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Naše masmédia v čele s českou televizí
opět vyrazí k hanobení komunistů
ve spojení s událostmi v únoru 1948,
označovanými za komunistický puč
s převzetím státní moci. To nebyl komu-
nistický puč, to pracující odmítli pokus
pravicových ministrů přerušit budování
nové spravedlivější lidově demokratické

program a dekrety presidenta republiky. Republika se
vzpamatovávala z válečných útrap, probíhala národně
demokratická revoluce, republika byla na cestě k vze-
stupu, byl přijat dvouletý plán obnovy národního hospo-
dářství. Realizaci Košického vládního programu ale ne-
přáli ministři pravicových stran ve vládě. Do popředí
střetu zájmů se dostalo pokračování pozemkové reformy,
účast odborů na řízení podniků, pravomoc a odpověd-
nost národních výborů či personální obsazení velitel-
ských postů v armádě a Sboru národní bezpečnosti
(SNB).

V obavách z dalšího znárodňování a postupující po-
zemkové reformy využili pravicoví ministři přeložení
osmi obvodních velitelů SNB k vyvolání vládní krize.
Demisi podalo 20. února 12 pravicových ministrů. Veřej-
nost pochopila, že nejde o přeložení velitelů SNB, ale že
dochází k rozhodujícímu střetu o budoucí charakter re-
publiky, zdali se vrátit na pokračování pořádků panují-
cích za první kapitalistické republiky, či jít dále cestou
k vysněnému socialismu. Masové demonstrace v Praze,
Sjezd závodních rad a odborových skupin i generální
stávka 24. února podpořily přijetí demise presidentem
republiky E. Benešem a přispěly k podepsání jmenova-
cích dekretů nových ministrů podle návrhu předsedy
vlády Klementa Gottwalda. Cesta k socialismu zůstala
otevřená, bylo to skutečné vítězství pracujících. Nemů-
žeme se proto dnes divit, jak leží Únor stejně jako dal-
ších čtyřicet let složité cesty k socialismu pravičákům
v žaludku, jak nám za to nemohou přijít na jméno.

Na to, že nebude cesta k socialismu snadno schůdná,
upozorňoval Klement Gottwald již v dubnu 1948 na za-
sedání ÚV KSČ když řekl: „...bitva v únoru skončila
v náš prospěch. Neuděláme-li v budoucnu nějaké zvláštní
hlouposti, nebo nenastanou-li mezinárodní komplikace,
je těžko si představit, že by reakce vyrostla do takové síly,
aby se znovu mohla pokoušet o něco takového jako
v únoru.“ Po Únoru se však těžko představitelné v roce
1989 událo. Ing. Antonín Bartoň

Za Únor 1948 se nestydím

společnosti, to projevili svou vůli lidé, lidé mladého jen
dvacetiletého Československa, vzniklého po rozpadu ra-
kousko-uherské monarchie, lidé opuštění Francií a Ang-
lií, lidé vhození do chřtánu fašismu, lidé, kteří získali
za trvání první republiky a 2. světové války dost život-
ních zkušeností, aby mohli svobodně rozhodnout v úno-
ru o svém osudu.

K obnově Československa byl přijat v dohodě exilo-
vých představitelů politických stran (ČSSD, KSĆ, SDS,
ČSNS, KSS, ČSL) v osvobozených Košicích v dubnu
1945 vládní program nově jmenované vlády Národní
fronty. Ve 25členné vládě Národní fronty v čele se sociál-
ním demokratem Zdeňkem Fierlingerem měly zastoupe-
ní všechny prvorepublikové politické strany i dva ne-
straníci. Košický vládní program obnovy národního hos-
podářství spočíval v převzetí majetku zrádců a kolabo-
rantů, dokončení pozemkové reformy, dohledu státu nad
přírodními a energetickými zdroji, zestátnění peněžnic-
tví a klíčového průmyslu. Dohodnuto bylo i ustavení
Prozatímního národního shromáždění k přípravě voleb
do ústavodárného Národního shromáždění a ustavení
národních výborů jako orgánů lidové moci.

V prvních volbách do Národního shromáždění
26. května 1946 zvítězili komunisté se 40 procenty v čes-
kých zemích a 30 na Slovensku. Ve volbách voliči oceni-
li postoje komunistů a jejich práci za první republiky
a za okupace. Nově zvolení poslanci Národního shro-
máždění potvrdili vládu i vládní program a uzákonili
prezidentské dekrety. V souladu s postupimskou doho-
dou byl proveden odsun Němců, postupně se plnil vládní

Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska, Levicový klub žen,
Klub českého pohraničí a OV KSČM v Příbrami

Vás  co  ne j s rdečně j i  zvou

v pátek 8. března 2019 od 15 hodin do restaurace U Švejka
na společenské odpoledne u příležitosti MDŽ.

K tanci i poslechu Vám zahraje ESO.

Vstup zdarma.
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Pietní vzpomínka na Annu Kvašovou
Zástupci Klubu českého pohraničí (KČP) Příbram na pietní vzpomínce na zvražděnou funkcionář-

ku MNV a KSČ Annu Kvašovou.
Dne 12. ledna 2019 se skupina 5 zástupců Klubu českého pohraničí Příbram zúčastnila pietní vzpo-

mínky na soudružku Annu Kvašovou, funkcionářku MNV a KSČ, která byla zavražděna
10. ledna1952 protistátní skupinou vedenou agentem Landstoffem. Byla zavražděná pro své členství
v MNV v obci Smrk, členství v KSČ a za její podíl na organizování vzniku JZD na Kutnohorsku.

Medaile pro děti i pro důchodce
Po Vánocích všichni odpočívají. I organizátoři akcí pro veřejnost. Proto

jsme ocenili, že Šachový klub při OV KSČM Prahy 5 uspořádal  5. ledna
Tříkrálový turnaj všech generací k přivítání nového roku 2019. Proběhl
ve zcela zaplněném sekretariátu obvodního výboru. Organizátoři nás pozval,
i a tak jsme jim oplatili jejich účast na našem novoročním  pionýrském turnaji.

Zvítězil Milan Bartoň reprezentující Šachový oddíl Praga Praha. V katego-
rii do 15 let zvítězil sedmiletý Vojtěch Přibyl z Pionýrské skupiny Jince a TJ
Jince. Získal tři body ze sedmi, což je skvělý výsledek.

Třicet pět let na černobílých polích

Všichni účastníci pietní vzpomínky se setkali u pomníku v katastru obce Mirošovice v Ratajském lese, kde byla
Anna Kvašová u hromady klestí zavražděna. Setkání se zúčastnilo více zástupců ze středočeských organizací KČP
a zástupců KSČM. Po přivítání všech účastníků proběhla důstojná vzpomínka s položením květin k pomníku a vzty-
čením praporů KČP. Na závěr promluvil poslanec KSČM  JUDr. Stanislav Grospič. Zdůraznil, že je nutné si takové
události připomínat obzvláš	 v současné době, kdy neustále vzrůstá pravicový extremismus s fašizujícími prvky.

Dále ještě proběhla pietní vzpomínka s položením květin na hřbitově v obci Úžice, kde je Anna Kvašová pohřbena.
Jan Votava, Okresní rada Klubu českého pohraničí

Spokojeni jsme rovněž s dalšími členy naší výpravy, se stříbrným Antonínem Mezerou a bronzovou Annou Šimpa-
chovou. Navíc byli Vojta i Anička vyhlášeni nejmladšími účastníky turnaje, za což si rovněž odvezli další diplomy
a ceny. Dokonce i vedoucí výpravy Miroslav Maršálek obdržel od pořadatelů cenění, a to za podporu turnaje, čehož
si velmi váží.

Nejlepšího výsledku z výpravy jineckých Pionýrů dosáhl David Vošický z Březových Hor. Ceny se nedočkal, pro-
tože jeho kategorie pro hráče od 16 do 91 let byla hodně nadupaná. Podobně dopadl i mladík Lukáš Vašíček, který
se přihlásil jako reprezentant Pyritu Příbram. Účastníci kladně hodnotili levné (i zčásti bezplatné) občerstvení,
o které se opět starala tajemnice OV Marie Kubovcová. To, co ale do sídla komunistů táhne nejvíc, je přátelská
atmosféra tohoto setkání. Text i foto Miroslav Maršálek

V pondělí 9. ledna 1984 se poprvé sešel Šachový krou-
žek Pionýrské skupiny Jince. Předcházelo tomu několik
let, kdy pořádali různí organizátoři (Socialistický svaz
mládeže, Tělovýchovná jednota …) turnaje pro děti a při
nich se slibovalo, že se zavedou pravidelné schůzky dět-
ských zájemců o šachovou hru. Až konečně před 35 lety
se tak stalo.

Tuto významnou událost jsme si připomněli při zaháje-
ní Otevřeného přeboru Jinec mládeže 2019. Uskutečnil se
v Posádkovém domě armády v sobotu 26 ledna. Přítomné
hráče i doprovody přivítal osobně starosta Jinec RSDr.
Josef Hála (KSČM), který nad akcí převzal záštitu.

V sedmikolovém zápolení zvítězil favorit Vojtěch Ková-
řík, reprezentující Šachový klub Příbram-Baník. Ten
slavil vítězství i před dvěma lety. Poslední rok však opa-
troval putovní pohár Olliver Tomáš Jelínek ze ŠK Řev-
nice, který ale nemohl do Jinec tentokrát přijet kvůli
termínové kolizi se svým mistrovským postupovým tur-
najem ve Zdicích. Na medailových příčkách skončili dal-
ší Příbramáci Eliška Kováříková a Matěj Hrubý. Smol-
né 4. místo obsadil reprezentant Šachového klubu při
Městském úřadu Hostomice Vít Parkán z Berounska.
Nejúspěšnějším domácím hráčem se stal šestý Tadeáš
Červenka, který navíc vyhrál věkovou kategorii do 14 let.

Kategorii do 12 let ovládl Jan Mácha z Příbrami a ví-
tězem mezi desetiletými se stal Vladyslav Stefaniv ze ŠK
JOLY Lysá nad Labem. Nejmladším hráčem byl člen do-

mácího oddílu šestiletý Ma-
tyas Červenka z Podluh u Ho-
řovic a nejmladší hráčkou
sedmiletá Alexandra Beerová
z Příbrami, které konkurova-
la o pouhé dva měsíce starší
Zdenička Zeisková z Jinec.
Z domácích šachistů se kro-
mě Tadeáše nejvíce dařilo Voj-
tovi Přibylovi, Antonínu Me-
zerovi a Lvu Nykonyukovi.

Miroslav Maršálek, hlavní organizátor
Foto autor a Marie Maršálková

Navštěvují druhou a třetí třídu ZŠ a ve společné soutěži
se šestnáctiletými kluky se neztratili.

O zábavu těch, kteří zrovna (nebo vůbec) nehráli, se
opět staral Michal Tichý. Nabídl jim různé nešachové
soutěže a hry, včetně závěrečných vědomostních kvízů
v době, kdy se vypisovaly diplomy. Velkým překvapením
pro hráče, hosty, ale dokonce
i pro samotné pořadatele byly
krásné šachové perníčky s čo-
koládou ve tvaru šachových
figurek, které vyrobila a roz-
dala hráčům i doprovodům
členka příbramské výpravy
Blanka Flíčková.
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Př ipomínáme
4. 2. 1994 začala vysílat první celoplošná soukromá stanice v ČR TV Nova
6. 2. 1919 byl založen Československý červený kříž. První předsedkyní se stala PhDr. Alice Masaryková

12. 2. 1949 na Dole Doubrava v OKR došlo k výbuchu plynu, zahynulo 29 horníků
13. 2. 1999 národní rada Klubu českého pohraničí protestovala proti začlenění ČR do NATO
17. 2. 1934 byla provedena devalvace československé koruny. Její zlatý obsah byl snížen o šestinu
17. 2. 2004 byla založena MěR Klubu českého pohraničí v Příbrami
18. 2. 1929 na V. sjezdu KSČ byl do čela strany zvolen Klement Gottwald
20. 2. 1869 se narodil Rudolf  Jedlička, zakladatel české rentgenologie, radiologie

a léčebné rehabilitace
25. 2. 1954 Československá televize zahájila pravidelné vysílání
26. 2. 1964 Národní shromáždění schválilo nový občanský zákoník
28. 2. 1964 sourozenci Romanovi se stali potřetí mistry světa v tancích na ledě

19. února 1945 bylo v Brandenburgu popraveno 16 příbramských občanů,
vedoucích činitelů Krajského Národně revolučního výboru

L. Bambas, J. Bejček, P. Bejček, Jos. Fous, Al. Grund, A. Laub, J. Majer, Fr. Marek, Fr. Matějka,
Jos. Míkovec, Jos. Polák, J. Pouchanič, Vl. Šebesta, Jos. Štěch, K. Štěpán, St. Vojíř

Čest jejich památce!

Poprava 16 představitelů odboje za 2. světové války z Příbramska
Každý rok vždy v půli měsíce února vzpomíná veřej-

nost Příbramska na popravu 16 poctivých občanů, kteří
byli odsouzeni k trestu smrti a postupně byli s	ati giloti-
nou 19. února 1945 v Brandenburgu u Berlína. Vzpo-
mínkové akce se konají v příbramském Zámečku. Letos
se pietní akce uskuteční 19. února 2019 ve 13 hodin na
Zámečku.

Počátek roku 1943 po vítězství Sovětské armády v bi-
tvě u Stalingradu a dalších porážkách nacistů na jiných
místech se stal impulsem pro vznik odbojové činnosti
v naší republice. Rozsáhlou protifašistickou činnost roz-
vinula na Příbramsku  znovu ilegální KSČ. Její organi-
zační struktura  se podstatně změnila.

Přibližně od května 1943 vykonával funkci vedoucího
skupiny František Marek  z ilegální železničářské sku-
piny. Instruktorem byl Jaroslav Neliba. Na Příbramsku
pracovala i ilegální učitelská odbojová organizace, její-
miž zakladateli byli Jindřich Majer, řídící učitel na Bře-
zových Horách, Josef Štěch, okresní školní inspektor,
a Josef Valenta, odborný učitel. Do této protinacistické
organizace postupně vstupovali další pedagogičtí pracov-
níci, jako například Alois Mádr, Antonín Kábus, Josef
Melka, Josef Jirous, a i jiní, zvláště z řad zaměstnanců
zdejších dolů. V rámci příbramského regionu spolupra-
covala skupina učitelsko-hornická, ilegální vojenská
organizace Obrana národa, sokolské hnutí odporu, že-
lezničářský a hornický odboj. Vojenským velitelem byl
někdejší legionář mjr. Alois Laub.

Na příbramském vlakovém nádraží vyvíjela intenzivní
odbojovou činnost ilegální komunistická buňka, kterou
zorganizovali Alois Grund, František Matějka a Franti-
šek Černý. Jejími členy byli též lidovec Josef Tomek,
Karel Dvořáček a sociální demokrat František Marek.
Silná stranická buňka pracovala na březohorském dole
Anna. V jejím čele stáli horníci Josef Polák, Ladislav
Bambas, Josef Fous a Jan Pouchanič. Dynamitové nálo-
že pomáhal připravovat například horník Pinc z Příbra-
mi. Ilegální komunistická skupina vznikla také na
úpravně dolů na Březových Horách. Vedl ji Karel Ján-

ský spolu s Karlem Bartošem. Odbo-
jové skupiny existovaly rovněž na
dalších místech na šachtách a báň-
ských provozech a v huti. Do hnutí
odporu byli zapojeni jak prostí havíři
a dělníci, tak i někteří představitelé
báňské správy, například ing. Josef
Pražák, popravený nacisty za odbojovou činnost 5. října
1944.

Vinou zrady a nasazením konfidenta proniklo gestapo
do organizační sítě a 13. listopadu 1943 zahájilo na Pří-
bramsku nejrozsáhlejší zatýkací akci během celé okupace.

Proto nikdy nesmíme zapomenout na 16 příbramských
občanů popravených 19. února 1945 v Brandenburgu.
Čest jejich památce!

Historické údaje byly převzaty z knihy Josefa Velfla
Cesty ke svobodě, Václava Trantiny a Josefa Velfla Po-
mníky a památníky světových válek na Příbramsku.
Tato kniha vznikla na základě podnětu Oblastního vý-
boru Českého svazu bojovníků za svobodu Příbram
v roce 2002, vyšla v roce 2017 a pokřtěna byla v říjnu
2018.

Vlasta Forejtová, Oblastní výbor ČSBS Příbram

(Na snímku členové ČSBS Příbram – váleční veteráni,
pozůstalí a  sirotci – kteří se pietního shromáždění kaž-
doročně účastní).
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Stanovený limit na doplatcích na léky

Jan Otčenášek  (19. 11. 1924 Praha – 24. 2. Praha)
jeden z nejvýznamnějších prozaiků druhé poloviny 20. století, postupně představitel prózy o oku-
paci, budovatelského románu i psychologizujícího společenského románu ze současnosti. Autor
rozhlasových a televizních her a scénárista. Z jeho díla uvádíme novelu Romeo, Julie a tma
o tragické lásce studenta Pavla a židovské dívky z období protektorátu a román Kulhavý Orfeus,
v němž se do boje proti německým okupantům snaží zapojit studentská ilegální organizace.
Mnozí si vzpomenou na televizní seriál Byl jednou jeden dům, na němž spolupracoval s O. Daňkem.

František Branislav:  V únoru
Žlutě svitnou větve na jívě, Studna nerozmrzá, bílé dni Letí ledňáček jak modrý šíp,
sněhy vánic tkaly dlouze. slunce zplna nerozsvěcí. tebe připomene, touho.
Sněží jako v první touze, Jak je blízká každá z věcí, Jaro přijde zanedlouho,
bělostně a trochu tesklivě, domov o hodině polední, slyšíš šepot, milenecký slib,
sněží jako v první touze. jak je blízká každá z věcí. jaro přijde zanedlouho.

Třešnička č. 2/2019 | 1. 2. 2019 Adresa:
Evidenční číslo: MK ČR E 16446 N e p r o d e j n é ! OV KSČM Příbram
měsíčník OV KSČM Příbram Klaudova 76, 261 01 Příbram IV
Tel./fax 318 621 354, 725 646 021 ov.pribram@kscm.cz IČ: 00508837

Všem jubilantům, kteří v únoru 2019 oslaví své významné životní jubileum,
děkujeme za jejich práci pro stranu a do dalších let přejeme pevné zdraví,

štěstí, spokojenost a pohodu v osobním životě.

Neslyšela už, jak se ze všech stran táhle rozhvízdaly píš�aly. Ani užaslé výkřiky honců, chraplavé povely! Všechno se
upjalo k těm několika zbývajícím krokům do bezpečí. Už je tu! Upadla jako pod�atá naráz celým tělem na pokraj
nepožatého trávníku, rozhozenýma rukama objala zemi, prsty nahmataly chladivou hlínu a vryly se do ní. Kapky
ranní rosy třpytící se na rozhoupaných stéblech trávy jí spadly do vlasů. Střelba ustala, nastalo ticho. Ticho po bouři.
Nevnímala je. Nepohnula se, ani když k ní dupavým během po dlažbě dorazilo pár těžkých okovaných bot.
Zastavily se v trávě v kruhu kolem ní. Chvíli postály: pak ji jedna nacvičeným, pomalým pohybem převrátila naznak,
tváří k slunci. Kdosi překvapeně hvízdl a řekl klidným hlasem už docela beze zloby: „Schau mal, Ernst! Da ist ja eine
junge Jüdin…“ Romeo, Julie a tma

Limit schvaluje novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která ho výrazně snižuje dětem a seniorům. Roč-
ní limity pro doplatky za léky se sníží dětem do 18 let a seniorům od 65 let ze současných 2 500 Kč na 1 000 Kč.
Důchodci nad 70 let budou mít roční limit ještě nižší, a to 500 Kč. Pokud tedy například 75letý pacient zaplatí na
započitatelných doplatcích za léky v průběhu roku v součtu 10 000 Kč, jeho zdravotní pojiš	ovna mu vrátí 9 500 Kč
zpět. Ostatním pacientům zůstává roční limit na částce 5 000 Kč.

Klienti svoji zdravotní pojiš	ovnu nemusí žádat o vrácení přeplatků. Zdravotní pojiš	ovna hlídá výši zaplacených
doplatků sama a automaticky také klientům po překročení maximálního limitu posílá peníze zpět. Pacient při vydá-
ní léku doplácí rozdíl mezi cenou v lékárně a stanovenou úhradou z veřejného zdravotního pojištění (stanovuje ji
SÚKL – Státní ústav pro kontrolu léčiv). Do ochranného limitu se podle zákona nezapočítávají všechny pacientovy
doplatky, ale jen tzv. započitatelné doplatky. Peníze pojiš	ovna vrací bu� poštovní poukázkou, nebo bezhotovostním
převodem na bankovní účet, pokud klient pojiš	ovně sdělil bankovní spojení. Každému pojištěnci, který překročil
daný limit, pojiš	ovna zašle také dopis s informací o poukázání peněz. Jak se změní limity za doplatky na léky:

Kategorie Současný limit Nový limit Úspora
Senioři 65 – 70 let 2 500 Kč 1 000 Kč 1 500 Kč
Senioři 70+ 2 500 Kč    500 Kč 2 000 Kč
Děti do 18 let 2 500 Kč 1 000 Kč 1 500 Kč (Zdroj MPSV) -ng-

Vojtěch Filip v pořadu Události na ČT:
Český poplatník platí řadu duchovních, kteří nejsou ani občany České republiky

„Není pravda, že by došlo k odluce církve od státu. Zatím jenom církev ani nerespektuje modus vivendi z dvacá-
tých let minulého století, tedy dohodu svatého stolce s Československou republikou, která stanovila podmínky,
ve kterých bude v té první republice i do budoucna církev fungovat, protože už neplatí například princip o souhlasu
státu, kolik duchovních bude stát vyplácet. Tady máme vlastně svobodné rozhodnutí jednotlivých církví, kolik bude
mít svých duchovních, a český poplatník tak platí řadu duchovních, kteří nejsou ani občany České republiky.“


