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Minulost nesmí být zapomenuta
Komunistická strana Čech a Moravy nesouhlasí s roz-

hodnutím zastupitelstva městské části Praha 6 ze dne
12. září letošního roku o přemístění sochy maršála So-
větského svazu Ivana Štepanoviče Koněva.

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář za TOP 09 a část
zastupitelů zaktivovala kolem umístění sochy maršála
Koněva na náměstí Interbrigád silnou protiruskou
a protikomunistickou kampaň. Tento jejich krok zapadá
i do jiných stupňujících se akcí namířených proti objek-
tivnímu pohledu na naši historii a zejména druhou svě-
tovou válku, osvobození Československa a hlavního
města Prahy.

KSČM konstatuje, že není důstojnějšího místa pro za-
chování pomníku se sochou maršála Koněva než právě
současné místo na náměstí Interbrigád v Praze 6.

Nelze ustupovat těm, kteří nám pod maskou tzv. ob-
jektivity a demokracie vnucují přepisování dějin, snaží
se vládnout autoritativně bez ohledu na názory občanů.

Týká se to nás všech
V pondělí 23. září 2019 započal klimatic-

ký summit, který svolal generální tajem-
ník OSN. Antonio Guterres řekl: „Příro-
da je naštvaná. A klameme sami sebe,
když si myslíme, že můžeme oklamat pří-
rodu, protože příroda vždycky udeří zpát-

je upřímný, ale od těch, kdo ji předvádějí jako cvičené
zvířátko, je to velmi pokrytecké a vykalkulované! Ona
a ani další lidé v jejím věku, kteří dnes mohutně protes-
tují proti změnám klimatu, nemusí zatím živit rodinu
a poslouchat své zaměstnavatele.

Určitě někteří mě za následující slova nebudete chvá-
lit, ale dalším velkým problémem je přelidněná planeta
a lidé chtíc nechtíc budou muset nekontrolovatelnou po-
rodnost v rozvojových zemích řešit.

Možná bych věděl, jak většinu těchto problémů spoje-
ných s klimatickými změnami řešit, ale vím, že je to
naprostá utopie. Mám na mysli – co kdyby se přestalo
zbrojit? No, ale to přece nejde. Co by se stalo se zbrojař-
skými koncerny? Je třeba najít vždy nějakého nepřítele,
který má velké zásoby ropy a další zdroje. Mistři ve vy-
volávání konfliktů jsou USA, protože její politici jsou
zainteresování finančně při výrobě zbraní. USA musejí
ochraňovat svými zbraněmi celý svět před částí nedemo-
kratického světa. Paradoxem je, že jim přisluhují zrovna
ti představitelé států, kteří horlivě přitakávají šestnácti-
leté dorostence Thunbergové na summitu v New Yorku
a slibují nesplnitelné.

A tak, lidičky zapomeňte na světový mír a na to, že
někdy dobudeme vesmír.

Doufám, že alespoň prozatím.
Hezký den vám přeje Zdeněk Borák

Svým chováním naopak stále více
rozdělují společnost, vytvářejí
podhoubí pro pravicový extrémis-
mus a uplatňování neoprávně-
ných požadavků sudetských
Němců. Pro KSČM je rovněž ne-
přijatelná pozice ministerstev
obrany a zahraničí, které v tomto
sporu nedokáží hájít historickou
skutečnost a pouštějí se do spe-
kulativních úvah, kdo vlastně
hlavní město Prahu osvobodil
a kdo přinesl rozhodující podíl
k osvobození celého Československa.

KSČM na základě historických faktických události
žádá, aby se vláda, ministerstva obrany a zahraničí
zasadili o zachování sochy maršála Ivana Štěpanoviče
Koněva na náměstí Interbrigády v Praze 6. r

ky.“ Předpokládá, že světoví vůdci představí nové závaz-
ky a opatření zaměřené na emise a znečiš�ování planety
Země - do roku 2030 snížit emise o 45 % a do roku 2050
dosáhnout uhlíkové neutrality. Podle mne by to bylo
určitě potřebné, ale nejsem si zcela jist, zda je tato myš-
lenka reálná.

V současném světě, kde dominuje kapitalistické podni-
kání a veškerou mírou úspěchu je zisk, to půjde velice
těžko. Jistě, dají se ovlivnit státní podniky, ale těch je
oproti soukromým korporacím malé množství. Pro
úspěch vize A. Guterrese by musel existovat značný so-
ciální smír. Ten není prakticky možný, protože by zbavil
podnikatele velké části zisku! Právě zisk a s tím spojené
vykořis�ování pracujících je ten největší nepřítel naší
planety. Chyba v některých zemích dosahuje takových
rozměrů, že nutí lidi ke krokům, které také ohrožují
klima i samou existenci lidstva. Amazonská oblast
v Brazílii a Bolívii jsou toho dokladem.

Na tomto summitu je přítomna i mladičká švédská
aktivistka Greta Thunbergová. Ano, věřím, že její postoj

Všem jubilantům, kteří v říjnu oslaví své životní jubileum,
děkujeme za jejich práci pro stranu a do dalších let přejeme pevné zdraví, štěstí,

spokojenost a pohodu v osobním životě.
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Nultá sešlost

Konference o hornických památkách

V sedmdesátých letech minulého století
se mládež v Rejkovicích scházela u kaplič-
ky, později u nově vybudovaného hřiště
uprostřed obce. Čas běžel. Maličké Rejko-
vice už jako samostatná obec neexistují,
ale jsou součástí městyse Jince. Staré lípy

u kapličky přemohla vichřice a i hřiště už vypadá také
úplně jinak. I z těch kluků a holek jsou důchodci.

Vesnice však žije dál. Staví se zde a současní zdejší
mladí lidé se opět scházejí. Nejprve založili novou tradi-
ci zpívání koled a vánočních písní na Štědrý den u kap-
ličky.

Nyní přišli s novým nápadem. Uspořádali „Nultý roč-
ník Rejkovické sešlosti“.

Posezení současných, dřívějších obyvatel společně
s pravidelnými návštěvníky této osady probíhalo na
hřišti ve středu Rejkovic. K příjemné pohodě přispěla
hudba, kterou vybíral Michal Honzírek – DJ Teddy,
mladší sportovali, starší si přišli spíše popovídat s přá-
teli. Ve spolupráci s městysem bylo připraveno občerst-
vení a děti se mohly vyřádit v nafukovacím hradu či při
jiných aktivitách.

Jednou z hlavních součástí odpoledního a večerního
programu byl nohejbalový turnaj trojic. V napínavém fi-
nálovém zápase zvítězil tým Rejkotek ve složení Zdeněk

Rychvalský, Karel Stricz
a Michal Honzírek. Druhé
místo přenechali Pešlíkům,
které vytvořili Radek, jeho
žena Jitka a syn Radek
Pešl.

Pro děti a v pokročilejší
době i pro dospělé byly při-
praveny zábavné hry
a soutěže. Zapojit do dění
se nechal i starosta městy-
se Josef Hála (KSČM).
Do rodných Rej-
kovic přijel i au-
tor těchto řádků
(rovněž KSČM),
který zde spoluor-
ganizoval kultur-
ní a sportovní
akce před půl sto-
letím. Organizá-
tor Martin Řach s
Michalem a s dal-
šími přáteli připravil akci, v níž by bylo škoda nepokra-
čovat. Text i foto Miroslav Maršálek

V Hornickém muzeu v Příbrami se pod
záštitou ministra kultury a hejtmanky
Středočeského kraje konala ve dnech
16.-17. září českoněmecká konference
„Výměna zkušeností v péči o hornické
památky a možnosti spolupráce“.

Konferenci pozdravil mimo organizátorů, starosty Pří-
brami, zástupců státního podniku Diamo a hornických
spolků i předseda výboru pro památkovou péči, kulturu
a cestovní ruch Zdeněk Štefek (KSČM): „V naší zemi
celá staletí tepalo průmyslové srdce, a tak zde máme
spoustu technických památek, včetně těch hornických.
Hornické památky, hornická historie, hornická kultura,
jazyk, to vše tvoří součást našeho kulturního dědictví.
Jsem rád, že i Středočeský kraj se o uchovávání, prezen-
taci a rozvoj hornických památek stará, zejména  přes
své příspěvkové organizace. Bez obětavých lidských
zdrojů by to šlo mnohem hůře, takže mi dovolte ve zdán-
livě pevných a nezničitelných prostorách vyzdvihnout
úsilí pracovních kolektivů institucí, kteří se o technické
památky nejen v oblasti výzkumu a rozvoje, ale i v běž-
ném provozu starají.“

V útulném prostředí šachty Husová se nejprve prezen-
tovaly pobočky Hornického muzea Příbram, poté dosta-
ly prostor hornická muzea v Harzu a muzejní sbírky.
Další část byla věnována Hornickému skanzenu Mayrau
ve Vinařicích, hornickému skanzenu Žacléř a dolu Bo-
humír. Následovala exkurze v prostorách příbramského
muzea. Druhý den je věnován přednášce o konzervová-
ní, prezentaci hornického muzea Altenberg, Zinnwald
i prohlídce muzejních sbírek zdejšího muzea.

Konferenci, která navazuje na tzv. Berlínskou výzvu –
Kulturní dědictví pro budoucnost Evropy, spolupořádal

Retour, o.p.s. a Bergwerkmuseum Clausthal-Zellerfeld.
Akce byla podpořena i Středočeským krajem a Česko-
německým fondem budoucnosti.

Ing. Zdeněk Štefek
předseda Výboru pro památkovou péči,

kulturu a cestovní ruch, Středočeský kraj
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Př ipomínáme
1. 10. 1949 byla vyhlášena Čínská lidová republika
6. 10. 1944 překročili v prostoru Dukelského průsmyku hranice ČSR vojáci 1. čs. armádního sboru. Tento den

býval slaven jako Den československé armády
7. 10. 1949 byla vyhlášena Německá demokratická republika (NSR vznikla již 7. 9. 1949)

11. 10. 1424 zemřel u Přibyslavi Jan Žižka z Trocnova
16. 10. 1939 odjel první transport Židů z Moravské Ostravy do okupovaného Polska
22. 10. 1949 Emil Zátopek překonal v Ostravě světový rekord v běhu na 10 km časem 29:21,2
25. 10. 1959 tvůrci polarografické analytické metody akademiku ČSAV Jaroslavu Heyrovskému

byla udělena Nobelova cena
27. 10. 1944 německé jednotky obsadily centrum Slovenského národního povstání Banskou

Bystrici a povstalecká vojska přešla na partyzánský způsob boje
28. 10. 1939 v řadě českých a moravských měst proběhly masové demonstrace proti okupaci. V Praze bylo těžce

zraněno devět demonstrantů, zastřelen dělník Václav Sedláček a postřelen student Jan Opletal
(svému zranění podlehl 11. 11. 1939)

29. 10. 1939 černý pátek na newyorské burze zahájil velkou hospodářskou krizi
31. 10. 1994 byl zatčen šéf centra kupónové privatizace Jaroslav Lizner, když si v kufříku odnášel 8 334 500 Kč,

a obviněn z braní úplatků

Z jednání příbramského zastupitelstva
Deváté zasedání Zastupitelstva města

Příbram se uskutečnilo 9. září 2019, tedy
v den, který jsme před rokem 1990 slavili
jako Den horníků, hutníků a energetiků.
Bylo zahájeno informacemi o změně v za-
stupitelstvu, konkrétně v klubu TOP 09,

kde rezignoval na funkci PhDr. Vácha a nahradil ho Ja-
kub Hošek, který však nebyl na jednání přítomen, dále
o změnách v komisích rady, v nichž rada nahrazuje všech-
ny členy, kteří mají docházku na jednání nižší než 60%,
a o probíhajícím řízení o jihovýchodním obchvatu města.

Na programu jednání byla mimo jiné změna vyhlášky
o regulaci hazardu, programy poskytování dotací pro r.
2020 a návrh hodnotících kritérií pro výběr generálního
dodavatele stavby rekonstrukce aguaparku. Při projed-
nání regulace hazardu se opět rozvinula diskuze o úpl-
ném zákazu, ale nakonec zvítězil podle našeho názoru
rozumný kompromis, když dochází k postupnému přiro-
zenému útlumu, ale ne k absolutnímu zákazu, který
podle nás nic neřeší.

Při projednávání dvanácti dotačních programů na r.
2020 se jako vždy rozvinula velká debata okolo dotací
pro činnost sportovních organizací, co je a co není spra-
vedlivé. Ono není možné nastolit stoprocentně spraved-

livé hodnocení, když se porovnává neporovnatelné, přes-
to si myslím, že sportovní komise odvedla obrovský kus
práce na objektivizaci kritérií. Nakonec se zastupitel-
stvo k názoru komise přiklonilo a schválilo předložený
návrh. Ostatní programy pak již prošly hladce. Myslím,
že je na místě poděkovat členům všech komisí, které jed-
notlivé programy předjednaly a připravily.

Poměrně rozsáhlá debata se týkala i projednání krité-
rií pro výběrové řízení na generálního dodavatele stavby
aquaparku. Přestože předcházela dvě pracovní jednání,
na kterých se mohli s problematikou výběrového řízení
seznámit všichni zastupitelé, někteří se těchto odbor-
ných konzultací nezúčastnili a potom se nutně museli
ptát na zastupitelstvu. Jen bych chtěla upozornit, že byl
projednán pouze první krok k zahájení rekonstrukce.
Zastupitelstvo bude v příštím roce rozhodovat o koneč-
né verzi rekonstrukce a o firmě, která ji provede. Výbě-
rové řízení bude trvat cca 7-8 měsíců.

Z ostatních bodů jednání snad již jen informace o do-
volení osadního výboru Brod, který se původně nepoda-
řilo ustanovit, a konstatování, že ostatní body se týkaly
převážně nakládání s nemovitým majetkem (nákupy a
prodeje), což jsou standardní záležitosti každého zastu-
pitelstva. Mgr. Jiřina Humlová

Vycházka do prvohor
Hodně se mluví o tom, že je třeba znát minulost. To se týká nejen vývoje lidské spo-

lečnosti, ale i přírody. Ekologické centrum Orlov nabízí pro veřejnost účast na pozná-
vacích akcích. Jednu z komentovaných vycházek uspořádalo v sobotu 14. září na Jinec-
ku. Průvodce Geoparku Barrandien Josef Mucha zavedl zájemce „Za nejstaršími obyva-
teli moří aneb jak se žilo trilobitům v Čechách.“

Svoje vyprávění zahájil vývojem naší planety se zaměřením na formování kontinentů.
Zvláštní pozornost věnoval období před více než pěti sty miliony let. Právě v té době
se na území dnešních Čech nacházelo dno moře a v něm se objevují trilobiti společně
s jinými živočichy. Stopy po nich se zachovaly v břidlicích Barrandienu dodnes. Přednášející se však věnoval i dal-
ším horninám a zajímavostem souvisejícím s jejich výskytem a ukládáním v jednotlivých vrstvách na Jinecku.
Účastníci vycházky se seznámili s historií dřevouhelné huti Barbora a s chráněnými lokalitami Vinice a Vystrkov.

Znalost vývoje života na naší planetě je dnes stále důležitější v souvislosti s nepříznivými změnami, které nastá-
vají v ekologii, v koloběhu vody v přírodě i řadě dalších oblastí. Jak dlouho se různé druhy živočichů i rostlin vy-
víjely, a jak rychle je možné je neuváženými činy zničit. Text i foto Miroslav Maršálek
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představitel českého básnictví 30. a 40. let minulého století, ryzí lyrik, tvůrce hořce introvertních ver-
šů, ale i občanské poezie, kterou psal v době ohrožení ČSR fašistickým Německem a která patří k
vrcholům jeho tvorby. Z jeho sbírek uvádíme Torzo naděje, Naše paní Božena Němcová a lyrizovanou
prózu Já se tam vrátím.

Pavel Horov   Dukla
Když projede tvým zrakem a ty netuše zradu Ti co tu leží
zříš štěrbinami snu ti mrtví na Dukle na místě ohrazeném
vyšlehnout plameny a slyšíš kanonádu kde dnes jen tichý pokoj hrobový
bubnovat marche funebre se bez patosu nad mírným snem klene
kdy v litých frontových pásmech a neprozradí uším větru který tudy táhne
jak čepel bodáků v obludném světle plály jak stáli krutě sami
jak rozdrásaná hru
 ze které krev se valí před tváří větru který tudy táhne
z tisíce ran na prahu domoviny                                (zkráceno)

6. října si připomínáme Den Československé armády

Až má nevěsta blesků zvážní podzimem a žluva protáhne žlutý křik sadem, já se tam vrátím. Otevře se kniha deš�ů
a zápisy října s iniciálou psího vína budou tiše předčítat nohaté stromy. Copatá vodstva prořidnou, ale sem tam si
přichytí kořeny pramínek a uculikují si kalužinku, kam spadne drobek nebe modrého jak rozpuštěné oči dětí. Budu
chodit v laskání padajícího listoví a má dávná známost s Noculou a Klekánicí se obnoví. Moje Mrtvé, roztálé v nicotě,
svolají paličky bedel. V dušičkových světlech přijdou blíž, zastaví se čas a po celou krátkost sluneční obchůzky nebu-
de on než součtem všech vzlyků a smíchů mého rodu, a i jeho slávou. A aj, kotník luny, té české noci sladké, zabělá
se na stříbrném bělidle humen. Archa domova až po okraj naplněna bude vším světem a já vypluji za tichého oddy-
chování stájí a stodol. Kdybych celý svět zvroubil a zbrousil, jenom sem se vrátím, jenom sem…

Nesouhlasíme s přepisováním historie
Koncem měsíce srpna a počátkem září si naše společnost připomněla řadu významných historických událostí

majících vztah k naší zemi. Zcela jednoznačně jsme však svědky, jak určité politické kruhy (ODS, TOP 09, STAN,
KDU-ČSL, Piráti) i řada občanských aktivit (např. Milion chvilek pro demokracii) usilují - samy svými projevy tak
i činí - o výrazné přepsání dějin. Je tragické, že nebývale velký prostor těmto názorům dávají sdělovací prostředky:
televize, rozhlas. Snaha změnit pohled na základní historické události a přemazat jejich skutečný význam se nese
na vlně nenávistného antikomunismu, neustálého srovnávání období nacistické okupace s tzv. „komunismem“ let
1948 až 1989. Nenávist těchto skupin se zaměřuje i na složení současné vládní koalice, osobu prezidenta republiky,
a vyhrocuje nenávistí k Ruské federaci, případně Čínské lidové republice. KSČM takové pohledy jednoznačně odmí-
tá jako pseudohistorické, protestuje proti nim. Nesmí docházet k diskriminaci a posuzování lidí v rozporu s Listi-
nou základních práv a svobod, jak dnes činí s oblibou magistrát hlavního města Prahy. VV ÚV KSČ

Výplata důchodu v případě hospitalizace v nemocnici
Výplata dávky vyplácené v hotovosti může být zastavena, pokud oprávněný nebo jiný příjemce dávky nepřevezme

3 po sobě následující splátky dávky. O zastavení výplaty dávky z tohoto důvodu bude oprávněný nebo jiný příjemce
dávky vyrozuměn písemným oznámením ČSSZ, které obsahuje též informaci o podmínkách uvolnění výplaty dávky.

Výplata dávky důchodového pojištění bude uvolněna na základě písemné žádosti oprávněného nebo jiného příjem-
ce dávky, odpadl-li důvod pro zastavení výplaty dávky. O uvolnění výplaty dávky bude oprávněný nebo jiný příjemce
dávky vyrozuměn opět písemným oznámením. -ng-

KSČM trvá na dostupnosti zdravotní péče pro všechny
KSČM s obavami sleduje vývoj v oblasti zdravotnictví

a podporuje úsilí odborů i zástupců zaměstnavatelů upo-
zornit na stávající kritickou situaci. Z těchto důvodů
prosadila bod „Zdravotnictví“ do jednání poslanecké
sněmovny. Ze zkušenosti pacientů a dostupných infor-
mačních zdrojů je zjevné, že Ústava, respektive Listina
základních práv a svobod, zaručující v České republice
právo na bezplatnou zdravotní péči ze zdravotního pojiš-
tění, není zcela naplňována. KSČM trvá na systémovém

nastavení příjmů do veřejného zdravotního pojištění
v podobě pravidelného automatického navyšování plateb
za státní pojištěnce a zároveň v narovnání neopodstat-
něných rozdílů v úhradách zdravotní péče. Vyzýváme
vládu, aby v této věci učinila rozhodné kroky, včetně
sloučení tří státních zdravotních pojiš�oven – VZP, ZP
MV ČR a VoZP – a zároveň vytvořila podmínky pro
urychlenou nápravu všech palčivých problémů zdravot-
nictví v České republice. ÚV KSČM


