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První máj
vždy byl a zůstává svátkem především
levicových občanů, dnem, kdy levice jas-
ně a silně vyjadřuje svůj názor. Není
proto náhodou, že v současné České re-
publice je to právě KSČM, která organi-
zuje prvomájová setkání a vyjadřuje
svou ochotu a připravenost spolupraco-
vat se všemi, kdo považují ideu sociálně
spravedlivé společnosti za základní pro

budování státu. Nesmíme zapomenout na to, že 1. máj
můžeme v České republice slavit také díky všem sovět-
ským a spojeneckým armádám, které nás přesně před 73
lety osvobodily z děsivé nacistické okupace. 1. máj je
svátkem nejen lidské solidarity a vzájemného porozumě-
ní, ale je charakteristický i tím, že právě v tento den
chlapci i muži na důkaz lásky políbí pod rozkvetlou třeš-
ní své dívky a ženy s přáním, aby byly stále tak svěží
a krásné jako dosud. Nezapomínejme na to!

Oslavy Svátku práce probíhaly u nás již v období prv-
ní republiky a i před ní ještě za Rakouska – Uherska a
staly se stejně jako ve Spojených státech velmi vážně
míněným protestem proti vykořis�ování obyčejných lidí.
Zároveň se staly oslavou jejich práce a každodenního
boje za jejich sociální a ekonomická práva a především
za důstojné životní podmínky a vyšší mzdu. Vždy� osmi-
hodinová pracovní doba byla v Československu uzáko-

něna teprve v roce 1918.  Po druhé světové válce se oslava
Svátku práce stala možná trochu vzdálená svému původ-
nímu odkazu, nebo� práce se u nás stala „samozřejmou“
součástí života. Svátek se tak stal oslavou pracujících.
Zapomnělo se na to, že v dobách dřívějších museli lidé
za práci bojovat, což mnozí po roce 1989 velmi tvrdě
pocítili.

Stále víc hodnot utvářených lidskou prací se kupí
v rukou elitářské hrstky. Miliardy lidských bytostí živoří.
Často zápolí o holé přežití. Pracující chudoba se šíří
i „euroamerickou civilizací“. Mzdy našich dělníků, tech-
niků, učitelů, zdravotních sester a mnoha dalších jsou
však jen nedůstojným zlomkem úrovně běžné za naší
západní hranicí.

Hlad po životní pohodě a jistotách znovu roste.
Pravda o době, která je lidem uměla dát, je naší velkou
devizou. Ke všemu, co se naším jménem stát nemělo,
se stavíme čelem. Tu čest a svědomí máme jako jediná
z vlivných politických sil. Tím rozhodněji budeme čelit
prolhanému přepisování dějin.

Právě 1. máj je závazkem, že to tak nesmí být.
Je výzvou k ještě rozhodnějšímu boji za to, aby bohat-
ství této země patřilo znovu všem, z jejichž hlav a rukou
se rodí. Vykonejme pro to maximum už v  letošních pod-
zimních volbách!

Věra Kroftová, předsedkyně OV KSČM Příbram

PIETNÍ AKTY
4. května 14.00 hod. u památníku na Nové Hospodě

15.00 hod. u Památníku obětí 2. světové války Na Hvězdičce
15.15 hod. u hrobu sovětských vojáků na příbramském hřbitově
16.00 hod. u hrobu sovětských vojáků na březohorském hřbitově

5. května 13.00 hod. sraz účastníků Pochodu k bunkrům před OÚ Podlesí,
pietní akt u památníku pod Třemošnou v Oseči,
posezení pod lesem, opékání buřtů

8. května pokládání věnců na náměstí v Dobříši

9. května Jince
10.30 hod. kladení věnců u pomníku obětí 1. a 2. války na náměstí

v Jincích
16.00 hod. u hrobu sovětských vojáků na hřbitově
16.15 hod. u pomníku padlých na náměstí
16.30 hod. u pomníčku partyzána na Klínku

11. května 16.00 hod. pietní akt u památníku na Slivici
Autobus na Slivici odjíždí z Nové Hospody v 15.00 hodin
a jede po lince č. 2 směrem na Brod

Dne 10. června 2018 se koná v Lidicích pietní akt k uctění památky vypálení této obce a zavraždění jejích
obyvatel nacisty. Odjezd od Fialky v 7.30 hodin. Přihlášky na OV KSČM (telefony na 4. straně Třešničky).
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X. sjezd KSČM
Předseda ústředního výboru strany s.Vojtěch Filip v úvodním projevu

k delegátům X. sjezdu KSČM popřel, že neúspěch strany ve volebních vý-
sledcích je zaviněn naším komplexním, reálným a realistickým programem.
Jeho projev byl v plném znění publikován v Haló novinách, stejně jako pro-
jev pana prezidenta Miloše Zemana, nutící delegáty sjezdu k zamyšlení.
Organizovaná demonstrace (se zřejmě placenými protagonisty) proti panu
prezidentovi a komunistům neuspěla a sjezd neohrozila.

Mnoha delegáty byla kritizována příprava sjezdu a předkládání zpráv pro
jednání, možnost představení kandidátů na předsedu a místopředsedy ÚV

Památku padlých uctili i mladí
Již 20. dubna se ve srovnání s minulými lety trochu s předstihem uskutečni-

lo pietní setkání u památníku osvoboditelů na příbramském hřbitově. Jsou zde
pochováni vojáci Rudé armády, kteří padli na Příbramsku na sklonku 2. svě-
tové války, i při poslední velké bitvě na Slivici u Milína. Na letošním pietním
aktu byli přítomni představitelé a příznivci Česko-ruského centra, KSČM,
KSČ, Klubu českého pohraničí a dalších organizací.

Událost byla o to významnější, že se zde setkali mladí lidé z Ruské federace
a České republiky. Dostavili se žáci Střední školy při Velvyslanectví Ruské fe-
derace v ČR (Ruská škola). Spolu s příbramskými studenty vyslechli velmi

Šachový Jinecký pěšec podvaatřicáté

KSČM. Většina vystupujících delegátů uváděla mnoho důvodů neúspěchu, nám dlouhodobě známých, sjezd však
bohužel nenalezl možnost razantní nápravy. X. sjezd KSČM proto potvrdil pokračování v prosazování našeho pro-
gramu a politiky, protože neshledal podstatný důvod je měnit. Nadějí pro postupnou rehabilitaci strany ve veřejnos-
ti je zvolení místopředsedů s. Petra Šimůnka, Kateřiny Konečné, Stanislava Grospiče a Václava Orta, když stávající
místopředsedové s. Dolejš a Skála svůj post neobhájili. Jako delegát sjezdu chci věřit slovům Kateřiny Konečné, že
také naši představitelé dokáží právě naším programem v masmédiích oslovit voliče a nepřenechají ho ANO či SPD.

Sjezd neomezil vyjednávací tým v dohadování podmínek pro toleranci vlády vedené hnutím ANO. Odpově	 na to,
čím nebo kým byl volební neúspěch zaviněn a proč volební výsledky delší dobu klesají, sjezd  svolaný v mimořádném
termínu nenašel. Jen naše poctivá a usilovná práce vedená v souladu s programem strany může získat důvěru spo-
luobčanů. Jak se nám to podaří, mohou napovědět již volby do obecních zastupitelstev. Podrobné zpravodajství bez
komentování otiskly Haló noviny včetně přijatého usnesení. V usnesení sjezd mimo jiné rozhodl o zpracování krát-
kodobého politického programu strany, a to do konce srpna t.r., a o konání XI. sjezdu KSČM v roce 2020.

Antonín Bartoň, delegát sjezdu

podrobné vylíčení událostí z 11. a 12. května 1945 z úst předsedy příbramské pobočky Česko – ruského centra Petra
Nohy. Ve svém projevu se řečník věnoval i poválečným kontaktům českých úřadů a organizací s pozůstalými pad-
lých sovětských bojovníků.

Zejména zahraniční studenti poté vyslechli v neformálních rozhovorech vyprávění pamětníků. Bylo vidět, že se
o historii zajímají a že si váží hrdinství svých i našich předků. Nejspíš na tom má rozhodující vliv skutečnost,
že jsou objektivněji informováni o rozhodujících historických událostech společných dějin, což je u našich dětí
a studentů velký problém. Po položení květin k soše sovětského vojáka odjeli studenti z Ruské školy do míst bojů
k památníku Vítězství na Slivici.

Jednou z významných tradic v Jincích je šachový tur-
naj pro mládež O Jineckého pěšce. Organizuje ho Šacho-
vý kroužek Pionýrské skupiny Jince (Pionýr) a podílela
se na něm řada různých organizací, mezi nimi v 90. le-
tech i 2. ZO KSČM Jince a její následovnice spojená ZO
KSČM Jince. Pomáhal např. předseda Zdeněk Zvolenský
za podpory komunistů z Obecnice.

Již 32. ročník této soutěže se uskutečnil v sobotu 21. dub-
na 2018 v Posádkovém domě armády. Při přípravě a or-
ganizaci mi opět hodně pomohla Marie Maršálková, ale
i řada dalších přátel a organizací. Záštitu převzal městys
Jince a prostory v Posádkovém domě armády poskytl
13. dělostřelecký pluk „Jaselský“. Převážně mladí
spoluorganizátoři z Jinec, Plzně, Čenkova a Příbrami
zabezpečili své role samostatně a vytvořili soutěžícím
i doprovodům příjemné prostředí, včetně mnoha možnos-
tí využití volného času mezi jednotlivými koly.

V turnaji zvítězil hráč ŠK Příbram-Baník (Baník) Ja-
kub Dřevo před Matoušem Hofmeisterem ze ŠK Zdice

a Matějem Hrubým
rovněž z Baníku. Pěti-
ci nejlepších doplnili
reprezentanti ŠK Pio-
nýrské skupiny Jince
a Šachového oddílu
TJ Jince (TJ) Tereza
Lísková (nejlepší dív-
ka) a Tadeáš Červenka. Nejmladším chlapcem byl žák
mateřské školy Mareček Fajrajzl z Křešína a dívkou
Adéla Cajthamlová z Jinec (oba Pionýr).

Jednotlivé věkové kategorie vyhráli:
U08 (hráči do 8 let) Vojtěch Přibyl – Pionýr Jince,

U10 Jan Mácha – Příbram-Baník, U12 Tadeáš Červenka
– Pionýr a TJ Jince, U14 Tereza Lísková - Pionýr a TJ
Jince, U16 Matouš Hofmeister – ŠK Zdice a

U18 Jakub Dřevo – Příbram-Baník. Pořadatelé a příz-
nivci připravili řadu pěkných cen, které se dostaly
na každého soutěžích. Text a foto Miroslav Maršálek
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Př ipomínáme
9. 5. 1948 Ústavodárné Národní shromáždění ČSR schválilo Ústavu 9. května
9. 5. 1973 Československá televize zahájila pravidelné vysílání na druhém programu

14. 5. 1918 čeljabinský incident čs. legií s místním sovětem byl počátkem protisovětského vystoupení čs. legií
v Rusku

15. 5. 1938 manifest na obranu ČSR Věrni zůstaneme  českých a slovenských umělců
a vědců podepsalo do konce září přes milion občanů

16. 5. 1868 v Praze byly slavnostně položeny základní kameny pro stavbu budovy Národního
divadla. Jako první poklepal na jeden F. Palacký

18. 5. 1923 v Praze bylo zahájeno pravidelné vysílání Československého rozhlasu
18. 5. 1943 na okupované západní Ukrajině byl založen 1. čsl. partyzánský oddíl vedený Jánem

Nálepkou
20. 5. 1938 na základě zpráv o soustře	ování německých vojsk na čs. hranicích vyhlásila vláda

částečnou mobilizaci
21. 5. 1918 v Rumburku se vzbouřili příslušníci náhradního praporu 7. střeleckého pluku. Devět vůdců bylo

popraveno, 500 uvězněno v Terezíně
23. 5. 1618 Pražská defenestrace – z Pražského hradu byli svržení prohabsburští místodržící – začátek třicetileté

války
24. 5. 1993 začalo vydávání prvních akcií kuponové privatizace – loupeže století

Ze Zastupitelstva města Příbram

Stálé zdraví, pohodu a životní optimismus
60 let   Jiřina Humlová (Příbram) 80 let Jiřina Humlová (Podlesí)
65 let Josef Hála (Rejkovice) 95 let Anna Štambergová (Podlesí)
70 let Oldřich Rýdel (Příbram)

Blahopřejeme

Jednání 37. zasedání zastupitelstva města
Příbram dne 23. dubna 2018 se opět vrátilo
k maratonu. Jednání začalo v 16.10 hod.
a skončilo v pozdních nočních hodinách
- až po půl jedenácté.

Na programu bylo celkem 26 bodů, o kte-
rých jsem si myslela, že jsou víceméně bez-

konfliktní, ale tentokrát jsem se zjevně mýlila.
Hned 2. bod – vstup města Příbram do oblastní orga-

nizace destinačního managementu Turistická oblast
Brdy a Podbrdsko, z.s. vyvolal řadu emocí. Někteří
zastupitelé si neodpustili výtky – management vzniká
pozdě, město nesplnilo svoje úkoly při jeho vytvoření
z r. 2016, neustálé opakování toho, co bylo, a bez ohledu
na negativní roli bývalého krajského radního Víta Ra-
kušana nechtěli připustit, že město je v tom do jisté míry
nevinně. Takže trvalo projednání bodu celou hodinu,
skončilo sice schválením vstupu města do oblastní orga-
nizace destinačního managementu Turistická oblast
Brdy a Podbrdsko, z.s., kterou Brdy opravdu potřebují,
pokud mají sloužit turistice a zároveň chránit přírodu,
ale délka jednání byla zbytečná. Naštěstí následující bod
vstup města Příbram do krajské organizace destinační-
ho managementu Střední Čechy, z.s., kde bývalá okresní
města mají pouze poradní hlas a náklady půjdou na
Středočeský kraj, již proběhl rychle a bez emocí, takže
práci na rozvoji turistiky v celém kraji snad již nic ne-
brání.

Dalším bodem, který se ukázal být značně kontroverz-
ním, byla Petice občanů některých částí města proti
realizaci pouze 2. části jihovýchodního obchvatu města
Příbram. Nikdo nezpochybňuje, že město obchvat potře-
buje. Bohužel jeho realizace je v režii Ředitelství silnic

a dálnic a Ministerstva dopravy. Přesto jsme
se nakonec shodli na usnesení, které ukládá
Radě města vyvinout veškeré možné úsilí,
aby se obchvat realizoval celý a s co nejmenšími dopady
na obyvatele města.

Žádost firmy BEKR nábytek s.r.o. proběhl relativně
v klidu a na výpovědi této firmě z nájmu na Zimním sta-
dionu se nic nemění. Rovněž projednání žádostí o indivi-
duální dotace proběhlo víceméně v klidu, i když jednorá-
zové dotace pro pořadatele Rally Příbram a pro SK Spar-
tak Příbram trvaly trochu déle, přesto se nakonec pro-
středky ve výši 200.000,- Kč pro každého z nich našly
a odsouhlasily.

Když jsme začali projednávat majetkové dispozice
s nemovitostmi, zdálo se, že již bude klid. Chyba lávky.
Při žádosti o prodej pozemku pod Svatou Horou, který
chce žadatel použít pro vybudování kavárny a veřejných
záchodků, vypuklo peklo. V materiálu bylo totiž uvede-
no, že tento podnikatelský záměr souvisí s již radou
odsouhlaseným pronájmem parkoviště pod Svatou Ho-
rou zmíněnému podnikateli. A to na některé zastupitele,
zejména na Ing. Kareše, zapůsobilo jako muleta
na býka. Přestože to vůbec nebylo předmětem jednání,
rozpoutala se diskuse o nájemní smlouvě na parkoviště,
prodej pozemku šel téměř stranou. Nevím proč tak
strašně vadí pronájem parkoviště za 200 tis. Kč ročně,
když město z něj získává cca 100 tis. Kč. Nakonec se
sice podařilo dovést i tento bod ke zdárnému konci
a prodej pozemku byl schválen, ale pocit naprosté bez-
moci při zastavování nesmyslné debaty v některých
z nás rozhodně zůstal.

Přejme si, aby to příští jednání bylo klidnější.
Mgr .Jiřina Humlová
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Národní divadlo  – 16. 5. 1868 položeny základní kameny

myšlenka postavit české kamenné divadlo vznikls již v polovině 19. stol. Na jeho
vybudování se podílely sbírkami nejširší vrstvy obyvatel. Položení základních kamenů
ND se stalo celonárodní manifestací – účastnilo se jí prý až na 150 tisíc lidi. Základní
kameny byly dovezeny r Řípu, Blaníku, Vyšehradu, Žižkova, Trocnova, Buchlova
a dalších míst naší země.

Antonín Wenzig: Libušino proroctví
„Co dál? To mlha oku zahaluje a mnoho skrývá zkalenému zraku, tajemství hrozná
- prokletí! Však nech� se stane cokoli, cítím v nejhlubších svých ňader hloubi: Můj drahý
národ český neskoná, on pekla hrůzy slavně překoná! Český národ neskoná, on pekla hrůzy
slavně překoná! Sláva! Sláva!“

O čem přemýšlím, když bdím

Autorem projektu budovy ND v novorenesančním slohu byl architekt Josef Zítek, na výzdobě se podílela řada uměl-
ců řada, např. Mikoláš Aleš, František Ženíšek, Václav Brožík Josef Václav Myslbek a další. Divadlo bylo slavnostně
otevřeno v roce 1881 Smetanovou Libuší, bohužel ještě v témže roce ND vyhořelo. Lidé neprodleně uspořádali další
sbírku na obnovu ND, takže již za dva roky mohlo být slavnostně otevřeno opět Smetanou Libuší.

Jako většina našich členů a voličů pozorně sleduji
dění kolem sebe, nyní již i s využitím sociálních sítí, což
mi umožnil překotný vývoj techniky. V domácí politice
se můj zájem v tomto období samozřejmě upřel na pro-
ces sestavování vlády s důvěrou parlamentu. Ač kapita-
listické zřízení nepovažuji za optimální, dospěl jsem
k pragmatickému názoru, že při volebním výsledku, kte-
rého jsme jako strana v parlamentních volbách dosáhli,
by dost možná za pomoci nějaké aktivní formy tolerance
vlády v čele s Andrejem Babišem bylo možno prosadit
alespoň něco ze společensky prospěšné části našeho vo-
lebního programu snáze, než kdybychom tuto myšlenku
rázně zatratili. A při vhodném propagandistickém využi-
tí našich případných úspěchů by si ti voliči, kteří od nás
odešli, třeba uvědomili, že pochybili.

Mám ale některé nezodpovězené otázky, které vnášejí
do této teorie jisté pochybnosti. Tak třeba nedávné kro-
ky naší vlády v zahraniční oblasti. Konkrétně kauza
Skripal a novičok. Vypověděli jsme tři ruské diplomaty
aniž bychom věděli proč. Dodnes není jasné, kdo pana
Skripala a jeho dceru otrávil, jak a čím, přesto jsme byli
solidární s našimi spojenci. Slovensko nevypovědělo ni-
koho a nic se nestalo. Nebo chemické zbraně v syrském
Dará – experti Organizace pro zákaz chemických zbraní
ještě nezačali zkoumat, zda vůbec byly použity, ale naši
spojenci USA, Velká Britanie a Francie bez jakýchkoli
konkrétních důkazů za jejich údajné použití Sýrii bez
souhlasu Rady bezpečnosti bombardovali. Ústy dvou
našich ministrů a předsedy vlády jsme tuto agresi
urychleně požehnali a obdrželi odměnou oficiální podě-
kování úřadujícího ministra zahraničních věcí USA.
Přitom je nad slunce jasnější, že jde o hrubé porušení

Charty OSN. Je nám zase sdělováno, že musíme být so-
lidární, že je to sice nelegální, čili nezákonné, ale legi-
timní. Donald Trump používal v prezidentské kampani
heslo „We need real leadership“ - Potřebujeme skutečné
vůdcovství. A legitimita v tomto pojetí představuje stav,
kdy ten, kdo vládne, automaticky vládne „po právu“
a� se děje, co se děje. Ačkoli jsme spojenci, myslím si, že
již tento fakt by nás jako členy NATO alespoň v tako-
výchto situacích měl vést k zamyšlení. Zvláště poté,
co nepěkného jsme provedli s Jugoslávií, nebo na severu
Afriky.

Poslední námět v souvislosti s přípravou vládního pro-
hlášení se týká diskuze o možnosti progresivního zdaně-
ní. V řadě zemí, které jsou ekonomicky vyspělejší než
my, progresivita zdanění existuje a prosperitu ekonomi-
ky nijak neohrozila. Jen namátkou – ve Švédsku je hor-
ní hranice zdanění 61%, v Nizozemí 52%, v Rakousku
50%. U nás při ročním příjmu 6 000 000 Kč, což není u
elitních manažérů neobvyklé, činí včetně solidární daně
zdanění 20, 32%, při započtení sociálního a zdravotního
pojištění to dělá 34%. Jen pro zajímavost – v obchodních
řetězcích pracují pro některé dodavatelské firmy jako
OSVČ ženy v domácnosti, které mají malé děti, a jejich
hrubé příjmy často nepřesahují ani 10 000 Kč měsíčně.
Sice neplatí žádné daně, ale jako OSVČ musí platit mini-
mální částky sociálního a zdravotního pojištění, takže
státu odvádějí ze svých příjmů více než 42%. Domnívám
se, že určitá větší progresivita by nám tedy slušela.

Přesto, že v mém zamyšlení nešlo o věci nevážné,
snažil jsem se dodat mu určitou neformálnost a lehkost
a věřím, že pokud bude zveřejněno, bude takto i pocho-
peno. Ladislav Sobotka


