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Výkonný výbor ÚV KSČM na svém zasedání v Pra-
ze schválil prohlášení k 100. výročí založení KSČ,
které uvádíme v plném znění.

Byl to „slavný den“, alespoň tak 16. květen 1921
okomentoval držitel Nobelovy ceny za literaturu
a český básník Jaroslav Seifert. Stalo se tak díky etab-
lování marxistické levice v Komunistickou stranu Čes-
koslovenska a vymezení se proti umírněné sociální
demokracii, jejíž vláda nepřinesla žádný viditelný po-
sun v budování sociálních jistot a žádnou transforma-
ci z kapitalistického světa do socialistického.

Komunistické a dělnické hnutí se tak ve svých po-
čátcích muselo snažit o důsledně levicovou alternati-
vu, aby se od ostatních stran odlišilo. Tato politika
radikální odlišnosti se v kapitalistickém světě
uplatňovala a uplatňuje v komunistických stra-
nách dodnes a bude se uplatňovat i v budoucnu.
V roce 1946 KSČ dokázala vyhrát volby a postupně
v Československu prosazovat nový sociálně-ekonomic-

Prohlášení KSČM k 100. výročí založení KSČ
ký model – socialismus. Byl to výsledek velmi dobře
promyšlené politiky, která se vyplatila. KSČM dnes
usiluje o vybudování socialismu a ne o jeho
navrácení.

Dočasná porážka socialismu v roce 1989 s sebou
nesla návrat kapitalistických rozporů, se kterými bo-
jujeme jako KSČM dodnes. Převzali jsme v roce 1990
štafetu důsledné levice a myšlenek socialismu. V his-
torii KSČM je mnoho témat, ze kterých se mu-
síme inspirovat, ale i poučit, je ale důležité také
myslet na to, že komunistické hnutí bylo v očích širší
veřejnosti velmi výrazně očerněno.

KSČM je často podsouváno, že jako tradiční strana
nemá dostatečný koaliční potenciál. Opak je pravdou.
Kroky, které KSČM udělala v posledních letech,
na úrovní obcí, krajů i centra, vedly k uvědo-
mění si, že i komunisté se mohou podílet úspěš-
ně na veřejné moci a správě věcí veřejných.

VV ÚV KSČM
Zdroj: Haló noviny

Památník Lidice

pod záštitou ministra kultury

ve spolupráci

s obecním zastupitelstvem Lidice pořádají

pietní akt k 79. výročí

VYHLAZENÍ OBCE LIDICE

sobota 12. června 2021

(opět bez přítomnosti veřejnosti)

Věnujte s námi v den 79. výročí

lidické tragédie tichou vzpomínku

jejím obětem.

Organizátoři pietního aktu
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Ze zastupitelstva města Příbram
Zázraky se dějí – tak by se dalo charakterizovat

26. zasedání zastupitelstva města Příbram  dne 24. 5.
2021, které skončilo cca za 2 hod. 15 min. Na programu
jednání bylo k řešení pouze 13 bodů a diskuze tentokrát
probíhala s maličkou výjimkou opravdu věcně.

I tentokrát zazněly zajímavé informace již v úvodu jed-
nání v rámci informace rady. Kromě informace o veřej-
ných zakázkách, která je součástí každého jednání, jsme
byli informováni i o skutečnosti, že Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže nezjistil žádná pochybení města při
zadávání zakázek firmě Staler spol. s r. o., nicméně ně-
která výběrová řízení jsou prověřována Policií ČR, sta-
rosta města již byl předvolán k podání vysvětlení, a pro-
tože je vázán mlčenlivostí, nemůže o tom informovat.
Výsledek od Policie ČR zatím není znám. Další pozitivní
informace se týká Galerie Františka Drtikola. Dne 11. 5.
2021 proběhla avízovaná schůzka s vedením Umělecko-
průmyslového muzea (UPM), na které bylo potvrzeno,
že stálá expozice v galerii je zcela v pravomoci města,
UPM ani autor původní instalace nemají žádná autorská
práva. Vzhledem k tomu, že UPM vlastní 99,5% zná-

mých originálů fotografií F. Drtikola, byl vznesen dotaz
k možnosti zapůjčení originálů do naší galerie. I když
UPM ze zásady originály nezapůjčuje, nebylo zcela vy-
loučeno, že by v Příbrami mohla být udělena výjimka
s ohledem na vazbu F. Drtikola na město. Takže uvidíme.

Drtivá většina projednávaných bodů se tentokrát
týkala nakládání s majetkem města (žádost o prodej
nástavbových bytů, prodeje pozemků, bezúplatný převod
pozemku pod místní komunikací na město) a dotací,
takže průběh jednání byl tentokrát skutečně velmi klid-
ný. Co je pro mě nejlepší zprávou, je skutečnost, že ten-
tokrát téměř nezazněly osobní výpady, což je jenom dob-
ře.

Jedinou negativní reakci očekávám ze strany bývalého
radního Ing. V. Dvořáka, který v diskuzi, do které se
mohou zapojit občané, vznesl dotaz, zda mu může být
předložen plán investic. Protože to místostarosta Buršík
odmítl s odůvodněním, že je to pracovní dokument, bude
se nejspíš řešit v médiích, cože to město před občany
tají. My se však do takové debaty míchat nebudeme.

Mgr. Jiřina Humlová

Tak jako každý rok, se scházíme v květnových dnech k uctění památky všech hrdinů, kteří padli za osvobození
naší vlasti. Památník Vítězství na Slivici je důkazem toho, že zde byla ukončena poslední bitva druhé světové
války. Čest  jejich památce!

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.
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Jarní jinecký online turnaj
Pionýrská skupina Jince nadále pořádá turnaje v královské hře. Specialista

na internetové šachy a spoluorganizátor online soutěží Tomáš Brotánek si svoje
zakolísání z turnaje v modrém vynahradil hned v následujícím turnaji, který pro-
běhl na počátku posledního dubnového víkendu (30. 4.). Byl připomenutím tradič-
ních jarních miniturnajů, které se v Jincích konají již řadu let. Ale dosud „živě“
v klubovně. Spolu s Tomášem se z medailových umístění radovali druhý Antonín
Mezera (již potřetí za sebou) a třetí Miroslav Maršálek.

Tak jako všechny nekontaktní aktivity mají kromě svých předností i nevýhody.
Dobré je, že se průběh partií automaticky zaznamenává bez nutnosti, aby je zapi-
sovali hráči, a že k nim po turnaji mají přístup i všichni další hráči. Ale i cizí.
Další nevýhodou je například, že se zde u šachovnice setkávají soupeři s velmi
rozdílnou výkonností a předem stanovený systém pomocných hodnocení, který
nejde změnit. A samozřejmě – pro mladé hráče je nejlepší posadit se proti sobě
za opravdovou šachovnici.

Miroslav Maršálek, vedoucí PS Jince

Velká šachová soutěž
Při práci s dětmi je velmi důležité hledat nové formy činnosti. Toho se

v Pionýrské skupině Jince ujal David Vošický z Březových Hor.
Pro mladé hráče jineckého kroužku připravil novou soutěž ze základních

znalostí šachové teorie, ale při stanovení úkolů zabrousil i do nejaktuálněj-
šího světového šachového dění.

Jako jediný s plným počtem bodů zdolal všechny nástrahy soutěže Adam
Hečl z Jiviny na Berounsku.

Těsně za ním skončili čtyři hráči, o jejichž umístění rozhodl čas zaslání
jejich řešení. Následoval nejmladší účastník Vojtěch Karel Došek z Běští-
na. Hned za ním skončili dva borci z Kladna - Filip a Richard Šimkovi.
Ty znají čtenáři Třešničky například ze setkání pod Blaníkem, z pietního
aktu na Cínovci a z řady dalších akcí. Společně s maminkou Vla�kou rovněž
odpracovali řadu brigádnických hodin při budování Knihovny Miloslava
Ransdorfa.

Pořad í  pět i ce  ne j l epš í ch :
1. Adam Hečl Jivina
2. Antonín Mezera Jince
3. Jan Mauric Jince
4. Jakub Vošický Březové Hory
5. Robert Tržil Jince

Jednou z důležitých oblastí, kterým věnuje velkou po-
zornost městys Jince v čele se starostou Josefem Hálou
(KSČM) je bytová problematika. Ceny bytů v naší repub-
lice rostou a s nájmy je to podobné. Proto se zastupitel-
stvo rozhodlo že v rámci rekonstrukce budovy Mosero-
vých lázní nechá vybudovat místo chátrajících střešních
prostor malometrážní byty. V rámci projektu Sociální
bydlení v Jincích II jich bylo vyprojektováno sedm.

Do výběrového řízení se přihlásilo šest uchazečů.
Z nich byla se svou nejpříznivější nabídkou úspěšná fir-
ma Invessales. Zmíněné dílo byla schopna jako jediná
vybudovat za necelých 17 mil. Kč.

V jarních měsících byla dokončena ve všech místnos-
tech elektrika a do kuchyňských linek byly namontová-
ny sporáky. To byly poslední práce v těchto nových
bytech. S nastěhováním nových nájemníků se ale musí
počkat do vybudování chodníků a parkoviště na pro-
stranství kolem budovy. I na tom se ale již pracuje.

Komunisté myslí i na bydlení obyvatel, kteří neoplývají bohatstvím

Miroslav Maršálek

Je potěšitelné, že aktivity Pionýrské skupiny Jince dlou-
hodobě podporují kromě jiných organizací a spolků
i Kluby českého pohraničí z kraje, Berouna a Příbrami.

Miroslav Maršálek

Tomáš Brotánek
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Zkreslená pravda nebo cílená lež

Vzpomínka na Josefa Vondráška
Byl krásný květnový den, jako vymalovaný. Modré nebe, vzduchem se

linula vůně kvetoucích třešní a jabloní, v dáli po mezích kvetly trnky,
na loukách v syté zeleni roztahovaly a vyhřívaly se žluté hlavičky pampe-
lišek. Stromy se oblékly do sváteční jasné zeleně. Jaro. Jelikož situace
v zimě nám nedovolovala rozloučit se s panem starostou Ing. Vondráškem
účastí na smutečním obřadu, rozhodli jsme se navštívit nový hřbitov
v Rožmitále pod Třemšínem a na hrob jeho rodiny pietně položit květiny
od Horních Králováků. V myšlenkách jsme mu poděkovali za to, co pro
všechny občany města a celého regionu, pro známé, ale i pro nás udělal.
Čest jeho památce.

Jak jistě naši čtenáři vědí, uveřejňujeme v každém čís-
le našeho měsíčníku vždy také rubriku s připomínkou
důležitých událostí daného období. Bohužel většina in-
formací k připomínaným výročím přetiskujeme bez ja-
kýchkoliv úprav z oficiálních internetových nebo jiných
agenturních zpráv a zdrojů. Bylo tomu tak i v našem
květnovém čísle „Třešničky“. U datumu 9. 5. 1945 byl
text „Amnestie z roku 1960 ukončila etapu masových
stalinistických represí v Československu. Z věznic byly
propuštěny tisíce politických vězňů, po amnestii byly
uzavřeny například ,koncentrační’ tábory Bytíz a Voj-
na.“ Tato citace je bohužel výsledkem cílené výchovy no-
vodobých rádoby historiků vzdělávaných v prostředí an-
tikomunistické histerie bez ohledu na dané historické
skutečnosti. Jen tak může vzniknout chromyslné srov-
nání koncentračních a pracovních táborů. Za svůj život

jsem si již zvykl na to, že pravdu mají vždy Ti, co jsou
u moci. Zvykl jsem si na překrucování historických
pravd v politice i běžném životě. To, že bratři Mašínové,
vrazi z padesátých let, jsou dnes za hrdiny a dáváme jim
státní vyznamenání, to, že nás vlastně osvobodili ameri-
čané, kteří za naše osvobození zaplatili krutou daň - 136
padlých - proti více jak 126 000 sovětských vojáků, to že
nám američané pomohli s poválečnou obnovou rozbom-
bardování Škodových závodů v Plzni a v Praze vyhlaze-
ním Emauz s tisíci nevinných obětí.

Jsou některá fakta a vzpomínky, které nám nikdo ne-
může vzít, ani lživí historici nebo zkorumpovaní politici.
Závěrem se chci za redakci našeho měsíčníku omluvit
za přehlédnutí a vytištění informace o pracovních tábo-
rech Bytíz a Vojna, vydávaných našimi historiky za
„koncentráky“. Redakce

Př ipomínáme

7. 6. 1945 Předsedou Ústřední rady odborů byl jmenován komunista Antonín Zápotocký.
1950 Začal I. celostátní sjezd Československého svazu mládeže.

12. 6. 1869 Novým majitelem Waldsteinských závodů v Plzni se stal Emil Škoda, který je přeměnil v jeden
z nejvýznamnějších závodů monarchie.

15. 6. 1919 V prvních volbách do obecních zastupitelstev v nově vzniklém Československu, které proběhly jen
v česko-moravsko-slezské části země, zvítězila levice.

18. 6. 1942 Druhá světová válka, Československý protinacistický odboj: V kryptě pravoslavného chrámu v praž-
ské Resslově ulici zahynuli českoslovenští výsadkáři, kteří provedli atentát na Reinharda Heydricha.

23. 6. 1955 V Praze na Strahově začala první celostátní spartakiáda.
28. 6. 1914 V Sarajevu byl spáchán atentát na Františka Ferdinanda d'Este, následníka trůnu rakousko-uher-

ské monarchie. Tento atentát se stal vhodnou záminkou pro začátek první světové války v Evropě.
1919 V Paříži byla podepsána Versailleská smlouva, což formálně ukončilo první světovou válku.

30. 6. 1899 Narodil se kardinál Tomášek, arcibiskup pražský a primas český v letech 1977–1991 († 4. 8. 1992).

pro Horní Králováky Jana a Míra Předotů

Další číslo Třešničky vyjde v září 2021. OV KSČM spolu s redakcí Třešničky přeje
všem našim čtenářům krásné a pohodové léto, hodně sluníčka a hlavně pevné zdraví.


