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Uctili jsme památku našich osvoboditelů
Měsíc květen je krásné období. Mnohým

z nás připomene mládí a „lásky čas“, který
jsme prožívali. Je to také měsíc, jenž nám
přinesl roku 1945 mír a svobodu, o kterou
nás v roce 1939 připravili němečtí fašisté
pod vedením největšího válečného zločince

Hitlera za přímé podpory Velké Británie, Francie a Itálie.
OV KSČM v Příbrami spolu s dalšími levicovými orga-

nizacemi uspořádal řadu tradičních akcí. 1. května jsme
oslavili na náměstí 17. listopadu v Příbrami Svátek prá-
ce za účasti poslance PS PČR s. Stanislava Grospiče
a zároveň jsme zahájili volební kampaň k volbám do
Evropského parlamentu.

Na pietních akcích na Nové Hospodě, Hvězdičce, Pří-
bramském a Březohorském hřbitově jsme uctili památ-
ku všech padlých a umučených německými hrdlořezy.

8. května jsme si připomněli poslední výstřely a oběti
ve 2. světové válce u památníku na Slivici u Milína.
Odpoledne jsme se již tradičně vydali na pochod
k bunkrům pod Třemošnou.

Pořadatelé děkují všem, kteří se zúčastnili těchto akcí,
i když ubývá pamětníků, kteří byli a jsou schopni předá-

vat pravdivé informace mladým lidem. Ti se většinou
zúčastňují uctění památky osvobození jen v Plzni.
To podporují naši proameričtí politici, aby se zapomnělo,
že největší tíha osvobození naší vlasti ležela na bedrech
sovětských vojáků. Pro ně bohužel existuje jen prozá-
padní odboj. V našich sdělovacích prostředcích nebylo
jediné slovo o Rudé armádě nebo o bojích a obětech
na našem území. Zato se však dovídáme od tzv. histori-
ků z inkviziční organizace ,,Studium totalitních reži-
mů“, že vesnice vypálené německými zločinci mají na
svědomí partyzáni, že 2. světovou válku vyvolal Sovět-
ský svaz a Prahu osvobodili také Američané a vlasovci.

V našem kapitalistickém státě se zakazuje mluvit
o kolektivní vině Němců a zamlčuje se, že po likvidaci
židovských spoluobčanů měla přijít na řadu likvidace
slovanských národů. O zvěrstvech, které německé hordy
páchaly v Bělorusku, Ukrajině a dalších slovanských
zemích, se úmyslně nemluví…

Proto děkuji vám všem, kteří jste uctili památku obě-
tí. Děkuji, že nezapomínáte!

Zdeněk Borák
Foto B. Havlíček

POZVÁNKA NA AKCI
V sobotu 15. června 2019 se koná v Lidicích pietní akt k 77. výročí vypálení této obce a zavraždění jejích
obyvatel nacisty. Pietní průvod se vypraví k hrobu lidických mužů a k popravčí zdi Horákova statku. Akce
bude ukončena u pomníčku lidických dětí. Odjezd autobusu v 7.30 hodin od Fialky, dále po trase MHD č. 2
do Jiráskových sadů a do Lidic. Je nutné přihlásit se do 10. 6. na OV KSČM tel. 318 621 354 nebo 725 646 021.
Příspěvek na dopravu 50 Kč.

Vážení  čtenáři  Třešničky,
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 2019.
Redakce
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Mladí lidé uctili památku bojovníků
Čeští a ruští studenti se spolu setkali v předvečer Dne

osvobození, aby společně upravili okolí pomníku nad
Malou Bukovou. Ten se nachází v místě, kde Němci
na sklonku 2. světové války postříleli skupinu partyzá-
nů z oddílu Smrt fašismu, kteří byli zapojeni do odbojo-
vé činnosti po boku sovětských parašutistů. Mezi těmi,
kteří se díky zdejší smutné události nedožili vytoužené
svobody, byli Češi, Rusové, Slováci, Ukrajinci, ale i je-
den Španěl. Každého z nich připomíná i šestnáct dalších
menších pomníčků. Na místě jsou tři pamětní desky.
Jedna je na velkém pomníku, zbývající dvě se nacházejí
u přístupové cesty. Podrobnější informace sdělil předse-

Spolu s „bojovníky“ v Terezíně

Poznávali jsme svůj kraj
 Ani velmi nepříznivé počasí neodradilo v sobotu 4. května zájemce o přírodu z Jinecka, Příbram-

ska, Dobříšska a Berounska od účasti na komentované vycházce v okrajové části Chráněné krajin-
né oblasti Brdy. Přestože pršelo, přišli si vyslechnout výklad zoologa Hornického muzea Příbram
Mgr. Davida Fischera v prostorách bezlesí poblíž obce Felbabka. Odvážlivcům, mezi nimiž bylo
i hodně dětí, se věnovala i pracovnice Agentury ochrany přírody a krajiny Mgr. Jana Ficherová.
Zejména starší účastníci toho sice o přírodě v Brdech věděli docela hodně, ale i tak jim průvodci
jejich znalosti ještě rozšířili. Zajímavá vycházka byla obohacena i o setkání s některými živočichy,
které nepotkáte každý den. To platí především o vzácné černě zbarvené formě zmije. Zvláš� podrob-
ně se zoolog věnoval například obojživelníkům. Účastníci ocenili mimo jiné jeho poutavý výklad
o životě i morfologii čolků. Text a foto M. Maršálek

da Prvního česko-ruského centra v ČR Petr Noha. O dostatek nářadí se
spolu s obyvateli obce a některými studenty postaral předseda Základní
organizace KSČM Buková Josef Wolfschläger.

Mladí lidé obou zemí tak po několikaleté přestávce obnovili důstojnou
tradici dříve pravidelných akcí. Kromě žáků Střední školy při Velvyslanec-
tví Ruské federace v ČR na tento specifický subotnik přijeli tentokrát stu-
denti a studentky Obchodní akademie a Integrované střední školy Příbram.
V rámci společného výletu účastníci navštívili také Malou Bukovou, kde se
zastavili před domkem, v němž měl za války svůj štáb velitel sovětské sku-
piny Smrt fašismu Jevgenij Antonovič Olesinskij. Je potěšitelné, že zájem
o akci projevují i další mladí lidé. Rovněž členové Klubu vojenské historie
se starají o pomníčky padlých v Brdech a 8. května  tam položili rudé kara-
fiáty. Miroslav Maršálek

že jsme mohli
po skončení
o f i c i á l n í h o
p r o g r a m u
volně prochá-
zet prostora-
mi Malé pev-
nosti a navštívit i muzejní expozice a výstavy, které se
v ní nacházejí. Mnohé skupiny zájemců využily možnos-
ti nechat se provést po jednotlivých nádvořích a budo-
vách s průvodcem.

K památníku uprostřed pohřebiště položil věnce a kvě-
ty i Český svaz bojovníků za svobodu. Krátce promluvil
1. místopředseda ČSBS plk. Ing. Emil Kulfánek, o osu-
du své rodiny pohovořil také Jiří Pitín, který ve svých
sedmi měsících přežil vyhlazení Lidic a je jedním ze dvou
dosud žijících „lidických“ kluků.

Na této akci jsme se po celý celý den potkávali s hra-
ničáři, komunisty a dalšími levicově smýšlejícími přáte-
li, mezi nimiž byl například kandidát pro volby do Ev-
ropského parlamentu Jaromír Kohlíček.

Text a foto Miroslav Maršálek

Okresní rady Klubu českého
pohraničí Beroun a Příbram
spolu s Okresním výborem
Českého svazu bojovníků za
svobodu zorganizovaly v neděli
19. května pro své členy a příz-
nivce autobusový zájezd na Tere-
zínskou tryznu.

Vlastní akce probíhala v do-
poledních hodinách na Národ-
ním hřbitově v Terezíně a její
součástí bylo kromě projevů
představitelů parlamentu, církví
a Památníku Terezín položení
věnců k uctění památky obětí
fašistického Německa za 2. světové války. Mezi účastní-
ky tryzny nebyli jen politici, pamětníci a příslušníci
armády. Většinu přítomných tvořili mladí lidé student-
ského, ale i žákovského věku. Projevy řečníků byly zne-
užity k útokům na minulý režim a k obhajobě současné-
ho kapitalismu. Zvláš� pro mládež však bylo přínosné,
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Př ipomínáme
3. 6. 1994 začala návštěva britského následníka trůnu prince Charlese v ČR

11. 6. 1949 Emil Zátopek vytvořil ve Vítkovicích světový rekord v běhu na 10 km časem 29:59,5 minuty
16. 6. 1919 v Prešově byla vyhlášena Slovenská republika rad. Byla potlačena 7. 7. 1919
28. 6. 1914 v Sarajevu spáchal Gavrilo Princip atentát na následníka habsburského trůnu Františka Ferdi-

nanda d’Este
28. 6. 1919 byla ve Versailles podepsána mírová smlouva s Německem. Německo v ní mj. uznávalo nezávislost ČSR

a odstoupilo jí Hlučínsko
1. 7. 1990 byla zrušena Varšavská smlouva

23. 7. 1944 zatčením R. Vetišky bylo dovršeno rozbití III. ilegálního vedení KSČ
28. 7. 1914 císař František Josef I. vyhlásil válku Srbsku a během několika dní si vypověděly

vzájemně válku  ústřední mocnosti a státy Dohody. Začala 1. světová válka
2. 8. 1964 na mítinku v Turnově překonal Ludvík Daněk jako první diskař na světě hranici 64 m

(64,55 m)

Historie – pro mladé věc neznámá?
Vracela jsem se vlakem z návštěvy

příbuzných. Byla jsem ráda, že hned v
prvním kupé jsem našla volné místo.
Snažila jsem se svoji tašku umístit na
horní polici, ale dělalo mi to potíže.

Tu vstal mladík u okna a pomohl mi.
Vedle mě seděly dvě příjemné dívky,

podle hovoru studentky. Probraly totiž celé vyučování.
Od matiky, ájiny až po dějepis. „Škoda, že to Hitler teh-
dy nedotáh’, moh’ bejt od těch Rusáků’ pokoj. Ňákej
Putin by proti slušnejm lidem nedostal šanci. My máme
odjakživa germánský kořeny a patříme mezi západní eli-
tu.“ Podívala jsem se na mluvící dívku, ale místo milé
modroočky jsem viděla úplně někoho jiného. Slova se mi
ztratila v hrdle. Do hovoru se však zapojil mladík, „bílý
límeček“ u okna. „Ale to by byla škoda, to by tu nebyl
nikdo z nás, ani vy, slečno. A lidstvo by přišlo o tato
vaše moudra. Doporučuji trochu přemýšlet. Mohlo by
vám v tom pomoci toto dílko.“ Ukázal na rozečtenou
knihu spisovatelky Marie Pujmanové Život proti smrti.
„Ale nevím, jestli ji v knihovně seženete,“ dodal. Přijíž-
děli jsme na konečnou. Beze slov tento mladík sundal
mé zavazadlo. „Děkuji vám moc, a nejen za tu tašku,“
řekla jsem a podala mu ruku.

Každý rok 15. března organizuje KSČM spolu s míro-
vými a vlasteneckými organizacemi pietní akt u Petschko-
va paláce v Praze, kde gestapo za války vyšetřovalo,
mučilo a vraždilo mnoho našich občanů. Také letos jsem
se spolu se členy Klubu českého pohraničí v Příbrami
této akce zúčastnila. Hlavou mi proběhla vzpomínka na
příhodu z vlaku, ale i na Helenku Gamzovou či budoucí
maminku Toničku Severinovou z knihy, kterou ve vlaku
četl zmíněný mladík.

Janu Kudláčovi z Dobříše, tehdy malému chlapci, ge-
stapo zatklo otce, zde v „Pečkárně“ a později na Pan-
kráci ho mučilo téměř celou válku. Jeho rodina si proži-

la své. Kytice, kterou tu on spolu s dalšími členy KČP
v Příbrami položil, byla symbolem úcty ke všem, kteří
zde trpěli, ale i varováním před těmi, kteří připravují
nová válečná „dobrodiní“. A že jich není v současném
světě málo!

4. dubna uplynulo 70 let od založení Severoatlantické
aliance. První článek její zakládací tzv. washingtonské
smlouvy zní: „Smluvní strany se zavazují, jak je uvede-
no v Chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory,
v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby
nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedl-
nost a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby
silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným
s cíli OSN.“ Jak je tento článek dodržován, nech� si
odpoví každý sám. Vzpomeňme na „humanitární“ bom-
bardování Jugoslávie, Afghánistánu, Libye, Sýrie a dal-
ších. A členem této organizace se stala v roce 1999, bez
vyjádření vůle všech občanů, také naše republika.
V minulých dnech jsme byli svědky na jedné straně vel-
kých oslav našeho členství v NATO, na straně druhé
kritiky a nesouhlasu. Členové KČP Stanislava Kofroně
v Příbrami se zúčastnili 15. března shromáždění proti
NATO v Praze na Václavském náměstí a krajského sně-
mu o NATO v Brně.

V neděli 19. května jsem se zúčastnila spolu s řadou
dalších členů a sympatizantů KČP tryzny na Národním
hřbitově v Terezíně. Po skončení oficiální akce jsme si
prohlédli celou Malou pevnost Terezín, cestou zpět jsme
se zastavili na zámku Budyně a v Lánech. Děkuji orga-
nizátorům za přípravu tohoto zájezdu. Účast na těchto
akcích by možná otevřela oči i mladé modroočce z vlaku.

Různých zajímavých akcí pořádá naše okresní rada
celou řadu. Škoda jen, že nemáme mezi sebou více mla-
dých členů a sympatizantů. Přij
te mezi nás, rádi vás
uvítáme.

Marie Borzová, členka OR KČP

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že naše řady opustil 6. května 2019
dlouholetý člen KSČM Příbram, člen Odborového sdružení Čech, Moravy

a Slezska a zakládající člen Klubu českého pohraničí v Příbrami

Antonín Dostál
Jeho odchod zarmoutil nejen jeho rodinu, ale i nás, kteří jsme ho měli rádi pro jeho

poctivost, spravedlnost a ochotu vždy pomáhat druhým.
Čest jeho památce!                                    OV KSČM Příbram
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Ze Zastupitelstva města Příbram

Jan Neruda  (9. 7. 1834 Praha – 22. 8. 1891 Praha)

významný český básník, prozaik, novinář, literární a divadelní kritik, člen družiny májovců. Autor šesti
básnických sbírek (z nich uvádíme Písně kosmické, Knihy veršů, Balady a romance), Povídek ma-
lostranských (Doktor Kazisvět, Hastrman, Týden v tichém domě), zakladatel českého fejetonu.
Ve svém díle vždy prosazoval demokratické ideje; nejvýrazněji to vyjadřuje ve svém slavném fejetonu
1. máj 1890 nebo v dopise dělnickému spolku Budislav:

Jan Neruda: Prosté motivy - Letní
Již lučina je skosena, Ach tak, pěvče, zahynout
jaká to sladká vůně! jako ta luční tráva!
Hle, klásky blednou, blednou stony, Ret bledni již, tvůj skon ti věště,
a nad tím celý oblak vonný a na něm nech� ti píseň ještě
se vznáší jakby z bájné tůně. v omamnou sloku povyzrává

„Sám jsem z chudiny, z třídy dělnické, byl jsem sám dělníkem po celý svůj život - jakž bych neměl mít smysl a cit pro
dělnictvo naše! Cokoli máme skutečně slavného v historii české, zdola to vzrostlo. A cokoliv nový zas národní rozvoj
svedl kloudného a krásného, zase jen pošlo z lidu.“

Sedmé zasedání Zastupitelstva města Příbram, svolané na
20. května 2019, se již předem dalo odhadnout jako „vese-
lé“, protože na konci dubna ohlásil starosta J. Vařeka,
že ve funkci starosty skončí. A i když na programu bylo po
úpravách jen 20 bodů, nebylo jednání zrovna selankou.

Jako nejsložitější se ukázaly hned body č. 2 (odstoupe-
ní starosty a volba nového), 3 (schválení prodeje 14%
podílu města na Příbramské teplárenské a.s.) a 4 (záměr
vyhlášení výběrového řízení na dodavatele rekonstrukce
aquaparku).

Odstupující starosta Ing. Vařeka vysvětlil, co ho k to-
muto kroku vedlo. Víceméně potvrdil to, co jsme již tu-
šili, že ho k tomu nutí situace při správě rodinného
majetku po nečekaném úmrtí jeho otce, který do posled-
ní chvíle držel vše ve svých rukou, a jeho dědicové te

musí situaci nějak řešit. A jsem přesvědčená, že nepře-
háněl, když tvrdil, že to nelze skloubit s funkcí starosty
na plný úvazek. Řekla bych, že patří k lidem, kteří funk-
ci nedělají jen na oko, a protože to nešlo skloubit, raději
odstoupil. Kolem volby nového starosty – byl zvolen stá-
vající 2. místostarosta Mgr. Jan Konvalinka, s tím sou-
visející volby nového 2. místostarosty – byla zvolena stá-
vající neuvolněná radní Mgr. Zorka Brožíková a nového
radního – byl zvolen Ing. Vařeka, se sice rozpoutala
chvílemi vášnivá debata, zejména TOP 09 nedokázala
strávit, že ani po odstoupení Ing. Vařeky se v radě ne-
změní rozložení sil, ale po hodině jednání bylo přece je-
nom nové rozložení postů v radě schváleno.

Dalším bodem jednání bylo schválení kupní smlouvy
majetku města na teplárenské soustavě. Předložená na-
bídková cena 36 918.000 Kč firmou MINCON CZ, s.r.o.
jako jediná z nabídek byla vyšší než znalecký posudek
o ceně tohoto majetku. Přítomný zástupce firmy odpově-

děl na dotazy, jaké mají s teplárnou úmysly – přechod
na dřevěnou štěpku místo uhlí již v letošním roce, a to
bez přerušení dodávek tepla a teplé vody, což by se mělo
promítnout ve snížení ceny tepla o náklady za emisní po-
platky (cca 80 Kč za 1GJ). Pokud to stihnout realizovat
do listopadu 2019, mělo by se snížení promítnout již
do ceny tepla a teplé vody v letošní zimě. Určitě dobrou
zprávou je skutečnost, že firma má zájem vydělávat
na výrobě elektřiny, která je podmíněná výrobou tepla,
a proto chce teplo a teplou vodu dodávat bu
 za výrobní
náklady, nebo jen s minimálním ziskem. Doufejme, že se
to podaří co nejdříve. A pro škarohlídy, kteří se bojí zá-
těže nákladních automobilů při dovozu štěpky, je dobrou
zprávou skutečnost, že firma má nasmlouvanou i cca
50% dopravu po železnici.

Pro mě dost nepochopitelně se diskutovalo o záměru
vyhlášení výběrového řízení na dodavatele aquaparku,
protože jsme schvalovali pouze zahájení prací na zadá-
vací dokumentaci. Konečné znění bude zastupitelstvo
schvalovat 9. září 2019 a zastupitelstvo si i vyhradilo
pravomoc rozhodnout o výběru dodavatele rekonstrukce
a vyloučení uchazečů o zakázku, kteří nesplní podmín-
ky zadání. Vzhledem k velikosti zakázky je jen rozumné,
že o tom rozhodne zastupitelstvo, a ne rada, která běžně
zakázky řeší.

A na závěr bych se chtěla zmínit ještě o jednom roz-
hodnutí, které potěší milovníky Brd. Hasičský záchran-
ný sbor Středočeského kraje bude pořizovat na záchran-
né akce v CHKO speciální čtyřkolku, která bude sloužit
nejen k hašení požárů v obtížně přístupném terénu, ale
umožní i pomoc zraněným turistům. Město na pořízení
této čtyřkolky přispěje částkou 100.000 Kč.

Mgr. Jiřina Humlová

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

a pohodu v osobním životě.

V měsíci červnu také oslaví své životní jubileum pan Miloslav Pilecký (Nečín).


