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Naše PRAVDA

Hlasy získané v letošních volbách považuje KSČM
za jedny z nejcennějších

Komunistická strana Čech a Moravy děkuje všem
svým voličům i kandidátům za podporu v komunálních
a senátních volbách.

KSČM neměla přílišná očekávání, protože na restartu
strany se začalo pracovat teprve nedávno. Je nám jasné,
že získat zpět důvěru voličů je běh na delší tra�. V těch-
to složitých podmínkách se také podařilo sestavit pouze
polovinu kandidátních listin oproti roku 2018. Na dru-
hou stranu jsme na mnoha místech získali výsledek pod-
statně lepší, než nám přisuzovaly průzkumy.

Volby probíhaly v době apatie značné části voličů způ-
sobené asociálním přístupem vládních stran k řešení
energetické a ekonomické krize i neustálé mediální de-
honestace komunistů. Naštvaní voliči, kteří potřebují
okamžité řešení této pro ně životně velmi složité situace,

dávají logicky přednost tomu, kdo se jim v danou chvíli
jeví jako nejsilnější. I proto hlasy získané v letošních
volbách považuje KSČM za jedny z nejcennějších.

KSČM ale rozhodně nerezignuje, naopak bude pokra-
čovat ve své práci a využívat při ní moderní metody ko-
munikace, které nahradí nezájem oficiálních médií
o skutečnou činnost mimoparlamentní opoziční strany,
bude se i nadále účastnit protivládních protestů, bude
i nadále hájit zájmy pracujících. Jsme přesvědčeni,
že směrem k evropským a krajským volbám už bude díky
této práci naše strana daleko silnější než nyní.

KSČM vyzývá voliče k účasti ve druhém kole senát-
ních voleb a podpoře většiny kandidátů, kteří nekandi-
dují za žádnou ze stran vládní koalice.
(Praha, 25. 9. 2022) Vedení KSČM

Povolební shrnutí
Ve volbách do Městského zastupitelstva Příbram

ve dnech 23. 9. a 24. 9. 2022 poprvé Komunistická stra-
na Čech a Moravy neuspěla. Obdrželi jsme pouze 9117
hlasů, což představuje 4,15 %, tedy jsme nepřekročili
potřebnou pětiprocentní hranici. Oproti r. 2018, kdy
jsme dostali 17074 hlasů, což představovalo 6,09%, nás
podpořilo mnohem méně občanů.

Přiznám se, že nevím, kde hledat příčiny tohoto pro-
padu. Každý z nás se bude muset zamyslet nad tím, zda
pro úspěch těchto voleb skutečně udělal všechno, co udě-
lat mohl, aby k volbám přivedl co nejvíce našich přízniv-
ců. Nevěřím, že jediným důvodem je pokles členské
základny – k tak velkému úbytků členů přece nedošlo.

Ze složení zastupitelstva - 11x ANO, 4x Spojenci
(TOP 09 + STAN + nezávislí), a po dvou mandátech:
Příbram 2030 (nestraníci), Šance pro Příbram (Monar-
chisté + nezávislí), Piráti, ODS a SPD (Svoboda a pří-
má demokracie) -  mi vychází, že lidé opět dali v mnoha
případech přednost líbivým heslům před poctivou prací,
nepřemýšleli o tom, zda jsou sliby reálné a proveditelné.
Osobně nechápu, jak mohou volit strany, které na ně na
celostátní a krajské úrovni kašlou a neřeší jejich problé-
my. Nicméně se opět stalo.

Přes určitou frustraci z neúspěchu v Příbrami mi do-
volte, abych poblahopřála těm kandidátkám, které mají
zastupitele za KSČM. V Rožmitále pod Třemšínem získa-
la KSČM 2 mandáty z 15, což je nutno po nenadálé smr-

ti dlouholetého starosty Ing. Josefa Vondráška v covido-
vé době, považovat za úspěch. V Březnici získala KSČM
1 mandát z patnácti a v Jincích 4 mandáty z 15. Takže
ráda konstatuji, že alespoň v těchto městech, na rozdíl
od Příbrami, lidé ocenili dlouholetou poctivou práci.

Při hledání příčin neúspěchu v Příbrami se budeme
muset zamyslet nad tím, jak dál. A každý musí začít sám
u sebe. Kritika druhých nic nevyřeší, pokud nenajdeme
rezervy pro svoji další práci každý sám u sebe.

Mgr. Jiřina Humlová
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KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022

Zvolení členové za KSČM v obcích našeho okresu
Rožmitál pod Třemšínem - výsledek 16,25%, Aleš Haluska, Marie Hrušková, 2 mandáty do zastupitelstva

Dobříš - Ing. Karel Vítek - 279 hlasů, první náhradník do zastupitelstva
Březnice - Lenka Labudová - 233 hlasů, 11%, mandát do zastupitelstva

Rosovice - 2 členové KSČM, výsledek 5,82%, bez zastoupení v zastupitelstvu
Trhové Dušníky - Nikol Celinová - 38 hlasů, 16,40%, mandát do zastupitelstva
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Příležitost pro všechny...
Pionýrská skupina Jince ve spolupráci s dalšími příznivci pořádá Podzimní miniturnaj v šachu pro příslušníky
všech generací. Vyhodnoceni budou kromě nejlepších hráčů i nejmladší a nejstarší hráč a hráčka a nejlepší dívka.
Akce proběhne ve Společenském centru Josefa Slavíka (Havlíčkova 19) ve středu 26. října od 16 hodin.
Přij	te si  zahrát nebo jen fandit.

Miroslav Maršálek, vedoucí PS Jince a předseda ŠO TJ Jince

Po čtyřech zastupitelích mají Sdružení J.I.N.C.E. 2022 a komunisté

Zájem o Letní miniturnaje v šachu stoupá

Do komunálních voleb se v Jincích zapojilo pět voleb-
ních stran a uskupení oproti čtyřem v roce 2018. Voliči
tak mohli vybírat ze 75 kandidátů své favority do pat-
nácti členného zastupitelstva. To ale nezvýšilo jejich
zájem, nebo� účast v porovnání s minulými komunální-
mi volbami poklesla. Dostavilo se 44,24% oprávněných
voličů, oproti 48,41% v roce 2018.

Nejvíce hlasů - celkem pro své kandidáty získalo Sdru-
žení Jistoty, Iniciativy, Nezávislosti, Celistvosti a Empa-
tie 2022 (Sdružení J.I.N.C.E 2022). Absolutně největší
počet hlasů získala Miroslava Tichá, jedna z kandidátek
na funkci starosty.

Komunistická strana Čech a Moravy získala 2 606
hlasů. Nejvíce (360) získal vedoucí kandidát RSDr. Jo-
sef Hála. Následovali Miroslav Maršálek (252), Irena
Ungrová (227) a Ing. Miroslav Jandík (216).

Třetí nejvyšší počet hlasů (1 933) získalo SNK – Akti-
vita pro Jince. Zde vedoucího kandidáta přeskočilo
dokonce pět kandidátů, ale jen tři se dostali do zastupi-
telstva.

K aktivnějšímu zapojení do dění v obci se rozhodlo
15 žen, které vytvořily nové uskupení PRO Jince, Rej-
kovice a Běřín, složené ze samých žen.

SNK – Hasiči Jince získalo 1 470 hlasů.
Mezi 15 zvolenými kandidáty je sedm dosavadních za-

stupitelů, mezi nimi jsou všichni čtyři kandidující členo-

vé rady. Do nově zvoleného or-
gánu obce přichází osm nových
osobností, což je nejmenší mož-
ná většina. Veřejnost tedy bude
jistě s napětím sledovat, kdo
bude po dobu příštích čtyř let
tvořit vedení obce.

Miroslav Maršálek,
dosavadní radní městyse Jince

Foto Miroslav Maršálek

RSDr. Josef Hála Miroslav Maršálek

Irena Ungrová

Kdysi jsme organizovali letní miniturnaje v šachu
během letních prázdnin každý týden. To v dnešní době
již není ideální. V roce 2021 se uskutečnily tři turnaje
na konci prázdnin. Letos jsme jich na základě deklaro-
vaného zájmu naplánovali šest. Probíhaly od 6. července
do 31. srpna. Zájem byl větší než v loňském roce, a to
zejména ze strany dospělých hráčů, což hodně zvýšilo
úroveň turnajů.

Nakonec se ale vítězem stal žák a dokonce jinecký. Byl
jím člen Pionýrské skupiny Jince a hráč Šachového
oddílu TJ Jince Antonín Mezera. Na druhém místě

skončil To-
máš Brotánek
reprezentující
ŠK Příbram-
Baník a třetí
skončil domá-
cí Miroslav
Maršálek.

Pořadí dospělých: 1. Brotánek, 2. Maršálek. 3. Radek
Havlíček z Libečova na Berounsku, 4. Jakub Hrkal z Ji-
nec a 5. Jak Tichý ze Stochova u Kladna..

Pořadí nejlepších žáků: 1. Mezera, 2. Jan Mauric
reprezentující Spartak Čelákovice, 3. Vojtěch Přibyl
(Pionýr a TJ Jince).

Rok 2022 byl vyhlášen Rokem ženského šachu. Z žen
a dívek byly nejlepší Táňa Rezková, před 2. Terezou
Lískovou (Pionýr a TJ Jince) a Ivankou Mauricovou
z ŠK Spartak Čelákovice, která byla zároveň nejmladší
účastnicí turnajů.

Foto Miroslav Maršálek
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Př ipomínáme
2. 10. 1421 Husitské války, druhá křížová výprava proti husitům: Husité zahnali křižáky obléhající Žatec.

1836 Lo	 HMS Beagle (na obrázku) se vrátila zpět do Anglie z cesty kolem světa, jíž se zúčastnil Charles
Darwin.

3. 10. 1926 Radiojournal odvysílal první přímý komentář sportovní události – fotbalového zápasu SK Slavia
v. Hungaria. Zápas komentoval Josef Laufer.

4. 10. 1441 Husitství: Jan Rokycana svolal do Kutné Hory husitský sněm, který měl stanovit závazné body kališ-
nického vyznání.

1991 Federální shromáždění schválilo tzv. velký lustrační zákon.
8. 10. 1941 Protektorát Čechy a Morava: Z rozkazu Reinharda Heydricha byl násilně rozpuštěn Sokol a pozatý-

káni jeho funkcionáři.
9. 10. 2011 Žokej Josef Váňa dosáhl na koni Tiumen osmého vítězství na Velké pardubické.

10. 10. 1631 Třicetiletá válka: Praha byla okupována saským vojskem.
1871 Český sněm přijal fundamentální články, které měly zakotvit státoprávní postavení Českého králov-

ství v Rakousko-Uhersku.
12. 10. 1711 Karel VI. byl zvolen císařem Svaté říše římské.

1971 Na Broadwayi měl premiéru Webberův muzikál Jesus Christ Superstar.
13. 10. 1781 Josef II. vydal tzv. toleranční patent, kterým byla přiznána náboženská svoboda pro luteránství,

kalvinismus a pravoslaví.
15. 10. 1401 Jan Hus byl zvolen děkanem artistické fakulty Pražské univerzity na zimní semestr 1401–1402.
16. 10. 1306 Rudolf Habsburský byl zvolen českým králem.

1931 Premiéru měla Lamačova komedie To neznáte Hadimršku s Vlastou Burianem v hlavní roli.
1946 Norimberský proces: Deset předních představitelů Třetí říše bylo na základě rozsudku tribunálu obě-

šeno.
23. 10. 1526 Český sněm zvolil jednomyslně Ferdinanda I. Habsburského králem, čímž započala takřka 400letá

habsburská vláda v českých zemích.
1921 V Brně měla premiéru Janáčkova opera Ká�a Kabanová.
1936 Československo zřídilo pro ochranu hranic a pořádku Stráž obrany státu.

28. 10. 1918 V Praze byl vyhlášen samostatný československý stát.
1971 Vypuštěním satelitu Prospero X-3 se Spojené království stalo šestou zemí, která dokázala vynést

do vesmíru vlastní raketou vlastní satelit.
29. 10. 1946 Vysídlení sudetských Němců: Z Karlových Varů byl vypraven poslední transport osob německé národ-

nosti z Československa.
31. 10. 1956 Suezská krize: Spojené království a Francie se připojily k izraelskému útoku na Egypt s cílem zmoc-

nit se Suezského průplavu.
2011 Lidská populace překročila podle UNFPA sedm miliard lidí.

Všem jubilantům, kteří v říjnu oslaví své životní jubileum,
děkujeme za jejich práci pro stranu a do dalších let přejeme

pevné zdraví, štěstí, spokojenost a pohodu v osobním životě.

Čtěte týdeník NAŠE PRAVDA
Předpla�te si nebo kupujte týdeník NAŠE PRAVDA.

Předkládáme Vám informace, fakta a názory politiků a odpoborníků, které si v této době
v jiných novinách nepřečtete.

Jsme levicový týdeník. Přinášíme komentáře, rozhovory, analýzy, reportáže
a další články z aktuálního dění a České republice a zahraničí.

Předplatné objednávejte na tel. 222 897 320, 800 300 302 nebo na e-mail: posta@futura.cz.
Cena pro předplatitele 28 Kč.


