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Okresní výbor KSČM Příbram pořádá zájezd do Lidic 10. června 2018 (neděle)
Autobus odjíždí od Fialky (dole) v 7. 30 hodin po trase MHD č. 2 do Jiráskových sadů.

Přihlásit se můžete na telefonu OV KSČM:  318 621 354, 725 646 021 do 6. června 2018

Již nikdy!
Před 76 lety se v Lidicích na Kladensku stala tragé-

die. Byl to čas nesmírné hrůzy. Po atentátu na říšského
protektora Reindharda Heydricha 27. května 1942 se vy-
stupňoval teror nacistických okupantů. Největší obětí se
stala obec Lidice, která byla zcela vyhlazena 10. června
1942. Všichni muži byli zastřeleni, ženy odvlečeny do
koncentračních táborů a děti zavražděny v plynových
komorách. Domy zcela vypáleny a zbořeny. Na místě,
kde byla obec, vznikla pustá pláň. Z 503 obyvatel obce
bylo zabito nebo zahynulo v koncentračních táborech
190 mužů, 60 žen a 88 dětí.

6. června 1945 rozhodla československá vláda o vybu-
dování nových Lidic. Stavba prvních lidických domů za-
čala v květnu 1948.

Osud Lidic se stal symbolem nacistické hrůzovlády.
Tragédii v místě původní obce připomíná památník, kde

se v den výročí koná pietní vzpomínka. Rovněž sousoší
dětí je připomínkou tragické události.

Lidice jsou pro nás varováním, abychom vnímali hod-
noty demokracie.

V. Kroftová

(Ne)ziskové organizace
Poslední dobou se pohybuji mezi lidmi

s různými zájmy, dobrými i špatnými.
Zjiš�uji fakt, že spousta lidí se stává čle-
ny tzv. neziskových organizací. Slovo
„neziskový“ se stalo zaklínadlem a hez-
kou nálepkou pro organizace a hnutí,
které prováději neprůhlednou a ne-

amerických či Velké Británie. Na základě prostudování
obchodního rejstříku snadno zjistíte, že podpora „nezis-
kovkám“ jde od lidí vlastnících v ČR obrovský maje-
tek a majících velký mediální vliv. Jsou to lidé typu
Bakala, Kellner atd. Tito lidé nebo lidé v jejich okolí si
rádi hrají na filantropy a umělce. Sami „neziskovky“
formálně nevedou, avšak posílají jim nemalé finanční
prostředky a dohlížejí na ně. Používají je jako zbraň
vůči konkurenci nebo vůči levicově smýšlejícím
lidem, především vůči komunistům, protože komunisté
a všeobecně levice je pro ně nebezpečím. Nebezpečí skýtá
změnu společenského systému ve více kolektivní a zasta-
vení jejich soukromokapitalistickým choutek. Proto vy-
tvářejí placené provokace, viz letošní 1. máj.

Jejich cíle jsou daleké a propracované. Budují vlastní
ideologii, rozdělují společnost a snaží se nás postavit
do role „já proti celému světu“. Klam a nevědomost jim
hrají do karet.

Pokud je smyslem pozitivně směrovat společnost, býti
v sounáležitosti, vše sdílet a býti štědrý, proč tito lidé
nesdílejí svůj majetek, proč nezakládají družstva, proč
nedělí zisky rovnějším dílem a proč se chovají jako schi-
zofrenici?

Petr Ptáček

kontrolovatelnou činnost. Tyto organizace mají také
prapodivné financování ze zajímavých finančních zdrojů,
mnohdy zahraničních.

Na našem území však působí také neziskové organiza-
ce, které ovlivňují politickou situaci ve státě, od-
půrce „svých chlebodárců“ zastrašují a pořádají účelové
demonstrace vůči vybraným lidem. Tyto tzv. neziskové
organizace mají zisk z toho, když dokáží zvrátit nebo
změnit rozhodnutí v případě stavby zásadního stavební-
ho projektu nebo zastavit prosazení plánů prospěšného
pro stát a jeho ekonomiku. Tyto neziskové organizace
vychovávají mládež k obrazu svému, mnohdy ji učí
bludy ohledně fungování společenského systému,
nabádají ji k provokacím a prosazování falešných hod-
not za účelem poškodit stát, národ, ekonomiku. Tvoří
z ní poslušné stádo.

Nebezpečné „neziskové“ organizace nejsou placeny
pouze ze Spolkové republiky Německo, Spojených států
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Záchranná služba funguje

Proč nechceme NATO?
Severoatlantická aliance (anglicky: NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION – NATO)

Úspěch rožmitálských rybářů
V sobotu 12. května 2018 proběhly dětské rybářské závody ve Hvož�anech, kde měl náš

rybářský kroužek Rožmitál pod Třemšínem dva své zástupce z řad předškoláčků. Z celko-
vých 30 malých závodníků skončili bravurně Adam Šimonovský (6 let) s maminkou Verčou,
naší rybářkou, na 7.  místě a Anežka Skotnicová (4 roky) s tatínkem Jirkou, naším rybá-
řem, na 9.  místě a současně největším úlovkem  - kaprem 65 cm. Moc děkujeme za krásné
reprezentování a gratulujeme k pěknému umístění. Petrův zdar.

Aleš Haluska
vedoucí rybářského kroužku Rožmitál pod Třemšínem

Jak je známo mezinárodní vojenský pakt, který vznikl 4. 4.
1949, umožnil vstup Německé spolkové republiky do jejich
struktur už v roce 1954! Tím bylo jasně dáno za jakým účelem
byl pakt založen. Od svého počátku byl jasně namířen proti
vznikajícímu socialistickému společenství. Proto na svoji obra-
nu vznikla v r. 1955 Varšavská smolouva.

NATO se jasně profilovalo tím, že hlavní slovo v něm měly
Spojené Státy, které se vůbec netajily myšlenkou ovládnout Ev-
ropu nejen politicky, ale i vojensky.

Po roce 1989, kdy došlo ve většině socialistických zemích
k majetkovým a jiným převratům se předpokládalo, že útočné
seskupení NATO již nebude třeba a ejhle , co se nestalo. Ame-
ričany ovládané NATO ani nenapadlo jednat o nějakém zrušení
této militantní organizace .Tam kde nešlo zajistit „ Demokra-
tické změny oligarchů z USA bylo potřeba přitvrdit vojensky.
Angažování proti Srbům, kteří hájili svá území bylo zasaženo
bombardováním svrchované Jugoslávie v r. 1999 ještě předtím
NATO zasahovalo v letech 1992 – 1995 v Bosně a Hercegovině.
Bombardování Srbských území Jugoslávie mělo být i pro Čes-
ký národ velkým varováním před touto aliancí. Srbové stejně
jako my jsou Slované, ale pro tehdy vládnoucí špičky v čele

s prezidentem Havlem bylo vedlejší. Schvalováním těchto úto-
ků jsme se přece museli zavděčit za importovanou demokracii
v naší zemi.Vojenský význam USA zesílil v celém světě po úto-
cích teroristů na USA 11.září 2011.

Útok byl označen jako útok na všechny státy NATO (včetně
ČR). Cíl byl zničit všechny země označené USA jako teroristic-
ké. Původní akce na níž interveční síly dostaly mandát OSN
byl však porušen, což vedlo ke svržení tzv. diktátorů a země
jako Irák uvrhlo do krvavého chaosu. To samé se dnes děje
po celém světě, kde zasáhly Americké jednotky za podpory zemí
– zejména Velké Británie, Francie a Německa. Zavinili tím obrov-
skou migrační vlnu a uvrhly miliony lidí do nesmírné bídy.
To je také tvář kapitalismu a vinu nesou i naše politické špičky.

Proto, jako komunisté nechceme takovou organizaci, která
nedokáže ochránit své občany proti teroristům, ale proklamu-
je, že je třeba vydávat stále větší finanční prostředky a neustá-
le zbrojit, aby mohly bohatnout zbrojařské koncerny, kde větši-
na západních politiků má své akcie!

Je to zcela zvrácená a nelidská politika. Tito lidé, kteří tyto
procesy podporují zasluhují odsouzení. Volit tyto politiky
je nepochopitelné! Zdeněk Borák

Musím říci, že když sleduji dnešní situaci ve
zdravotnictví, hledím do budoucnosti s jistými
obavami. Dnešní doba, která je bohužel vesměs
orientována pouze na výkon, nepřeje odvětvím,
která jsou již ze své podstaty na hranici finanční
efektivity. Do této oblasti systém zdravotnictví

jednoznačně patří. Ano, někdo může namítnout, že přece exis-
tují zařízení, která dokáží i ve zdravotnictví vydělávat a pro-
sperují i v dnešní době. To jistě, ale pokud se na tuto proble-
matiku podíváme pozorněji, zjistíme, že jsou to obory, které
vydělávají i v nemocnicích, ale proto, že vydělávají tak byly vy-
vedeny do privátního sektoru. Bohužel, tíhu těchto problémů
potom nesou na svých bedrech nemocnice zřizované Středočes-
kým krajem.

Vedení těchto nemocnic nemá lehkou práci a já osobně bych
s nimi neměnil. Na jedné straně stojí péče o pacienta a na straně
druhé stojí kraj jako zřizovatel, který (a to je celkem pochopitelné)
chce co nejvíce zefektivnit práci těchto zdravotnických zařízení.

Bohužel kraj se postupně stává jediným garantem v poskyto-
vání komplexní zdravotní péče v kraji, protože městské nemoc-
nice, bývalé malé okresní nemocnice postupně zanikají a paci-
enti jsou odkázáni na velké oblastní nemocnice, kterých máme
v kraji pouze pět. Vzdálenost do těchto zařízení je tak mnohdy
i více jak padesát kilometrů. Tato situace nedávno nastala
v nedalekých Sedlčanech. Zde byla uzavřena městská nemocni-
ce. Důvodem byl personální kolaps, a to jak lékařů, tak sester.

Pád této nemocnice způsobil, že pacienti ze Sedlčanska do-
jíždějí za lékařskou péčí do Benešova, Příbrami a ve velké míře

také až do Tábora a díky nárůstu počtu pacientů v těchto ne-
mocnicích se neúměrně prodlužuje i doba, kterou tráví pacien-
ti v čekárnách těchto nemocnic. Pád nemocnice v Sedlčanech
ale není bohužel v kraji ojedinělý případ.

Díky tomu, že pracuji dlouhá léta na Zdravotnické záchranné
službě Středočeského kraje a při své práci se dostanu i do nej-
odlehlejších koutů kraje, vidím, jak v mnoha oblastech chátrají
polorozbořené budovy bývalých okresních nemocnic. Je to
opravdu smutný pohled. A tak je stanoviště záchranné služby
jedinou možností, kde se občan dostane ke zdravotnické péči.
Díky této situaci meziročně vzrůstá počet výjezdů zdravotnic-
ké záchranné služby. Tento nárůst není v tisících, ale v řádech
desítek tisíc výjezdů za rok.

Jsem hrdý na to, že jsem u této organizace zaměstnán a že je
záchranná služba díky dlouhodobému plánu rozvoje stále
schopna své úkoly plnit, a musím říci, že snese srovnání s ja-
koukoli takovou složkou i ve světě. By� se její fungování nechá
počítat pouze na několik desetiletí, je to organizace, která je
schopna pomoci i v těch nejtěžších situacích v životě člověka.

Pevně doufám, že se takto povede i ostatním zdravotnickým
zařízením kraje, že se budou dále rozvíjet a jejich standardy se
budou jenom zvyšovat. K tomu se snažím přispívat i já jako člen
zdravotního výboru kraje tím, že připomínky, které plynou pří-
mo z potřeb praxe, přednáším, a i když se to nemusí každému
úplně líbit, dost důrazně. Nedělám to proto, aby se to někomu
líbilo, ale proto, aby systém zdravotnictví v našem kraji co nej-
lépe fungoval.

Mgr. Jindřich Havelka, DiS.
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Př ipomínáme
1. 6. 1958 Dana Zátopková vytvořila světový rekord v hodu oštěpem výkonem 55,73 m

13. 6. 1943 nacisté vypálili Český Malín na Volyňsku. Ze 400 zavražděných obyvatel bylo
374 české národnosti

15. 6. 1968 film J. Menzela Rozmarné léto získal na XVI. MFF v Karlových Varech Velkou cenu
18. 6. 1968 byli posmrtně vyznamenáni parašutisté padlí za heydrichiády v pražském kostele Cyrila a Metoděje
25. 6. 1993 na 2. sjezdu KSČM odstoupil dosavadní předseda J. Svoboda a vystřídal ho M. Grebeníček
27. 6. 1948 v Praze se konal slučovací sjezd KSČ a soc. demokracie. 167 tisíc přešlo do KSČ

Ze Zastupitelstva města Příbram
Jednání 38. zasedání zastupitelstva města Pří-

bram dne 21. května 2018 mělo svým způsobem
netypický průběh. Jednání začalo klasicky
v 16 hod. a skončilo po 3 hodinách, přitom snad
největší debata se odehrála až v bodu různé a ješ-
tě jako reakce na informace starosty na začátku
jednání.

Na programu bylo jen 16 bodů a dva z nich byly ještě staženy.
Většina bodů se týkala majetkových převodů – převážně prode-
jů pozemků a dvou budov a výkupu pozemku pod částí budovy,
která se bude prodávat v rámci dokončení konkurzu Příbram-
ské teplárenské, a.s., jako společná akce konkurzního správce
a města.

Zajímavý bod byl hned po zahájení, když se projednával ná-
vrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2019-2020. Byly
do něho zahrnuty všechny plánované investice včetně rekon-
strukce aquaparku. A právě plánovaná výše úvěru dala opět do
pohybu debatu, kterou vyprovokoval Ing. Kareš. Měl zásadní
námitku vůči výši úvěru, město prý mělo více šetřit, úvěr je
příliš velký. Nechtěl slyšet ani na minulou ratingovou zprávu,
která prokazovala, že Příbram je na tom finančně dobře a moh-
la by si dovolit úvěr dvojnásobný, což ovšem nikdo nechce, ani
nebyl schopen uvést, kde a na čem se mělo šetřit. Ostatně svůj

pohled na „šetření“ ukázal např. při bodu 14,
kdy jsme projednávali výsledek výběrového říze-
ní na prodej zchátralých WC na Svaté Hoře u bý-
valé letní restaurace a on navrhl, aby se budova neprodávala,
ale zrekonstruovala. Že by to stálo 2 miliony a další náklady na
provoz, ho moc nezajímalo. Přitom je to zbytečné, protože WC
na Svaté Hoře jsou a další budou zřízeny dole u parkoviště,
Výhled byl nakonec schválen s tím, že o konečné podobě finan-
cování aquaparku rozhodne až nové zastupitelstvo.

Jak jsem již uvedla, největší debata se rozvinula k informa-
cím starosty z úvodu jednání, které se týkaly valné hromady
Svazku pro vodovody a kanalizace, na které byla po létech ko-
nečně schválena nová podoba stanov, postupu města při jedná-
ních o jihovýchodním obchvatu a o úniku čpavku na zimním
stadionu. Poněkud mě zaráží, že někdo je schopen se zeptat
na obsah nových stanov Svazku, když jsme je schvalovali na jed-
nání zastupitelstva. Chápu rozruch kolem jihovýchodního
obchvatu, na druhé straně by si všichni měli uvědomit, že roz-
hodující slovo bude mít ŘSD a město může vznášet jen náměty
a připomínky, což činí. Pokud jde o informaci o úniku čpavku,
zásadní je skutečnost, že případ je v šetření Policie ČR. Nemá
smysl, abychom vyvozovali závěry sami. Téměř hodinová deba-
ta k těmto třem bodům mi připadala trochu zbytečná.

Mgr. Jiřina Humlová

Vážen í  č tenář i  T řešn ičky,
redakce Vám děkuje za Vaši přízeň, kterou jste jí projevovali během roku. Přeje Vám hezké prožití léta,

načerpání nových sil a těší se s Vámi při čtení Třešničky opět v měsíci září 2018.
R e d a k c e

Na krajském sněmu byli Příbramáci vidět
Desetičlenná delegace z okresu Příbram se zúčastnila

v sobotu 28. dubna krajského sněmu Klubu českého po-
hraničí v Praze. Celkem přijelo 45 delegátů a 8 hostů.

O našich lidech bylo slyšet jak v hlavním referátu
předsedy krajské rady Jiřího Pokorného, ve vystoupení
předsedy Národní rady KČP Rudolfa Peltána, tak i v ně-
kterých diskusních příspěvcích (např. Milana Havlíčka).
Jednalo se především o ocenění naší práce s mládeží,
spolupráce s Pionýrem a propagace KČP na veřejnosti
prostřednictvím klubových i veřejnoprávních médií.
Jmenováni byli například Miroslav Maršálek, Marie
Maršálková a Josef Hála. Na téma spolupráce s nově
vzniklým Česko-ruským centrem vystoupil v diskusi
Petr Noha.

Významné místo nám organizátoři výročního jednání
vymezili i mezi vyznamenanými. Z osmi medailí byla
celá polovina věnována našim členům. Medaili KČP II.

obdržel Petr Noha, medaili III. stupně převzali Václav
Čekan, Blanka Paszányiová a Josef Hála. U této příleži-
tosti je třeba poblahopřát i Jiřímu Pokornému, jehož
dlouholetá obětavá práce pro kluby byla oceněna uděle-
ním Vlasteneckého řádu.  Text a foto Miroslav Maršálek
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Slavnostní shromáždění na Slivici

František Palacký  (14. 6. 1798 Hodslavice u Nového Jičína – 26. 5. Praha)

zakladatel moderního českého dějepisectví, vůdčí osobnost národního obrození, představitel staro-
českého křídla národní strany.
Smysl českých dějin viděl ve stálém potýkání se s Němci, Češi jako Slované jsou nositelem demokracie.
Vyzdvihl husitství jako nejvýznamnější období českých dějin. Prostřednictvím historických próz, zejmé-
na A. Jiráska, pronikla Palackého idea českých dějin do povědomí českého národa.

František Hrubín: Z písní pro ženu
Kdo tenkrát za mne se zeptal včel, Ale dnes vidím je jasněji, Očima našeho dítěte
co zrovna zpívají jezy? než tenkrát kdybych se díval, do kraje dívám se znovu:
Pro tebe řeku jsem neslyšel, slyším, jak v tisíce peřejí z bláta si osud svůj uhněte,
neviděl kvetoucích mezí. dělí se rodných vod příval. anebo ulije z kovu?

OV KSČM blahopřeje všem čtenářům Třešničky, kteří oslaví své významné životní jubileum
v měsících červnu, červenci a srpnu

V úterý dne 14. srpna 1431 po ránu sešikovalo vojsko české své vozy a táhlo přes celý den k Domažlicům, kde chtělo
postoupit bitvu s nepřítelem…
A ačkoli husité byli ještě asi na míli daleko a nebylo je vidět, přece už bylo slyšet rachot husitských vozů a zpěv
chorálu Kdož jsú boží bojovníci…. A všechna křižácká vojska dala se na útěk a nebylo možno je zadržet… Tak
v krátkém čase byly vyklizeny nejen Čechy, ale i Morava od nepřátel a posvátný kalich, vítězné to znamení národní
jednoty a nadšení, panoval potom bez odporu ve vlasti, útěcha svým a postrach cizincům.

Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě

Starosta městyse Jince provázel pietním shromážděním na Slivici, které se uskutečnilo 11. května. Věnce zde
položili delegace odborů, některých okresních výborů KSČM Středočeského kraje, Klubu českého pohraničí (KČP),
Levicových klubů žen, Vojáků proti válce (VPV) a dalších organizací. V průběhu slavnostního shromáždění vystou-
pili poslanec Parlamentu ČR a nový místopředseda Ústředního výboru KSČM Stanislav Grospič, předseda asociace
VPV Jiří Bureš, předseda středočeské krajské rady KČP Jiří Pokorný a další významní hosté.

Text a foto M. Maršálek

Z návštěvy Nočních vlků, o kterých naše pravicové provládní
sdělovací prostředky šíří spoustu dezinformací.

Uctili památku osvoboditelů na Jinecku
Komunisté a další obyvatelé Jinec, Čenkova a Běštína položili v rámci květnových oslav 73. výročí osvobození

Československa od německého fašismu květy k hrobu sovětských vojáků na jineckém hřbitově. Uctili taktéž památ-
ku Antonína Kindla, který položil život v jineckých kasárnách 5. května 1945, a Boženy Hejnalové, popravené
Němci v době heydrichiády. Krátká pietní vzpomínka se uskutečnila u pomníku obětem 1. a 2. světové války
na náměstí 1. máje. Poslední květy šeříků, tulipánů a karafiátů položily jinecké ženy k pomníčku U partyzána,
kde Němci 24. dubna ubili neznámého člověka při tažení proti partyzánům. M. Maršálek


