosu České televize! Že si už léta
navzájem dávají ceny z grantů České televize, to už
všichni víme.  Že stačí natočit jakoukoliv bezduchost,
kde je  pochválen (až na věky) pan Havel a zločincem je
vždy komunista – to je též známo. Ale to co se událo le-
tos, byla trapnost nad trapnost, která ty předešlé ještě
překonala. Mimochodem, viděli jste film „Bába z ledu“?
Raději se nebudu vyjadřovat…

Když se tak nade vším zamyslíme, kdo rozděluje spo-
lečnost? V kapitalistickém světě je společnost rozdělena
svou ekonomickou podstatou, ale ještě více jí polarizují
hloupost, nadřazenost a pohrdání prací našich předků,
obyčejných lidí, obyčejnou prací. Vlastenectví je považo-
váno za projev xenofobie a odpor proti lidem, kteří zneu-
žívají sociální systém, jako rasismus.

Dnes se řada těch, kteří vedou mladé do tzv. boje za de-
mokracii, prezentuje právě takovými názory. A tak se
nedivme, že dvanáctileté děti ze ZŠ Svaté Voršily v Praze
„protestují“ proti předsedovi vlády a prezidentu republi-
ky a desetiletí žáci z jedné brněnské školy „žádají“ zru-
šení komunismu (jak tlumočila v kotli paní Jílkové je-
jich paní učitelka). Takové ovlivňování dětí se bohužel
děje na mnoha školách v republice a to pro budoucnost
naší země není dobrá zpráva.

Zdeněk Borák

PŘÍBRAM Svátek práce oslavíme 1. května 2018 od 10 hodin na náměstí 17. listopadu.
Po skončení se můžete pobavit při hudbě v Jihočeské restauraci. Hraje skupina ESO.

DOBŘÍŠ ZO KSČM vás zve 1. května od 16 hodin do Kulturního domu na MÁJOVOU VESELICI.
Přij�te si s námi zazpívat a zatančit!

Pozvánka na akce
1. května 1. máj Příbram - nám. 17. listopadu
4. května pokládání věnců 14.00 hod. Nová Hospoda

15.00 hod. Na Hvězdičce
15.30 hod. Příbram - hřbitov
16.00 hod. Březohorský hřbitov

8. května pochod k bunkrům 13.00 hod. Podlesí
11. května pietní akt 16.00 hod. Slivice

Další pietní akty: Rožmitál pod Třemšínem, Dobříš, Jince (datum a čas bude upřesněn na plakátech)

OV KSČM přeje všem hezké Velikonoce
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Odpoledne s přáteli, dárek nejhezčí

Pionýři se skromně připojili

Pionýrská skupina Jince vás  zve
9. dubna od 14 hodin do Společenského centra Josefa Slavíka v Jincích na Modré
odpoledne, akci pořádanou na podporu osob s poruchami autistického spektra.
Jsou pro vás připraveny stolní a společenské hry a řešitelská soutěž
21. dubna do Posádkového domu armády v Jincích na mládežnický šachový turnaj
O Jineckého pěšce. Účastnit se mohou hráči narození v roce 2001 a mladší.
Přihlášky do 18. dubna (tel. 702 067 510 nebo e-mail miroslav.marsalek@volny.cz)

SOF k Mezinárodnímu dni žen
Světová odborová federace (SOF) od založení 3. října 1945 vždy stála a stojí na straně žen a dělnic celého světa.

Velká odborářská rodina SOF od samého počátku své cesty, plné bojů a obětí, má ve svých zásadách boj za rovnost
mužů a žen jako nedílnou součást boje proti imperialismu a kapitalismu.

Takto a při příležitosti Mezinárodního dne žen, 161 let po povstání žen 8. března v New Yorku, SOF uctívá toto
velmi symbolické datum na památku žen, které bojovaly za svět společenské i pohlavní rovnosti, bez vykořis	ování,
imperialistických válek a chudoby. Letos SOF vzdává čest všem bojujícím ženám ve všech koutech světa svoláním
Celosvětového sjezdu pracujících žen v Panamě 8., 9. a 10. března. Tento sjezd dokazuje, že požadavky, jež byly
vepsány do prvních transparentů a cest SOF za rovnoprávnost žen, stejné platy za stejnou práci, za mateřskou
dovolenou, za uznání ženské osobnosti, jsou nezbytné i v dnešní době. r

MDŽ oslavil letos jubileum. Ano, před sto lety vyšly
poprvé do ulic americké ženy a žádaly rovné volební prá-
vo. Na jednání II . internacionály se k nim připojily
delegátky z celého světa a odhlasovaly 8. březen jako
Mezinárodní den žen.

V předvečer tohoto výročí si to připomněly ženy
(a nechyběli ani muži) v sále restaurace u Švejka v Pří-
brami. Přivítaly mezi sebou výkonného tajemníka odbo-
rů Františka Křížka, delegaci z berounského LKŽ, před-
sedkyni Středočeského LKŽ - Alenu Grospičovou a za
Příbram Věru Svobodovou. Kytičku plnou uznání dosta-
la předsedkyně OV KSČM Věra Kroftová. Josef Hála,

starosta z Jinců, se snažil dát besedě nějaký formální
ráz. Ale se zlou se potázal. Ženy využily toho, že se se-
tkávají, některé i po delší době, a povídat si měly oprav-
du o čem. Rodina, děti, vnoučata a také práce. Dnes
mají zaměstnanci jedinou oporu před zvůlí zaměstnava-
telů - odbory. Tento fakt si lidé postupně uvědomují, ale
mnohde převládá strach ze ztráty práce. Zaměstnavatelé
totiž zakládání odborových organizací na svých praco-
vištích nevítají...

V rušném a pestrém odpoledni při harmonice si všich-
ni zazpívali a nechyběla ani tombola. A tak společně
vyhráli všichni. Jana Leštinová

MDŽ v Trhových Dušníkách
Oslava MDŽ v Trhových Dušníkách není vůbec nic nového. Letos se

uskutečnila již poosmé. „Ahoj, tak jsme zase tady,“ zdravily se před
třetí hodinou odpolední při vstupu do zasedačky Obecního úřadu duš-
nícké ženy. Jak jinak, každá nesla krabici nebo tác nějakých dobrot,
tak jak je tady zvykem. Naše zastupitelky paní Marcela a Libuše obsta-
raly nápoje a květiny pro ženy a čile se oháněly v přilehlé kuchyňce,
aby splnily každé přání přítomných.

Po zahájení a přivítání, které připadlo na mě, následovalo to, na co
se všechny, bez rozdílu věku, těšíme. Přišly nám popřát naše děti, ten-
tokrát jako princezny. Zazpívaly, zatančily, všem nám milými verši po-
přály. Velké díky patří paní Martině a všem maminkám, které se na
přípravě vystoupení podílely. Se zatajeným dechem jsme také vyslechly tóny flétny v podání Julinky a Filípka. Sta-
rosta obce nám všem popřál a předal kytičku. A ani letos nechyběl zábavný kvíz o vylosované ceny. A potom se
sedělo a povídalo, co se v Dušníkách dělalo dříve a co se chystá. A abych nezapomněla. Přítomné ženy obdivovaly
krásnou výstavku ručních prací s velikonoční tématikou, kterou připravila paní Ludmila. Tak si myslím, že letošní
MDŽ se stal dalším z kamínků pestré mozaiky života občanů v naší obci.        M. Borzová, předsedkyně ZO KSČM

Když mohou organizovat velké oslavy komunisté v Příbrami a v Dobříši, proč by si tento
svátek nemohli připomenout také pionýři v Jincích? Když už tu nejsou oficiální akce,
připomíná tento svátek alespoň pionýrská skupina malým šachovým turnájkem. Letos
hlavní cenu získala Eliška Kováříková z Višňové reprezentující ŠK Baník Příbram.

Absolutním vítězem se stal její bratr Vojtěch. Nejlepším domácím hráčem byl Martin
Šilhánek z Čenkova a nejúspěšnějším žákem prvňáček Vojtěch Přibyl z Jinec.

M. Maršálek
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Př ipomínáme
1. 4. 1913 prof. Jedlička založil v Praze na Vyšehradě první český ústav pro tělesně postiženou mládež
5. 4. 1943 v tzv. sekyrárně na Pankráci začali nacisté popravovat české vlastence; do 26. 4. 1945 jich

                      bylo popraveno 1075
7. 4. 1348 Karel IV. založil v Praze univerzitu, první vysoké učení severně od Alp

10. 4. 1968 film J. Menzela Ostře sledované vlaky získal v USA Oscara. Příběh se odehrává
v období protektorátu a předlohou byla skutečná událost – výbuch německého
muničního vlaku odpáleného nedaleko železniční stanice Stratov. Hlavní roli si zahrál
Václav Neckář

21. 4. 1938 německé velení dokončilo hlavní směrnice plánu k útoku na ČSR. Měl krycí název Fall Grün
21. 4. 1948 Ústavodárné národní shromáždění schválilo školský zákon o jednotné škole
24. 4. 1938 předseda Sudetoněmecké strany K. Henlein vyhlásil v Karlových Varech tzv. karlovarský program,

který obsahoval volné šíření nacistické ideologie
28. 4. 1948 Ústavodárné národní shromáždění schválilo znárodňovací zákony. Postihovaly podniky s více jak

50 zaměstnanci

Ze Zastupitelstva města Příbram

Hodně štěstí, zdraví a pohody
50 let Josef Čepelák  (Příbram) 85 let Jiří Mottl  (Příbram)
60 let Alena Vyšínová  (Trh. Dušníky) František Snopek  (Stará Hu�))
70 let Pavel Doubrava  (Dublovice) 90 let    Vojtěška Daňhelková  (Dobříš)

Jan Forejt  (Voltuš) Jiří Milec  (Příbram)
85 let Ilona Janurová  (Příbram)

Blahopřejeme

Zázraky se dějí. Tak by se dalo nazvat jednání 36. za-
sedání Zastupitelstva města Příbram, které proběhlo dne
19. března 2018. Jednání začalo v 16 hodin, a protože
skončilo v 17.35 hod., bylo to jednoznačně nejkratší jed-
nání v tomto volebním období.

Na programu bylo původně 22 bodů, po vyřazení návr-
hu na dohodu o narovnání ve věci obchodu s obuví
v Pražské ulici (důvodem vyřazení je nepravomocný roz-
sudek soudu o vyklizení objektu nájemcem), jich zbylo
21 a jednání bylo až snově věcné a bezkonfliktní.

Pro občany města je určitě velmi významná informace
o tom, že byla zrušena vyhláška města č. 2/2014 o Fondu
oprav a modernizace bytového fondu (tzv. FOM), která se
v poslední době ukazovala jako pro občany neatraktivní,
a proto bylo nutno ji nahradit něčím novým. Zastupitel-
stvo schválilo zřízení nového fondu města s názvem Fond
zápůjček města Příbram (tzv. FOZ) a jeho statut. Podstat-
nou změnou oproti bývalému FOM je, že není striktně ur-
čeno, k jakému účelu a v jakém rozsahu je možno půjčku
poskytnout, účel je pouze obecný na úpravy a rekonstruk-
ce nemovitostí. Zcela nově je pak zařazena i možnost poří-
zení movitých věcí, sloužících k údržbě nemovitostí.

V dalších bodech se schvalovaly změny v osadních výbo-
rech Zdaboř a Brod, braly se na vědomí zpráva o plnění
usnesení ZM v r. 2017, přehled účasti členů výborů na jed-

náních za II. pololetí 2017, zpráva kontrolní-
ho výboru za r. 2017 a informace o rezignaci
člena kontrolního výboru, schvalovaly se
smlouvy o nakládání s nemovitým majetkem.

Jako varovný příklad pro dlužníky města, by	 jsou
v sociálních problémech, by mohl sloužit poslední bod,
o kterém se chci zmínit. Nájemkyně bytu požádala
o prominutí penále v souvislosti s dluhem na nájemném
a za služby s bydlením související. K tomu je třeba
uvést, že dosud nebyl zaplacen ani holý dluh (tzv. jisti-
na) a že žadatelka neprojevila ani žádnou snahu o jeho
úhradu, nevyužila nabízenou možnost sociální poradny
na přípravu oddlužení, své sliby o nápravě neplní. V ta-
kovém případě musí jít však stranou jakékoli sociální
cítění. Proto jsme s Mgr. Potůčkovou podpořily návrh
rady, aby se příslušenství nepromíjelo. I lidé v sociálních
problémech si musí uvědomit, že pomoc si zaslouží jen
v případě, že udělají všechno, co mohou pro vyřešení
svých sociálních problémů podniknout. Přiznám se, že
pro mě osobně byl přístup žadatelky tak trochu šok.
Vždy	 ona požaduje po městě pomoc a není ochotná pro
řešení své sociální situace hnout prstem. Jaké z toho
plyne poučení? Kdo chce pomoci v tíživé sociální situaci,
musí se podle svých reálných možností snažit, a potom
může s naší podporou počítat. Mgr. Jiřina Humlová

Dětský maškarní rej
Dne 10. března 2018 proběhl v restauraci U Šaška dětský maškarní rej pořádaný

členskou organizací KSČM č. 8. V tanečním reji jsme mohli vidět motýlka a Beruš-
ku, obdivovat krásnou princeznu či pohladit si mazlivou kočičku. Pepek námořník
vesele popíjel „rum“ a pořádně jsme se polekali jednookého piráta. Takže můžeme
směle říci, že se rej vydařil, dětičky se skvěle bavily, tančily a soutěžily o ceny
od našich stálých sponzorů, za což jim patří náš veliký dík. Též děkujeme
OV KSČM Příbram za finanční podporu a těšíme se na další spolupráci se všemi
našimi příznivci. ZO KSČM č. 8
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Vítězslav Nezval  (26. 5. 1900 Biskoupky u Moravského Krumlova – 6. 4. 1958 Praha)

básník, dramatik, prozaik, představitel moderní poezie a umění i fantazie v nich.  Spoluzakladatel
poetismu, vůdčí osobnost českého surrealismu, národní umělec (1953), vyznamenaný zlatou me-
dailí Světové rady míru.
Mezi jeho nejznámější díla patří básnické sbírky Podivuhodný kouzelník, Edison, Matka Naděje,
Chrpy a města, divadelní hra Manon Lescaut a knížka pro děti Anička skřítek a Slaměný Hubert.

  Vítězslav Nezval: Sbohem a šáteček
Sbohem a kdybychom se víckrát nesetkali Sbohem a bylo-li to všecko naposledy
bylo to překrásné a bylo toho dost tím hůř mé naděje nic vám už nezbude
Sbohem a kdybychom si spolu schůzku dali Chcem-li se setkati nelučme se radš tedy
možná že nepřijdem že přijde jiný host Sbohem a šáteček Vyplň se osude!             (zkráceno)

Věnujme pozornost pravdivému výkladu naší historie
I příbramský Klub českého pohraničí se zapojil do příprav na 10. národní sněm KČP. Nachá-

zíme se v období, kdy autorita KSČM, levice a vlastenecky orientovaných spolků v očích veřej-
nosti klesá. Mají na tom podíl na jedné straně masově šířené dezinformace, na druhé naše malá
aktivita na veřejnosti, která by zkreslené a nepravdivé informace uváděla na pravou míru.

Stručnou zprávu o dosavadních výsledcích hraničářů v regionu přednesla předsedkyně okres-
ní rady Václava Králová. Někteří jubilanti a funkcionáři převzali ocenění národní, krajské a
okresní rady. Byli mezi nimi Jiří Fungáč, Jiří Mottl a Jaroslav Dražan, kteří obdrželi čestné
uznání Národní rady KČP.

Výhody pro neslyšící
ČSSZ nabízí neslyšícím klientům bezbariérovou komunikaci. Od poloviny letošního února umožňuje Česká sprá-

va sociálního zabezpečení (ČSSZ) na všech svých pracovištích online tlumočení sluchově postiženým klientům. Bude
ho bezplatně zajiš	ovat prostřednictvím kvalifikovaných tlumočníků Tiché linky, která je službou Tichého světa,
o. p. s. Asistence tlumočníka či přepisovatele na místě nebude potřeba a nebude nutné si ji předem objednávat. ČSSZ
vybavila všechna svá klientská pracoviště a okresní správy sociálního zabezpečení tablety, aby v zájmu zpřístupně-
ní poradenství z oblasti důchodového a nemocenského pojištění umožnila sluchově postiženým klientům online spo-
jení s tlumočníkem Tiché linky.

ČSSZ si dala za cíl zlepšit a zefektivnit přímou komunikaci se zdravotně postiženými klienty, a to zajištěním
odpovídajících nástrojů, prostředků a služeb, aby zjednodušila a usnadnila kontakt s úřadem pro všechny skupiny
zdravotně postižených. V další fázi se ČSSZ zaměří na identifikaci potřeb tělesně a zrakově postižených spoluobča-
nů. Kromě postupného rozšiřování služeb pro všechny skupiny osob zdravotně postižených je trvalým cílem ČSSZ
být klientsky orientovanou institucí veřejné správy. Od srpna loňského roku zajistila bezplatné volání na svou
informační telefonní linku, na které odborníci odpovídají na dotazy týkající se důchodů, nemocenského pojištění
a elektronických služeb ČSSZ. Úřední dny call centra jsou každý pracovní den Call centrum ČSSZ je občanům
k dispozici každý pracovní den od 8 hodin. -ng-

O co kratší byla hlavní zpráva, o to bohatší a obsažnější byla diskuse. Tak ji hodnotila i členka Národní rady
KČP Anna Doušová ve své informaci na krajské radě. Věcně hovořila například předsedkyně Republikové rady
Levicových klubů žen Květa Šlahůnková. Vyzvala přítomné, aby psali do médií a vyprávěli svým vnoučatům o svých
skutečných zážitcích. Jedině tak mají dnes šanci dozvědět se pravdu o naší minulosti. Hodnotné vystoupení měl
předseda Středočeské krajské rady Jiřího Vrzala Jiří Pokorný. Připomněl počátky hraničářského hnutí na Příbram-
sku a označil současnou okresní radu jako jednu ze tří „vlajkových lodí“ klubu ve středních Čechách. Vyjádřil
potěšení nad tím, že si zdejší klub dal do názvu jméno dlouholetého komunisty, zakládajícího člena okresního klubu
a věrného vlastence Stanislava Kofroně. Kladně hodnotil práci s mládeží i podíl Příbramáků na oslavách 70. výročí
osvobození, které proběhly 9. května 2015 v Praze, a jejichž součástí byla
i Plavba vítězství po Vltavě. V závěru vyzval k podpoře připravované akce
Nesmrtelný pluk, jíž bychom měli uctít památku hrdinů, kteří položili své
životy při osvobozování Československa od německého fašismu.

V diskusi rovněž promluvil Václav Šlechta z Příbrami, jenž v roce 1945
bydlel v Plzni a byl 6. května osobně přítomen na plzeňském  náměstí. Na
jednání dosvědčil, že se američtí vojáci při svém příjezdu nesetkali s žád-
ným ozbrojeným odporem.

Věřme, že se účastníci i příznivci hraničářů zasadí o to, aby se klub,
levice i čeští vlastenci více dostávali do podvědomí široké veřejnosti.

Miroslav Maršálek


