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Boj za práva žen
je vysoce aktuální

Každý rok si pokroková veřejnost připomíná den
8. března jako mezinárodně uznávaný den žen, svátek
dnes stanovený Organizací spojených národů. Když
8. března 1908 švadleny v New Yorku vyšly do ulic a po-
žadovaly volební právo, lepší pracovní podmínky a zákaz
práce dětí, bylo to na tuto dobu něco nevídaného. Výraz-
ně nižší mzda pro ženy byla v té době i v USA brána
jako naprostá samozřejmost. Když newyorské švadleny
v počtu téměř patnácti tisíc demonstrovaly za svá zá-
kladní lidská práva a důstojnost, byly mnohé z nich za
tento čin propuštěny z práce. Ostatně v čem se dnešní
doba v tomto případě liší?

Ženy v České republice mají průměrný plat o více než
pětinu nižší než muži. Ženy jsou tlačeny do přijímání
kratších pracovních úvazků, úvazků na dobu určitou
a jsou i hůře ohodnocené. Nerovnost je druhá nejvyšší
v Evropské unii, pokud srovnáme tzv. medián výdělků.
Přitom mají dnešní vládnoucí elity z Evropské unie
a různé nevládní organizace plná ústa tzv. genderového
vyváženého postavení mužů a žen. Realita je však mno-
hem tvrdší.

Svátek žen byl poprvé slaven 28. února 1909 po vyhlá-
šení Americkou socialistickou stranou. Na první mezi-
národní ženské konferenci Druhé internacionály v Ko-
dani v srpnu 1910 prosadila německá socialistka Klára
Zetkinová pořádání mezinárodního svátku, tehdy ještě
bez určení pevného data. Od roku 1911, kdy byl poprvé
slaven v Německu, Rakousko-Uhersku, Švýcarsku,
Dánsku a USA, mezi jeho cíle patřilo volební právo žen.
Pevné datum nebylo stanoveno, bývalo v únoru a březnu.
Datum 8. března se ustálilo až po první světové válce,
zejména pod vlivem velké demonstrace v Petrohradě
roku 1917 těsně předcházející únorové revoluci, která se
konala poslední neděli v únoru dle juliánského kalendá-
ře, což odpovídá 8. březnu kalendáře gregoriánského.
Svátek se rychle rozšířil, jeho obsah kolísal od politic-
kého a feministického protestu po apolitickou socialis-
tickou obdobu Dne matek. Od roku 1975 je svátek
oficiálně uznán Organizací spojených národů a je připo-

mínán jako den mezinárodní solidarity žen za rovno-
právnost, spravedlnost, mír a rozvoj. Konečně od roku
2004 se zásluhou komunistické strany vrátil MDŽ jako
významný den i do českého kalendáře.

Je třeba mít úctu k ženám nejen slovně vyjádřenu, ale
rovněž ji v praxi respektovat. Jestliže žena na čajové
plantáži dře za několik dolarů na den a o jejích právech
ji poučuje žena z nevládní neziskové organizace placené
vládami a mezinárodními organizacemi, jež bere na hodi-
nu to, co žena z plantáže za celý rok, není něco v pořád-
ku. Svět si hraje na rovné postavení a pravidla určují
velké nadnárodní korporace. Po desetiletí těžce vybojo-
vávaná práva jsou šmahem odhazována bez jakýchkoliv
skrupulí vládami, pokud je již nepotřebují. Kapitalistic-
ké vykořis�ování člověka člověkem je stále největší pro-
blém dneška. Největším dárkem pro ženy nejen k jejich
mezinárodnímu dni bude, když nezapomeneme odkazu
všech žen bojujících za lepší život pro sebe, své děti,
za mír ve světě, když odmítneme rozrůstající se hrozbu
fašismu a válku v jakékoliv podobě, na kterou právě
ženy a děti doplácejí nejvíce.

Stanislav Grospič, místopředseda ÚV KSČM

POZVÁNKA NA AKCE
Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska, Levicový klub žen, Klub českého pohraničí
a OV KSČM v Příbrami Vás co nejsrdečněji 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.

Klub českého pohraničí okresní rady Stanislava Kofroně Příbram vás zve 21. března 2019 od 15 hodin
na výroční okresní sněm členů a příznivců, který se koná v restauraci Na Hradbách, Příbram, Plzeňská 134.

Vše nejlepší k Mezinárodnímu dni žen
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Proč nesmíme zapomenout!
V polovině března r. 2019 si připomeneme 80 let od jed-

noho z nejtragičtějších výročí pro národy Čech, Moravy
a Slezska. Německá okupace těchto suverénních území
tehdejšího Československa byla přímým důsledkem Mni-
chovské dohody, i když naši současní politologové zdů-
razňují, že tímto aktem byla vlastně dohoda porušena.
Byla to hanebná úmluva neokoloniálních mocností
za přispění našich pravicových politiků. Řada z nich se
15. 3. 1939 podepsala pod společné prohlášení českoslo-
venské a německé vlády, že „Československo byl umě-
le vytvořený stát ahistoricky vytrhující české země
z životního prostoru německého národa, vnitřně
neschopný existovat a představující ohnisko
nestability ohrožující evropský mír.“ Není dále tře-
ba komentovat!

Další aspekt Mnichovské dohody, o kterém dnešní pra-
vice nerada mluví, jsou ekonomické důsledky pro naše
země. Zahraniční politika se dostala pod přímý vliv Ně-
mecka. V té době již byla naše země oficiálně nazývána
Česko-Slovensko a fašistické Německo kladlo na ni ne-
horázné finanční požadavky. Měl být vydán alikvotní
podíl zlata a devíz na krytí oběživa v Sudetech. Česká
národní banka podepsala smlouvu s německou říšskou
bankou, kdy ČSR uvolnila 465 000 000 tehdejších korun
ve zlatě a téměř 650 000 000 korun na tzv. válečný ma-
teriál, který nebyl nikdy uhrazen.

Ekonomické důsledky byly vážné, ale daleko horší byly
oběti Mnichova a následné anexe Československa. Geno-
cida Židů, která trvala v Německu již delší čas, se rozši-
řovala tak, jak Němci postupovali v obsazování Evropy.
Znovu je třeba připomenout, že po vyhlazení Židů bylo
v plánu vyhladit nebo zotročit slovanské národy, zlikvi-

dovat levicové organizace, a to zejména komunisty. Ne-
nasytnost Hitlera a jeho soukmenovců vedla k dalším
konfliktům a vyvrcholila napadením SSSR v roce 1941.
Budoucí druhá světová válka si pak vyžádala miliony
zničených životů prostých a hlavně nemajetných lidí na
celém světě, vyjma amerického kontinentu.

Ano, na to také nesmíme zapomenout, protože priori-
tou pro nás, komunisty, bude vždy chránit a udržet mír.
Dnešní doba však lidem jistotu nedává a života v míru
neposkytuje. Choutky mocných po velkých ziscích a vlá-
dy nad světem ohrožují i dnes lidstvo. Světový četník
USA začíná mít velké ekonomické problémy, jeho vnitř-
ní dluh dosahuje díky jeho vojenským expanzím kata-
strofických rozměrů a obrovské vojenské koncerny po-
třebují odbyt a dolary na další vývoj zbraní. Proto je
nutné najít nepřítele. V cestě nad světovou vládou mu
však stojí Rusko a Čína, ale ty by bylo těžké napadnout.
A co Írán? Ano, už se jednou podařilo oklamat svět
a napadnout suverénní zemi, jako byl Irák! I když se na-
konec žádné chemické zbraně nenašly, tak s pomocí Vel-
ké Británie, Německa a Francie zaútočily USA na tuto
zemi. Není vám to nápadné – zase tyto tři země? Jak ale
najít onu záminku? Odejít z Afganistánu, uspořádat
konferenci o nebezpečí z Íránu, nejlépe ve Varšavě. Tu-
díž pomůže Polsko a výše uvedené země, rád se připojí
Izrael – konflikt bude na světě, samozřejmě z viny Íránu
a zbraně půjdou na odbyt!

Opravdu rád bych se mýlil, ale hrozí další vyvolání
neřízené migrace a problémy s tím spojené! Proto je
Mnichovská dohoda a následné obsazení Českosloven-
ska mementem pro dnešek. Není všechno tak, jak ofici-
ální média papouškují. Zdeněk Borák

Velké množství lákavých nabídek
Spolek Pionýr a Nadace dětem 3. tisíciletí připravila již

po devatenácté akci Ledová Praha, určenou nejen pro čle-
ny pionýrských skupin, ale i pro další party dětí a i rodiny.

O pololetních prázdninách tak mohli kluci a holky
z celé republiky navštívit Prahu a v ní muzea a další za-
jímavosti hlavního města. Ve čtyřech desítkách objektů
jsou vstupy zdarma nebo významné slevy ze vstupného.
Doporučuji všem čtenářům Třešničky, kteří by chtěli
udělat radost vnoučatům, a navíc je v mnohém poučit
tou nejzajímavější formou.

Pionýrská skupina Jince využívá této možnosti každo-
ročně a také letos vyrazily na Ledovou Prahu již potřetí
oba oddíly. Každý svojí trasou.

Oddíl Trilobit, tvoře-
ný především mladšími
děvčaty, se vydal na
výstavu Star Dance
v České televizi, poté
do Mořského světa a do
Galerie ocelových figu-
rín. Výprava Šachové-
ho oddílu, v němž nao-
pak převažovali kluci
různého věku, začala
svoje putování po pa-
mětihodnostech Prahy
v Národním zeměděl-
ském muzeu. Po za-
stávce u orloje na Sta-
roměstské radnici v pravé poledne si naši účastníci pro-
hlédli část expozic v Náprstkově muzeu a dvě výstavy
v nové budově Národního muzea. Cestou jsme prozkou-
mávali zejména zákoutí Starého Města. Opět jsme ne-
stihli všechno, co jsme si naplánovali, ale za rok nejspíš
vyrazíme znova. Jedná se totiž nejen o poučné, ale i pří-
jemné výlety, z nichž se mladí účastníci vracejí se spous-
tou nezapomenutelných (i neplánovaných) zážitků.

text i foto Miroslav Maršálek
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Př ipomínáme
4. 3. 1949 byl založen Svaz československých spisovatelů. Předsedou se stal Jan Drda

12. 3. 1999 Česká republika vstoupila do NATO
15. 3. 1939 německá armáda okupovala zbytek pomnichovských Čech a Moravy
16. 3. 1939 Hilter podepsal výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava. V nově vzniklém

protektorátu začala zatýkací akce Mříže zaměřená proti členům KSČ, Rudých odborů
a Svazu přátel SSSR

1. 3. 1964 byla vyrobena první československá očkovací látka proti spalničkám
24. 3. 1999 NATO začalo bombardovat Jugoslávii, která vyhlásila válečný stav

Nemocnice a.s.

Z jednání Zastupitelstva města Příbram

Dne 6. února 2019 jsem se zúčastnil pravidelného zase-
dání Výboru pro zdravotnictví Středočeského kraje.
Na programu bylo několik bodů, nejvíce očekávaným
a pro chod oblastních nemocnic zřizovaných krajem zá-
sadním byl bod, který se týkal vytvoření nové složky kra-
je Nemocnice a. s. Vzniku této nové organizační složky
předcházely průzkumy a jednání u všech politických klu-
bů, které se v průběhu minulého roku mohly k pracov-
ním materiálům vyjádřit.

Musím konstatovat, že byly prakticky beze zbytku při-
jaty připomínky, které jsme navrhli. Bylo několik mož-
ností, od holdingu až po zrealizovanou a.s. Akciová spo-
lečnost vychází z našeho úhlu pohledu ze všech možností
nejlépe, také proto, že akcie nemocnic zůstanou, jak jsou,
a nikdo je nebude převádět do již zmíněných holdingů.

Z minulosti bohužel víme, že při těchto převodech
mnohdy došlo k ,,odklonění“ toku majetku státu do pri-
vátních rukou. A ty již v privátní sféře zůstaly. Je jenom
dobře, že v tomto případě se tento ,,omyl“ nestane.

Pole působnosti této nově vzniklé společnosti bude
ve využití síly, která jí byla zřizovatelem, tedy krajem, dána
k tomu, aby zajiš�ovala servis pro všechny oblastní nemoc-
nice kraje najednou. Bude zajiš�ovat výběrová řízení na
komodity, které jsou používány ve všech nemocnicích, a
díky velkým objemům odebraného zboží se dostane na
ceny, které nejsou jednotlivé nemocnice schopny vysoutě-

žit. Takto generované úspory by se v ročním zúčtovacím
období měly pohybovat v desítkách milionů korun.

Obava z toho, že by aparát díky nově vzniklé a.s. na-
bobtnal, jsou liché, protože díky centralizaci dojde naopak
k tomu, že ve všech nemocnicích kraje se díky převzetí
velké části administrativy kolem výběrových řízení nao-
pak zeštíhlí. Díky tomu, budou všechny dokumenty na
jednom místě a kontroly zaměřené na transparentnost
jednotlivých výběrových řízení prováděny snáze.

V průběhu několika posledních měsíců byl zahájen pi-
lotní projekt, který měl ověřit v praxi efektivitu centrál-
ně zadávaných a soutěžených komodit. Do tohoto pilotní-
ho projektu se zapojily Oblastní nemocnice Benešov,
Kladno a Mladá Boleslav, nemocnice Příbram a nemocni-
ce Kolín se projektu nezúčastnily. Ale i bez těchto dvou
subjektů a v omezeném rozsahu komodit se úspory za
sledované období vyšplhaly na jednotky milionů korun.
Je vidět, že tolik kritizované a pomlouvané centralizova-
né vedení a plánování není mrtvé, ale naopak i v dnešní
době má své velké výhody.

Doufejme, že se všechny takto uspořené prostředky vrá-
tí do oblastních nemocnic kraje, a� již jako investice do
rozvoje těchto nemocnic, nebo v benefitech pro personál.
Což by se v důsledku projevilo na zvýšení standardů
v těchto nemocnicích a znamenalo by to spokojenost per-
sonálu i větší spokojenost nás, klientů těchto zařízení.

Mgr. Jindřich Havelka, DiS.

Čtvrté zasedání Zastupitelstva města Příbram, svolané
na 25. února 2019, mělo na programu pouze 10 bodů, což
se projevilo i na délce jednání.

Více času si vyžádaly jen tři body – žádost ARRIVY
Střední Čechy s.r.o. o navýšení příspěvku na ujetý kilo-
metr, návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství a studie proveditelnosti
audio-video záznamů z jednání zastupitelstva.

Pokud jde o žádost ARRIVY Střední Čechy s.r.o. po delší
diskuzi dospělo zastupitelstvo k jednoznačnému odmítnutí
tohoto požadavku. Rozhodující roli sehrála skutečnost, že
končí stávající smlouva o zajiš�ování MHD, od listopadu
2019 bude MHD zajiš�ována na základě nově nastavených
kritérií. ARRIVA Střední Čechy s.r.o. bude s téměř 100%
jistotou zajiš�ovat MHD i nadále na základě nových pod-
mínek, které jsou pro ni výhodnější, pro město budou zna-
menat sice vyšší výdaje, na druhé straně by se však měl
výrazně zlepšit komfort cestování. Pravděpodobnost je
dána skutečností, že se ARRIVA Střední Čechy s.r.o. do
výběrového řízení přihlásila jako jediná, a pokud odstraní
drobnou chybu v nabídce, bude s ní nová smlouva uzavřena.

Návrh vyhlášky o místním poplatku za zábor veřejného
prostranství vzbudil poměrně velkou debatu o některých
položkách, v jednu chvíli vyhlásil starosta i přestávku,
aby mohli zastupitelé připomínky a návrhy separátně
podle klubů projednat. Nakonec došlo k úpravám někte-

rých položek místního poplatku a vyhláška byla v upra-
veném znění schválena.

Snad největší emoce vzbudila studie proveditelnosti
audio-video záznamů z jednání zastupitelstva. Vzhledem
k předpokládaným nákladům cca 200.000,- Kč za rok, rada
zavedení záznamů v této podobě nedoporučila. Debata se
místy zvrhla na osobní výčitky, jak se kdo stavěl k tomuto
problému dříve, nebo na tvrzení o potlačování transparent-
nosti radnice. Společně s Mgr. Potůčkovou jsme podpořily
návrh rady, aby se tyto záznamy nepořizovaly, protože je
tam vysoké riziko porušení zásad ochrany osobních údajů
(jedná se o „slavné GDPR“) proti předpokládané sledova-
telnosti, když online přenosy sleduje od 50 do 150 občanů.
Za mnohem rozumnější pokládáme návrh, který po debatě
předložil starosta, že písemné záznamy ze zastupitelstva
budou v anonymizované formě vyvěšovány na webové
stránky města. Vzhledem k tomu, že dosud se zveřejňují
pouze usnesení a že záznamy obsahují podstatný průběh
jednání, jedná se o rozumný, a navíc i levný kompromis.

Ostatní body jednání – plnění usnesení ZM, žádost
o dotaci na bezbariérový přistup do KD, úprava vyhlášky
o nočním klidu a dvě majetkové dispozice s nemovitým
majetkem již prošly hladce.

Průběh jednání mě tentokrát naladil hodně optimistic-
ky – snad s blížícím jarem přichází i doba konstruktivní-
ho jednání. Mgr. Jiřina Humlová
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Uctili jsme památku popravených v Brandenburgu

Bohumil Hrabal  (28. 3. 1914 Brno – 3. 2. 1997 Praha)

český spisovatel, jeden z nejvýznamnějších prozaiků 20. století. Svou první knihu, povídkový soubor
Perlička na dně, vydal až v roce 1963 ve svých 49 letech. Mnoho Hrabalových děl bylo zfilmováno
(Slavnosti sněženek, Postřižiny, Obsluhoval jsem anglického krále). Film režiséra Jiřího Menzela nato-
čený podle Hrabalovy novely Ostře sledované vlaky, jehož děj je zasazen do doby německé okupace,
byl oceněn v roce 1968 Oscarem. Hrdina Miloš Hrma zneškodní německý muniční vlak a sám při tom
zahyne.

František Branislav:  Matka a děti (zkráceno)

Tlukot svého srdce jsem ti dala V lukách vzpomínala na potůčky, Matka v dětech rodnou zemi chrání,
všechny písně z vytoužených jar. mezi blatouchy jak vběhly do zlata. děti vždycky láskou zahrne,
S tebou byla jsem zas dívka malá. Udivena nad prvními krůčky, podzim když už vepsán do čar dlaní,
Kdo má rád, ten nikdy není stár. slůvkem máma…k slzám dojata. když jí svítí vlasy stříbrné.

8. březen  –  Mezinárodní den žen

Třešnička č. 3/2019 | 4. 3. 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 březnu 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.

„… pak jsem už viděl, jak se blíží poslední vagón, s budkou na konci, odkud najednou vyšlehl dlouhý
kužel světla a soustředil se na mě, vytáhl jsem revolver a viděl, jak se zableskla hlaveň pušky hned pode
mnou. Vystřelil jsem a současně vystřelil i kdosi z té budky a na zem spadla baterka a svítila v štěrkovém
loži a z budky vlaku kdosi padl k ní a skulil se do příkopu. A já jsem pocítil bolest v rameni a z ruky mi
vypadl revolver a po hlavě jsem padal, ale zachytil jsem se za pláš� o kramli, v semaforu zarachotilo a
zelená se proměnila v červenou a rameno padlo do vodorovné polohy a já jsem visel hlavou dolů a slyšel, jak se můj
pláš� trhá, z kapes mi vypadly klíče a drobné mince a padaly mi podle hučících uší, a viděl jsem, jak se vlak vzdaluje,
viděl jsem u semaforu v příkopu vojáka, jak se stočil do klubíčka, padal na něho sníh a on ztratil čepici, měl lysou
hlavu, a kabát se mi zvolna trhal, cítil jsem, jak mi zpod košile teče po krku na hlavu krev, a pláš� se dotrhl a já padal
střemhlav do černého, olejem a párou prosáklého štěrkového lože.“ Ostře sledované vlaky

Členové Klubu českého pohraničí z Příbrami a Jinec se
zúčastnili spolu s dalšími komunisty, členy Českého sva-
zu bojovníků za svobodu, horníky a občany Příbrami
v úterý 19. února 2019 pietního shromáždění k uctění
památky obětí 2. světové války. Uskutečnilo se v obřad-
ní síni městského úřadu v Zámečku-Ernestinu v Příbra-
mi u příležitosti výročí popravy 16 příbramských vlas-
tenců v Brandenburgu. Pořádalo ji město Příbram a pří-
tomni byli i příbuzní popravených občanů. S okolnostmi
spojenými s touto tragickou událostí seznámil přítomné
ředitel Hornického muzea Příbram Dr. Josef Velfl. Hned
v úvodu zdůraznil, že k popravě v listopadu zatčených
Čechů se němečtí věznitelé odhodlali v únoru 1945 přes-
to, že se blížil konec války. Hovořil o jednotlivých osob-
nostech, jejich odbojové činnosti, okolnostech zatčení
i o osudech jejich rodinných příslušníků. V závěru své-
ho třičtvrtěhodinového vystoupení plného konkrétních
faktů o odboji se zmínil o některých dalších příbram-
ských vlastencích, kteří za 2. světové bojovali proti ně-
meckým okupantům.

V rámci programu vystoupily žákyně příbramské Zá-
kladní umělecké školy se skladbami pro flétnová kvarte-
ta a na závěr zazpívaly státní hymnu České republiky.

Na smutné osudy hrdinů z 2. světové války nesmíme
zapomínat. Ale to je dnes málo. Je třeba o nich dávat
vědět spoluobčanům, zejména příslušníkům střední
a mladší generace, aby i oni dokázali pochopit nebezpečí
fašismu, který se opět šíří Evropou.

Miroslav Maršálek, člen NR KČP za Středočeský kraj


