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Zemřel Ing. Josef Vondrášek
– starosta Rožmitálu pod Třemšínem
V čele města stál od roku 1998.
Josef Vondrášek se narodil 25. července 1950 v Příbrami. Byl český
politik, v letech 2013 až 2017 poslanec Poslanecké sněmovny PČR,
v letech 2004 až 2012 zastupitel Středočeského kraje, od roku 1998
starosta města Rožmitálu pod Třemšínem, nestraník za KSČM.
V letech 1956 až 1965 navštěvoval Základní školu v Rožmitále pod Třemšínem a v letech
1965 až 1969 pak Střední průmyslovou školu strojní v Příbrami.
Po maturitě v roce 1969 nastoupil jako zaměstnanec do podniku Agrostroj v Rožmitále pod
Třemšínem, kde pracoval 24 let až do roku 1993 – nejdříve jako řadový dělník, později
po návratu ze základní vojenské služby jako směnový mistr, normovač, plánovač – cenař
či obchodně-ekonomický náměstek. V letech 1988 až 1993 zastával post ředitele závodu.
Při zaměstnání vystudoval v letech 1982 až 1986 Vysokou školu ekonomickou v Praze
a získal tak titul Ing.
Na začátku 90. let 20. století odešel z Agrostroje po jeho privatizaci a začal soukromě podnikat. Šest let působil v rožmitálské firmě zabývající se strojírenskou výrobou, servisem
a prodejem osobních aut. V letech 1993 až 1999 figuroval navíc jako člen dozorčí rady firmy Agrowest a. s.
Do politiky vstoupil, když byl v komunálních volbách v roce 1994 zvolen jako nestraník
za KSČM do Zastupitelstva města Rožmitálu pod Třemšínem. Mandát zastupitele města
obhájil v komunálních volbách v roce 1998, po nich se pak stal starostou města Rožmitálu
pod Třemšínem. Také v komunálních volbách v roce 2002, v roce 2006, v roce 2010, 2014,
i 2018 vždy obhájil jako nestraník za KSČM nejprve post zastupitele a následně pak starosty. Z titulu své funkce byl i předsedou Povodňové komise.
Do vyšší politiky se dostal, když byl v krajských volbách v roce 2004 zvolen jako nestraník
za KSČM do Zastupitelstva Středočeského kraje. Mandát krajského zastupitele obhájil
v krajských volbách v roce 2008, kdy byl zároveň kandidátem KSČM na středočeského
hejtmana (této funkce ale nedosáhl). Naopak ale působil jako místopředseda Výboru pro
regionální rozvoj, člen Finančního výboru, místopředseda Komise pro zahraniční spolupráci a jako předseda a později místopředseda Klubu zastupitelů KSČM. Byl také místopředsedou Výboru Regionální rady Regionálního operačního programu Střední Čechy.
V krajských volbách v roce 2012 sice kandidoval, ale mandát neobhájil.
Ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2006 kandidoval jako nestraník za KSČM
ve Středočeském kraji, ale neuspěl. O sedm let později ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2013 kandidoval znovu jako nestraník za KSČM ve Středočeském kraji,
a to na čtvrtém místě kandidátky a byl zvolen poslancem.
Ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2017 již nekandidoval.
Josef Vondrášek zemřel v noci 29. 12. 2020 ve věku 70 let.
OV KSČM vyjadřuje celé rodině hlubokou soustrast. Č e s t j e h o p a m á t c e .
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Práce z domova, kdo získává, kdo tratí?
Pracovat z domova možná zní skvěle. Žádné dojíždění, pohodlné oblečení, domácí mazlíček, a už pes, kočka či cokoli jiného na dosah, no nebu te s tím spokojení! Šetříš peníze na plyn, šetříš čas a jsi v bezpečí před Covidem-19,
ráj pracujícího. 67 procent dotázaných bylo rádo doma, cítili se produktivnější a užívali si, že nemají svého šéfa
nablízku. Ale, navzdory tomu všemu, se přesto chtějí vrátit do kanceláře. Je zřejmé, že v tomhle příběhu jde o víc.
Po měsících pandemie je potvrzená nezaměstnanost
přes 10 procent, nejvyšší od roku 1940. A míra pracovních sil pracujících na dálku už v květnu stoupla, podle
Banky federálních rezerv v Dallasu, na 35,2 %. Tento
přechod neúměrně zahrnul bílé pracující, protože třetina černošských a latinských pracujících přišla o práci,
když se ekonomika předtím zadrhla. U lidí barevné pleti
je pravděpodobnější, že budou mít nepostradatelné zaměstnání, jež jejich osobní přítomnost vyžaduje.
Profesor chemie na městské univerzitě v San Francisku Bob Price shrnul svou zkušenost následovně: „Postrádám své spolupracovníky i studenty. Je těžký být
tak izolovaný.“ A dále vysvětlil: „Normálně znám ve své
třídě každého. Strávili jsme společně hodiny nad laboratorními pokusy. Te tvořím videa, na něž se studenti
dívají. Není to interaktivní ani kvalitní vzdělávání, jakému dávám přednost. A strávím víc hodin nad přípravou.“
Výsledek. Není sporu, kdo si přijde na své tím, že zaměstnanci zůstanou doma - šéfové. Vedení ušetří za pronájem kanceláří, nábytek, služby, údržbáře, dodávky
a pojištění. To vše zvyšuje konečný výsledek.
Protože umístění není problém, některé společnosti
najímají nový personál v oblastech, kde jsou v zemi nižší mzdy. Gartnerova studie ukázala, že 32 procent organizací nahradí pracovníky nezávislými smluvními partnery, kteří jsou levnější a často nedostávají žádné výhody.
Podniky také touží vyhnout se placení dovolené, nemocenských dávek, důchodu a zdravotních dávek, což je
čtvrtina jejich mzdových nákladů. To vše proto, aby pomohly velkopodnikatelům získat zpět miliardy, o které
přišly, když se ekonomika zhroutila. A rozbití stávajících odborů nebo zastavení jejich zakládání je také cílem
mnoha společností.
Mezitím pracovníci nesou výdaje na vytvoření domácích kanceláří, poskytování internetu a větší placení
za veřejné služby. A to ani neřeší otázku kam umístit počítač - do kuchyně, do ložnice nebo, pro pár šastlivců,
na místo, vyhrazené pro kancelář. Jenže co když kancelář potřebují dva, nebo když pár dětí potřebuje místo,
kde se budou učit? To se může stát organizační noční
můrou.
Jak se doba práce na dálku prodlužuje, špatná ergonomie a stresující změny v rutině mohou vést k vyčerpání
a nemoci. Studie Národního úřadu pro ekonomický výzkum zjistila, že pracovníci na dálku tráví čtyři hodiny
neplacené práce týdně navíc! Rozmazávání pracovní
doby s časem stráveným rodinou může dávat pocit,
že žijete spíše v práci než doma. Není divu, že 69 procent vzdálených pracovníků hlásí, že po šesti měsících
pandemie vyhoří.
Další nevýhodou práce na dálku je společenská izolace
od spolupracovníků. Možnost popovídat si v odpočívár-

ně, chodit na obědy nebo na happy hour (doba, kdy
v barech prodávají zlevněné nápoje, obvykle pozdě večer;
pozn. překl.), porovnávat záznamy o platech a pracovních podmínkách, vnímat a řešit diskriminaci - to je to,
co buduje pracovní solidaritu a zlepšuje pracovní podmínky pro všechny.
Pojme dál. Zaměstnání z domova by mohlo být
skvělé pro ty, kdo jej potřebují, pokud: jsou hrazeny
náklady na vybavení a další věci, jsou pružné, přizpůsobivé rozvrhy, je dostupná péče o děti a je silná ochrana
ze strany odborů.
Jakékoli formulace o pracovních podmínkách na dálku však obsahují jen necelá 4 procenta pracovních
smluv. Budoucí dohody musí zahrnovat pracovní dobu
a ochranu mezd, nábytek a vybavení poskytované zaměstnavatelem, nezdaněné příspěvky vyplácené na výdaje na dodávky a veřejné služby a na bezpečnost práce.
Práce na dálku v tak obrovském rozsahu ohrožuje
mzdy, jistotu zaměstnání, zdraví i budoucnost pracovního organizování. Je obtížné spojit se v soukromí se spolupracovníky a budovat solidaritu a organizovat se,
když je člověk izolován doma. Mnoho, ne-li většina pracovních e-mailů je monitorováno. A tohle sledování
může utlumit snahy o organizaci pracovních sil. Setkání s lidmi v jiných oblastech společnosti může být ve virtuálním světě obtížné. Dělnické hnutí se musí přizpůsobit, a také se přizpůsobuje. Najatí ( i dočasně) pracovníci úspěšně nalezli kreativní způsoby, jak hovořit a organizovat se s odlehlou pracovní silou.
Některé odborové svazy vyvíjejí nové způsoby, jak dostat pracující dohromady s použitím všech stávajících
komunikačních prostředků a osobních metod. Joel Vancil zaznamenal, že jeho odborový svaz, PROTEC 17,
začal s on-line schůzkami, jakmile pandemie poslala
všechny domů do práce, přičemž účast v průběhu měsíců
rostla.
Mezitím se mnoho pracujících obrací v hojném počtu
k odborům pro pomoc při obraně svých zaměstnání a budoucnosti. Sdružení východoamerických spisovatelů
a Sjednocení elektrikářští dělníci zorganizovali nové
útvary a vyjednávají smlouvy u The Huffington Post,
Gawker Media a několika středozápadních univerzit.
Tyto členskou základnou vedené kampaně požadují,
aby vedení zajistilo ochranu odlehlých pracovníků,
zastavilo pokusy o omezení zdravotní péče a odchodu
do důchodu a ukončilo vypovídání smluv.
Členství v odborech je nízké, ale schvalování odborů je
na dlouhodobém maximu. Te je čas, aby pracovní síly
udeřily, dokud je železo žhavé.
LOIS DANKS OCTOBER 2020
https://socialism.com/fs-article/working-fromhome-who-wins-who-loses/
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Vyjádření OSČM k výbuchu v Kolínské elektrárně

ODBOROVÉ SDRUŽENÍ
ČECH, MORAVY
A SLEZSKA

Odborové sdružení Čech, Moravy, Slezska vyjadřuje hluboko účasti a solidaritu všem zaměstnancům teplárny
a elektrárny v Kolíně. Jsme rádi , že se tato tragická událost, jejíž příčinou má být podle současných vyjádření
zahoření uhelného prachu a následných výbuchem obešla bez ztrátách na lidských životech a vážnějších opatření.
Rovněž jsem rádi, že se firma snažila co nejrychleji najít náhradí zdroje dodávky tepla a elektrické energie pro
občany jež jsou na nich závislí. To je jev , který je třeba v dnešní době vysoce ocenit.
Zdůrazňujeme, že za žádných okolností nelze podceňovat otázky bezpečnosti dodržování technologických postupů,
bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců. Je to jedna z nejdůležitějších a nepotřebnějších zásad postupu ochrany
zaměstnanců a ukazuje, jak důležité je jeho ulovení v platném zákoníku práce.
Ještě jednou vyjadřujeme solidaritu všem zaměstnancům Kolínské teplárny a elektrárny a i firmě jako takové.
V Praze 29. Prosince 2020.
Sekretariát OSČMS

Vánoce v Jincích vítali trubači
Řada oslav se v letošním roce musela omezit. Potkalo
to i zahájení adventů na Jinecku.
Ani v této obci se tentokrát nekonala tradiční centrální oslava na náměstí, ale v neděli 29. listopadu proběhla
malá zastavení s hudbou na pěti vybraných místech.
Mladí trubači pod taktovkou vedoucího jinecké pobočky
Pavla Hrubého Základní umělecké školy Jakuba Jana
Ryby začali svoje podvečerní putování v areálu hřiště
v Rejkovicích. Své vystoupení předvedli pod osvětleným
vánočním stromem, který byl letos poprvé instalován
v této části obce.
Druhá zastávka se uskutečnila u parkoviště na Zborovské, třetí proběhla před vchodem do budovy obecního
úřadu a čtvrtá série vánočních skladeb zazněla v parčíku nad Sokolovnou. Na všech čtyřech místech byl krátký program spojen s rozsvícením vánočního stromu.
Poslední místo, kde trubači přivítali blížící se Vánoce
bylo prostranství u pečovatelských domů v dolejších
Jincích.

Letošního skromnějšího zahájení předvánočního období se zúčastnil starosta městyse Jince RSDr. Josef Hála
a na přípravě a průběhu této události se podíleli další
pracovníci městyse, kulturní komise a obyvatelé Jinec.
Miroslav Maršálek, radní

Další dvě publikace o Jinecku
Již je to dva roky, co byla vydána zajímavá publikace
Jinecko pro pamětníky s podtitulem Návrat do minulosti, jejímiž autory jsou Irena Ungrová a Pavel Jícha.
Po dvou letech jsou dokončeny další dva díly, věnované okrajovým částem městyse a okolním obcím či jejich
částem.

Dočtete se tu a prohlédnete bohatou obrazovou dokumentaci o Rejkovicích, Běřínu, Felbabce, Velcí, Hrachovišti, Valdeku a dalších zajímavých místech v Brdech.
Prodej pro veřejnost byl zahájen v sobotu 19. prosince
v sále Společenského centra Josefa Slavíka. Zde si mohou obě publikace zakoupit zájemci, kteří před Vánoci
neměli možnost.
Miroslav Maršálek
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Stojíme na prahu nového roku
Vážení přátelé, spoluobčané, soudružky a soudruzi,
vždy když končí rok starý a začíná rok nový, ze své lidské přirozenosti se zamýšlíme nad uplynulou dobou
a mnozí si dávají nejrůznější předsevzetí či přání pro ten
začínající. Těžko dnes říci, kdo ve svých předsevzetích
výdrží, u koho zůstane jen u přání a které čas odvane
také do minulosti.
Chci, ale hovořit o něčem jiném a z mého pohledu významnějším. Dnem 1. ledna 2021 vstoupilo v českých zemích ve své historii dělnické, levicové a zejména hnutí
komunistické do velice významné události. Od konce
roku 1917 probíhal bouřlivý kvas i v našem dělnickém
hnutí a levicově smýšlející části sociální demokracie, volající po rozhodnosti a revolučnosti. Inspirací jí byla nejen neutěšená situace na všech frontách, kde bojovali
čeští vojáci jak v řadách armád Rakousko-Uherské monarchie, tak i v legiích. Zcela spontálně to vyjádřil v dopisech z fronty Antonín Zápotocký. Hovořil otevřeně
o touze po míru, novém uspořádání společenských poměrů po skončení světové války. Konečně i nemalá část legionářů, přestože se z části zapojovala do bojů i s novou
sovětskou mocí, si bezesporu odnášela touhu nejen na
vznik samostatné Československé republiky, ale také
touhu na nové spravedlivější společenské uspořádání.
Léta 1918 až 1921 byla pro levici v Československé
republice bouřlivá. Zápas o revoluční a levicovou tvář
sociální demokracie byl tvrdý. Ti, co volali po nových
společenských pořádcích a zásadní revolučnosti sice prohráli boj o lidový dům, ale pravicová část sociální demokracie zrodu komunistické levice nezabránila. Od Podkarpatské Rusi, přes Slovensko, české a německé dělnic-

tvo v českých zemích byly zakládány organizace hlásící
se k myšlenkám komunistickým.
Vše vyvrcholilo ustanovujícím sjezdem Komunistické
strany Československa ve dnech 14. až 16. května 1921
ve velkém sále Národního domu v Karlíně. Vlastní sjezd
proběhl 15. a 16. května 1921 za účasti 569 delegátů zastupujících téměř 350 tisíc levicových sociálních demokratů. Prvním předsedou byl zvolen s. Václav Šturc,
místopředsedy s. Bohumír Šmeral a Václav Bolen, pokladníkem prozatímně Josef Skalák.
Komunistická strana Československa prodělala na své
cestě životem doby radostné i těžké a nelehké. Fakt je,
že hned v prvních volbách, jichž se účastnila v roce
1925, skončila na druhém místě s 41 mandáty a 934 223
hlasy.
Proč o tom píši? Naše KSČM oslavila minulý rok
30 let od svého založení a registrace. Myšlenky spravedlivé společnosti boje proti kapitalistickému výrobnímu
způsobu a vykořisování člověka člověkem nezanikly.
Jsem přesvědčen, že i přes řadu volebních neúspěchů
v posledních letech a naposledy krajských volbách je
třeba se poučit, ale především neobracet nostalgicky
k minulosti. Směle si říci, že být komunistou je moderní, že je to jen v každém z nás členu KSČM a přesvědčeném sympatizantu a závěrný tlak rozbít komunistické
hnutí a zastrašit jej, dokážeme překonat. Poučme se
z vážných chyb a posledních voleb, ale dívejme se hrdě
vpřed. Máme na rozdíl od pravice, co společnosti nabídnout. Levicově smýšlející občané to od nás očekávají. Sté
výročí organizovaného komunistického hnutí nás
k tomu zavazuje.
Stanislav Grospič

ČEKÁ NÁS VOLEBNÍ ROK
Prezident republiky vyhlásil na dny 8. a 9. října 2021 volby do Poslanecké sněmovnyn ČR.
OV KSČM vyzývá již nyní všechny komunisty, nejen k účasti, ale hlavně k aktivizaci všech
svých členů i ostatních občanů k podpoře kandidátů KSČM do těchto voleb.
Uvědomujeme si důležitost zastoupení komunistů ve sněmovně zvláště nyní, kdy levicové strany
jsou neustále dehonestovány a kompromitovány. Důvod a cíl je jediný - úplně zlikvidovat
levicové síly ve společnosti a uvolnit tak ruce všem, kteří pod rouškou demokracie
systematicky potlačují veškerá práva dělníků a všech poctivých pracujících.
Redakce

Všem jubilantům, kteří v lednu 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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