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Volby do Evropského parlamentu se blíží

POZVÁNKY NA MÁJOVÉ AKCE
PŘÍBRAM   Svátek práce  oslavíme 1. května 2019 od 9 hodin na náměstí 17. listopadu.

PIETNÍ AKTY

Naše společnost se připravuje na další volby. Pro řadu
našich členů a příznivců jsou to poněkud problematické
volby do problematického uskupení. Evropská unie není
žádným socialistickým a levicovým projektem. Byla za-
ložena neokoloniálními mocnostmi a lidmi spojenými
s nadnárodním kapitálem. Proto mnoho lidí odmítá účast
naší republiky, protože si myslí – (a právem), že bývalé
země socialistického bloku jsou jen obtížným přívažkem
tradičních zemí jako jsou Německo, Francie a nedávno
ještě Velká Británie.

Ale na druhou stranu, pokud má naše levicová strana
důsledně šanci ovlivnit tuto organizaci a posunout její
rozhodování skutečně ve prospěch pracujících v celé
Evropě, musíme jí využít. Proto si dovolím vás všechny
pozvat k volbám do Evropského parlamentu. V českých
zemích budou probíhat 24. až 25. května 2019. V celé
Evropě pak o den déle. Vynechám te� politické souvis-
losti a seznámím vás s některými fakty.

Evropský parlament (EP) je jeden ze sedmi orgánů
EU. Poslanci jsou voleni přímou volbou každých 5 let.
Parlament má 751 poslanců. Česko zastupuje 21 poslan-
ců. Sídlem EP je Štrasburk, ale pracuje i v Bruselu
a Lucembursku. Jaké má pravomoci? Celkem velké – le-
gislativní (Maastrichtská smlouva, Rada EU, Rozpočto-

vá a dozorčí pomoc, ale hraje i velkou politickou roli
(viz Polsko, Ma�arsko).

KSČM půjde do těchto voleb se společnou kandidátkou
a heslem ,,KSČM – česká levice společně“. Naši kandi-
dáti věří, že máme šanci uspět. Vždy� právě naše přítom-
nost v EP a spolupráce s Evropskou občanskou iniciati-
vou (ECI) může ovlivnit změnu zákona o obecném refe-
rendu, která nám umožní rozhodnout o dalším setrvání
České republiky v EU.

Do čela kandidátní listiny zvolilo v polovině loňského
prosince širší vedení KSČM Kateřinu Konečnou, součas-
nou europoslankyni, která porazila v hlasování dalšího
europoslance Jaromíra Kohlíčka. V letech 2002 – 2014
byla poslankyní za Moravskoslezský kraj, od července
2014  je členkou EP. V r. 2002 byla v 21 letech nejmladší
poslankyní. Vystudovala obor hospodářská politika
a obor veřejná správa na Masarykově Univerzitě v Brně.
Členkou KSČM je od r. 2005, loni byla zvolena místo-
předsedkyní strany. Od října 2010 je také zastupitelkou
Nového Jičína.

Volební kampaň rozjedeme naplno 1. května na náměs-
tí 17. listopadu od 9.00 hodin.

Všechny vás zveme
Zdeněk Borák

3. května 2019
14.30 hodin u pomníku na Nové Hospodě
15.00 hodin u Památníku obětí 2. světové války Na Hvězdičce
15.30 hodin u hrobu sovětských vojáků na příbramském hřbitově
16.00 hodin u hrobu sovětských vojáků na březohorském hřbitově
5. května 2019
18.00 hodin Dobříš u památníku před hřbitovem

Březnice pomník Padlých
8. května 2019
10.00 hodin kladení věnců u památníku na Slivici
11.00 hodin Dobříš, náměstí
13.00 hodin Pochod k bunkrům. Sraz u pomníku v Podlesí

Rožmitál pod Tř. na hřbitově
9. května 2019
16.00 hodin Jince, hřbitov

Pionýrská skupina Jince, ve spolupráci s velitelem 13. dělostřeleckého pluku „Jaselského“
a další spolupořadatelé srdečně zvou na 33. ročník mládežnického turnaje O jineckého pěšce,
který se koná 6. dubna 2019 v Posádkovém domě armády Jince. Drobné občerstvení zajištěno.

Prezentace od 8.00 do 8.30 hod. Další informace M. Maršálek (miroslav.marsalek@volny.cz nebo tel. 702 067 510).

Všem jubilantům, kteří v dubnu 2019 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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Šachisté si připomněli svátek žen

Příbramská nemocnice otevřela nové oddělení paliativní péče

Omladit levici a nebát se diskuse

Již několik let pořádá Šachový klub při OV KSČM Pra-
hy 5 turnaj všech generací u příležitosti Mezinárodního
dne žen. Ten letošní se konal v sobotu 9. března v prosto-
rách sekretariátu obvodního výboru opět pod záštitou
1. místopředsedy ÚV KSČM Petra Šimůnka. Hlavním or-
ganizátorem byl předseda pořádajícího klubu Josef Čer-
mák a rozhodčím zkušený Karel Vandas. Pro každou
zúčastněnou i nehrající ženu byly připraveny květy.

Nejúspěšnější hráčkou se stala, trochu překvapivě ale
zaslouženě, Jaroslava Vávrová. Zároveň byla oceněna
jako nejstarší účastnice. V soutěži žen obsadila 1. místo
a za sebou nechala i Jaroslavu Sedláčkovou, který byla
považována za favoritku. Ta se umístila na stříbrné příč-
ce. Zároveň převzala i cenu pro nejlepší zahraniční hráč-
ku (Slovenská republika). Třetí místo v ženách obsadila
pro změnu nejmladší hráčka turnaje Anna Šimpachová
(13 let). Ta reprezentovala výpravu Šachového kroužku
Pionýrské skupiny Jince a ŠO TJ Jince. Další ženou,
která převzala diplom, byla Marie Kubovcová, a to za
podporu turnaje. Starala se nejen o prostředí v místnos-
tech, v nichž se turnaj hrál, ale zabezpečovala i občerst-
vení za velmi příznivé – komunistické ceny.

Oceněni byli ale také muži. Za 1. místo v turnaji Lu-
děk Sedlák z Caissy Roztoky, za 2. místo Jan Zábranský

ze Šachového klubu Smí-
chov a za 3. místo Roman
Neumann ze ŠK Zbraslav.
Nejlepším zahraničním
účastníkem se stal Janis
Pataridis (Řecko), nejstar-
ším Josef Čermák ze ŠK při
OV KSČM Prahy 5 a nej-
mladším Antonín Mezera ze
ŠK Pionýrské skupiny Jin-
ce. Smolařem turnaje byl
Lev Nykonyuk, který pora-
zil svého trenéra, byl nejú-
spěšnějším hráčem z Příbramska, ale dva poháry mu
unikly o vlásek. Skončil až jako 2. zahraniční účastník
(je Ukrajinec) a z postu nejmladšího účastníka ho vyřa-
dili, když opravili rok narození Mezery, který se původ-
ně při prezenci omylem udělal o rok starším."

Zástupci všech generací si vytvořili přátelskou atmo-
sféru, kterou by jim právem mohli závidět mnozí jiní
účastníci podobných akcí. Pořádající klub plánuje další
turnaje k výročí osvobození a u příležitosti Mezinárod-
ního dne dětí.

Text a foto Miroslav Maršálek

Dne 28. února 2019 proběhlo v Oblastní nemocnici
Příbram slavnostní otevření nového oddělení paliativní
péče. O potřebnosti a důležitosti těchto zařízení svědčí
i fakt, že se tohoto slavnostního aktu zúčastnil ministr
zdravotnictví České republiky pan Adam Filip a špičky
vedení Středočeského kraje. Oddělení paliativy se zatím
podařilo v oblastních nemocnicích vlastněných krajem
otevřít pouze v příbramské nemocnici.

Z mého pohledu je tato snaha jednoznačně krok správ-
ným směrem. Závěrečná fáze života je pro samotného pa-
cienta i pro rodinné příslušníky opravdu těžká zátěžová
situace. Mnohdy rodina neví, jak se chovat, co čekat
a kde jim někdo nabídne pomocnou ruku. Cílem těchto
center by mělo být zachování co nejvyšší kvality a dů-
stojnosti života klientů, ale i kvality života jejich rodin.

Tuto komplexní pomoc by mělo přinést nově otevřené
oddělení paliativní péče také díky tomu, že spuštění lůž-
kové části předcházelo již v předloňském roce otevřené
centrum ambulantní paliativní péče, na jehož vytvoření
se v rámci dotačního projektu podílel Nadační fond
Avast, který přispěl částkou bezmála dvou milionů ko-

run. Ambulantní centrum má již své výsledky a otevření
lůžkového oddělení, které disponuje šestnácti lůžky, bylo
tedy logickým vyústěním snahy vedení nemocnice, za což
jim patří dík.

Za úspěšnou realizací projektu lůžkové péče je skryto
opravdu mnoho práce a postupných kroků, které by bez
štědré finanční dotace kraje, jako jediného vlastníka
nemocnice, nemohly být vůbec realizovány. Náklady
na realizaci paliativního oddělení se vyšplhaly na 30 mi-
lionů korun. Je to hodně, ale pokud by se vždy takto po-
dařilo ve veřejné sféře proinvestovat prostředky, byl
bych tomu opravdu rád. Celé oddělení, které je ve třetím
patře bývalého infekčního pavilonu budova I, prošlo dů-
kladnou rekonstrukcí a je i barevně  sladěno do hřeji-
vých barev, a tak je v celém oddělení cítit klid a pohoda.

Doufám, že personál paliativního oddělení v sobě na-
jde dostatek sil a energie ke zvládání této opravdu ne-
lehké práce doprovodu, která je naprosto specifická. I já
se jako zaměstnanec Zdravotnické záchranné služby se-
tkávám se smrtí, a tak si dokáži představit, jaký neleh-
ký úkol je čeká. Mgr. Jindřich Havelka

Sál Evropského domu v Praze zaplnili ti, kterým není
lhostejný osud současné levice. Konferenci na toto téma
uspořádala Knihovna Miloslava Ransdorfa s Nadací
Rosy Luxemburgové. Záštitu nad akcí převzal evroposla-
nec Jaromír Kohlíček (KSČM).

O tom, že jde o vážné a živé téma, svědčí četné zastou-
pení z různých okresů republiky. Za Příbram byly pří-
tomny Václava Králová a Věra Svobodová. Analýzy his-
toriků a sociologů potvrdily to, co cítíme všichni. Pravi-
ci se podařilo zaměstnat střední, a zejména mladou ge-
neraci jen vyděláváním peněz. Stranou jdou sociální
ohledy. Lidé se srdcem „na levo“ se nesmí vyhýbat deba-
tám, je třeba, aby je bylo více slyšet. Je čeho se obávat:

opět se roztáčí mohutné zbrojení, což může být předzvěs-
tí válečného střetu. Roztříštěnost oslabuje nejen levici,
ale také světové mírové hnutí. Českou nechvalnou vizit-
kou je, že od roku 1989 u nás nevyšla publikace, která
by se zabývala dějinami dělnického hnutí. Jiří Malínský
(ČSSD) mimo jiné zdůraznil: „S Karlem Marxem nesmí-
me zacházet jako s prorokem, nýbrž jako s vědcem ,bez
věcnosti a kritického myšlení jsme předem předurčeni
k porážce“.

Cenné na konferenci, kterou jsme si už zvykli nazývat
ransdorfovská ,byla živá diskuse. Převládal v ní důraz
na skromnost, vyvarovat se manýrů salonních politiků
a řešit problémy, které trápí obyčejné lidi. -jl-
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Př ipomínáme
1. 4. 1964 byl zaveden nový systém důchodů; nízké důchody se zvýšily a vyšší byly progresivně zdaněny
5. 4. 1939 v Praze se ujal svého úřadu říšský protektor Konstantin von Neurath. 27. září 1941 ho ve

funkci nahradil Reinhard Heydrich
15. 4. 1994 Banka Bohemia zastavila výplata vkladů; byl to první krach soukromé banky v ČR
16. 4. 1919 byl přijat zákon o pozemkové reformě. Zabírala se zemědělská půda nad 150 ha a veškerá půda

nad 250 ha
17. 4. 1969 A. Dubček byl odvolán z funkce prvního tajemníka ÚV KSČ. 28. 4. 1969 byl zvolen

předsedou Federálního shromáždění. Prvním tajemníkem ÚV KSČ se stal Gustáv Husák
21. 4. 1954 v Bratislavě začal proces s tzv. buržoazními nacionalisty. Gustáv Husák, hlavní obžalo-

vaný, byl odsouzen na doživotí, další k mnoha letům vězení. V 60. letech byly rozsudky
zrušeny, v roce 1975 stal G. Husák prezidentem republiky

22. 4. 1959 Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund se vydali na pětiletou cestu Asií a Oceánií
27. 4. 1939 byla jmenována první vláda Protektorátu Čechy a Morava; premiérem se stal generál

Alois Eliáš (do r. 1941, kdy byl zatčen). Za svou odbojovou činnost byl nacisty jako jediný
premiér okupovaného státu popraven

30. 4. 1939 v Krakově byla oficiálně založena Zahraniční vojenská skupina československá jako základ
čs. vojenské jednotky v Polsku

Ze Zastupitelstva města Příbram
Páté zasedání Zastupitelstva města Příbram, svolané

na 25. března 2019, nás vrátilo k maratonskému jedná-
ní, skončilo ve 21.45 hod. Na programu bylo původně 23
bodů (z toho 12 bodů se týkalo přidělování dotací podle
jednotlivých dotačních programů), ale po doplnění
o změny stanov TO Brdy a TO Podbrdsko, o delegaci
do orgánů středočeských organizací a o problematiku re-
gulace parkování  bylo rozšířeno na 26 bodů.

Jako kontroverzní se ukázaly tři body jednání, na kte-
rých jsme se opravdu „zasekli“ vždy na dobu delší než
hodinu. První kontroverzní bod se týkal bodu č. 3 –
návrhu Mgr. Krále ke zvýšení informovanosti veřejnosti
o činnosti volených orgánů města. Z celkem sedmi před-
ložených návrhů prošel pouze jeden – zveřejňování pří-
loh k materiálům, a to ještě v trochu upravené podobě.
Ostatní návrhy Mgr. Krále přijaty nebyly.

Tradičně velké kontroverze vzbudilo projednání dotací
pro vrcholový sport, tentokrát vzhledem k Cykloklubu
Příbram, který byl z dotací zcela vyloučen, protože
do podkladových materiálů uvedl závodníky, o kterých
věděl, že 1. 11. 2018 z oddílu odcházejí, a ostatní kromě
jednoho nesplňují kritéria vrcholového sportu. Další
rozsáhlá debata se týkala snížení dotace pro klub ame-
rického fotbalu Bobcat Příbram oproti r. 2018
o 100.000,- Kč, která byla zdůvodněna počtem oddílů
v nejvyšších soutěžích. Nakonec byl schválen návrh

rady města. Ostatní dotační programy byly schvalovány
podle návrhů Rady města s drobnou úpravou ve výši
5.000,- Kč v oblasti zdravotnictví.

Třetí kontroverzní bod se týkal bodu 24 – problemati-
ky regulace parkování, předložené opět Mgr. Králem.
Rozběhla se velká debata, do které se zapojili i někteří
přítomní občané města, o další způsob regulace parková-
ní, zejména ve vztahu k připravovanému zpoplatnění
parkování v ulici Legionářů v Příbrami VII a na parko-
višti pod autobusovým nádražím proti finančnímu úřa-
du, která byla reakcí na návrh Mgr. Krále na odložení
veškerých kroků rady města až po zpracování generelu
dopravy a generelu parkování, které by měly být hotovy
ve 4. čtvrtletí 2019. Zaznělo mnoho podnětných návrhů,
kterými se rada města bude muset zabývat, ale návrh,
aby bylo radě uloženo revokovat usnesení o pokračující
regulaci parkování, nebyl a ani nemohl být schválen,
zastupitelstvo nemůže radě určit, jak má rozhodovat.
Jaký bude vývoj parkování ve městě se tedy uvidí, roz-
hodně se toto téma neřešilo naposled, protože většina
diskutujících se shodla na tom, že nějaká regulace být
musí (město není nafukovací a musí sloužit především
lidem, ne autům), a zatím nikdo nevymyslel lepší regu-
laci než formou výběru parkovného.

Zbývající body již prošly hladce.
Mgr. Jiřina Humlová

NE ratifikaci Istanbulské úmluvy
Seminář komise žen ÚV KSČM, na nějž byly přizvány

kluby levicových žen a sympatizující, se tentokrát věno-
val chystané ratifikaci Istanbulské úmluvy.

Ženy tomuto dokumentu věnovaly velkou pozornost.
Je totiž zavedenou praxí, že stejná práce je vždy více za-
placena mužům. Což ale Úmluva řeší jen okrajově. Pre-
vence a potírání například domácího násilí, je v ČR do-
statečně postižena zákonem. Máme také mechanismy na
předcházení a zabránění násilí. Problémem, a na tom se
shodly i představitelky z Příbramska - předsedkyně LKŽ
Věra Svobodová, Václava Králová a Marie Borzová - je
včasné a dostatečné využívání těchto prostředků. A to
nové sledovací systémy a nadbytečné neziskové organi-

zace či dohlížecí úřady neřeší. Odstranění násilí přede-
vším na dětech  pomůže jen každodenní trpělivá práce
v místech.

Značná pozornost byla na semináři soustředěna na
předního pokrokového feministu Vojtěcha Náprska.
Jeho osobnost poutavě a přitažlivě přiblížila PhDr. Ma-
rie Neudorfová. V. Náprstek a jeho maminka podnítili
založení Amerického klubu dam,j ehož členkami spolu
s desítkami žen, byla například Karolína Světlá, Char-
lotta Masaryková, Eliška Krásnohorská a Sofia Podlip-
ská. Klub měl bohatou přednáškovou, kulturní a chari-
ativní činnost.

Jana Leštinová
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Hanuš Jelínek  (3. 9. 1878 Příbram – 27. 4. 1944 Praha)

pokřtěn Jan Křtitel Jelínek, český básník, esejista a divadelní kritik. Propagátor sblížení české a fran-
couzské kultury. Výrazně se zasadil o upevnění československo-francouzských kulturních styků, pře-
kládal z francouzštiny nejen poezii, ale také prózu a divadelní hry, například Moliera. Nejvýznamnější
jsou ale jeho překlady středověké zlidovělé poezie, i dnes velmi ceněné Zpěvy sladké Francie (1925),
nebo méně známé Starofrancouzské zpěvy milostné a rozmarné (1936), z češtiny do francouzštiny
přeložil díla Karla Hynka Máchy, Františka Halase a Karla Čapka.

Švarný tambor
Šli tamboři tři švarní z vojny domů, Můj pane králi, dejte mi svou dceru!
ten nejmladší má v zubech rudou růži. Tambore švarný, jaké je tvé jmění?
Královská dcera u okýnka stála. Tři koráby já mám na modrém moři.
Tambore švarný, dej mi tu svou růži! Tambore švarný, máš mít moji dceru.
Královská dcero, srdce dej mi za ni. Můj pane králi, děkuju vám za ni,
Tambore švarný, žádej otce mého. jsou u nás hezčí holky k milování!

Zpěvy sladké Francie v překladu Hanuše Jelínka

Třešnička č. 4/2019 | 1. 4. 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

Pro zajímavost: dědeček Hanuše Jelínka byl zahradník, který zakládal v Příbrami městské sady (dnes Jiráskovy sady),
aniž by tušil, že se jeho vnuk ožení s dcerou Aloise Jiráska Boženou.
Knihovna Jana Drdy bude pořádat v letošním roce již 23. ročník literární soutěže pro mladé autory od 12 do 23 let
„Příbram Hanuše Jelínka 2019“, přihlášky je možné podat do 30. dubna. Příbramský vokálně instrumentální soubor
Chairé vydal CD Zpěvy sladké Francie z překladu Hanuše Jelínka.

Desetinu obyvatel ale ohrožuje chudoba. Stejně jako
loni předložilo i letos Ministerstvo práce a sociálních
věcí vládě obsáhlou zprávu o příjmech a výdajích čes-
kých domácností. Statistiky hovoří v měřítku globální
ekonomiky pozitivně, nezohledňují ale domácnosti, kte-
ré žijí na pokraji chudoby. Přestože je ekonomika v po-
sledních dvou letech ve výborné kondici, stále je tu vý-
znamný podíl domácností, které si nemohou dovolit neo-
čekávaný výdaj kolem deseti tisíc korun, a těch je zhru-
ba třetina. I přes minimální nezaměstnanost si pětina
rodin nemůže dovolit týdenní dovolenou mimo domov.
S příjmy s menšími či většími obtížemi vychází kolem

60 % rodin, a pro převážnou většinu rodin představují
náklady na bydlení významnou zátěž. Kolem milionu lidí
je stále ohroženo příjmovou chudobou.

Příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. – 3.
čtvrtletí 2018: Průměrná měsíční nominální mzda:
31 225 Kč,  sociální příjmy celkem: 399,5 mld. Kč,
od roku 2017 nárůst o 18,2 mld. Kč, průměrná výše sa-
mostatně vypláceného starobního důchodu: 12 379 Kč.
Celkový objem půjček domácností u bank: 1 615,4 mld.
Kč (dle údajů ČNB). Celková výše bankovních úspor do-
mácností: 2 499,4 mld. Kč (dle údajů ČNB).

-ng-

Prohlášení k zrušení omezení prodejní doby ve dnech státních svátků
Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska ostře pro-

testuje proti rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamen-
tu České republiky, kterým byl dne 8. března 2019 redu-
kován zákaz práce v pěti vybraných státních svátcích
v obchodech s plochou přesahující 200 m čtverečních.

Návrh poslanců Patrika Nachera, Jaroslava Faltýnka,
Martina Kolovratníka, Zbyňka Stanjury a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb.,
o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě nadále
zůstane, nadále zákaz podeje pouze v prodejnách malo-
obchodu. V prodejnách velkoobchodu, kterých je téměř
60 v České republice, bude možný prodej i o vybraných
státních svátcích. Několika desítkám tisíc zaměstnanců
tak bylo sebráno právo na volno v den státního svátku.

Kapitalismu v podání hnutí ANO 2011 a ODS, za pod-
pory některých členů Pirátů a SPD ukázal svou pravou

tvář právě v den, kdy si celý pokrokový svět připomíná
boj žen za rovné postavení s muži, za důstojný stejný
plat za vykonanou práci. Je to dárek vládnoucích elit,
oligarchů velkokapitálu, ženám - prodavačkám k Mezi-
národnímu dni žen.

Návrh zákona po bouřlivé diskuzi podpořilo 112 po-
slanců ze 166 přítomných, z klubů především hnutí ANO
2011 (66 pro), ODS (21 pro), Piráti (10 pro), SPD
(15 pro), ČSSD (9 proti, nikdo pro), KSČM (13 proti,
nikdo pro) KDU-ČSL (8 proti, nikdo pro), TOP 09
(2 proti, nikdo pro), STAN (nikdo pro ani proti). Nepro-
šel návrh KSČM na zamítnutí zákona, ani na upřesnění
pojmu velkoobchod.

OS ČMS bude nadále bojovat za právo zaměstnanců.

OS Čech, Moravy a Slezska


