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1. KOMUNISTÉ NECHTĚJÍ VÁLKU.
Ani s Ruskem a ani nikým jiným.
Nesouhlasíme s politikou ČR, EU a hlavně
NATO. Nepovažujeme Rusko a Čínu za své ne-
přátele. Žádáme, aby vojska NATO a USA pře-
stala ohrožovat Rusko a Američané se stáhli
z východní Evropy. Postoj USA připomíná hys-
terii před napadením Iráku a Lybie!

2. POŽADUJEME, aby veškerá energie
se vrátila pod kontrolu státu!
Máme za nesmyslené, aby jsme nahradili levný
ruský plyn za americké zdroje, při jejichž těžbě
dochází k devastaci břidlicových oblastí.
Znovu je třeba zapojit Rusko do výstavby ato-
mových reaktorů - jsou osvědčené, spolehlivé
a levnější.

Vážení čtenáři,
Komunistická strana Čech a Moravy prochází složitým
obdobím poté, co neuspěla ani v krajských, ani v parla-
mentních volbách. Přesto však nehodlá rezignovat na
svoji roli důsledného levicového ochránce práv „dol-
ních“ 10 milionů občanů České republiky. A v tomto
duchu se neslo i jednání Okresní konference KSČM, kte-
rá se konala dne 19. 2. 2022 v restauraci Na Hradbách
v Příbrami.

Bohužel účast na konferenci byla silně ovlivněna stále
probíhající epidemií Covid-19, takže se jednání nemohla
zúčastnit část zvolených delegátů a někteří pozvaní
hosté. I přes tyto problémy byla konference usnášení-
schopná a jako hosty jsme přivítali ss. Josefa Skálu,
doufejme, že budoucího kandidáta na prezidenta ČR,
Stanislava Grospiče, předsedu Odborového sdružení
Čech, Moravy a Slezska, a Alenu Grospičovou, předsed-
kyni Středočeského výboru Levicového klubu žen.

Jednání bylo konstruktivní a věcné. Jako nejdůležitěj-
ší úkoly pro letošní rok bylo stanoveno postavit kandi-
dátky do komunálních voleb, abychom mohli reálně

ovlivňovat politiku alespoň ve svých domovech, což by
mělo být východiskem do dalších voleb v příštích letech,
jednak sesbírat do června letošního roku 50 tisíc podpi-
sů pro kandidaturu Josefa Skály na prezidenta ČR, pre-
zidentské volby budou pravděpodobně v lednu 2023.
Vzhledem k tomu, že nejsme zastoupeni v parlamentu,
nemůžeme kandidaturu podpořit hlasy poslanců, o sená-
torech nemluvě, musíme kandidaturu zajistit sběrem
podpisů občanů. Věřím, že se nám to podaří.

Na konferenci zaznělo mnoho nejen k vnitrostranické
práci, ale i k mezinárodní situaci, která je velmi vážná,
což vyústilo k přijetí Provolání, jehož text Vám přináší-
me v plném znění na jiném místě.

Na závěr mi dovolte vyjádřit naději, že i když stárne-
me, síly a členové ubývají, přesto je KSČM stranou, kte-
rá má budoucnost, zvláště v době, kdy kapitalismus již
prakticky vyčerpal všechny své zdroje rozvoje, které mu
spadly do klína po pádu socialismu v Evropě, a jeho ha-
mižnost ohrožuje samotnou existenci života na naší
krásné planetě. Mgr. Jiřina Humlová

3. KRITIZUJEME veřejnoprávní prostředky
za jednostranný a neobjektivní postoj v ukrajin-
ské krizi a olympijským hrám v Číně.

Delegáti OK KSČM Příbram
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Ženy slaví svůj svátek
Začíná březen… Zima, jakou jsme znali z dob naše-

ho mládí, letos nepřišla. O bílé nadílce se nám větši-
nou mohlo jen zdát, sníh nahradil déš�, mlha a sych-
ravo (ale, bohužel, i smog, a to především z topeniš�).
Ale dny už se pomalu prodlužují a o slovo se opatrně
hlásí první jarní hřejivé paprsky. Blíží se jaro…

Březen je nejen měsícem přelomu ročních období,
ale také časem jednoho tradičního a diskutovaného
svátku – Mezinárodního dne žen. Připomínka tohoto
dne má svůj původ v newyorských demonstracích
tamních švadlen roku 1909. A protože se první velká
demonstrace konala 8. 3., ustálilo se toto datum v ka-
lendáři jako Mezinárodní den žen.

Je to den, ve kterém se projevuje všem ženám úcta.
Proto i já vám, všem ženám, chci poděkovat, a to

nejen 8. března. Poděkovat za sílu, kterou musíte vy-
nakládat v posledních dvou letech, kdy celým světem
obchází strašidlo jménem COVID. Věřím, že už máme

vyhráno a že už
nebudeme muset
absolvovat další
etapu očkování,
uzavírat školy, tes-
tovat se atd.

Více než jindy si uvědomuji, jak nastalá situace vy-
čerpává především vás, ženy, které pracujete ve zdra-
votnictví, sociálních a dalších službách, prodavačky,
učitelky, vychovatelky, úřednice, operátorky ve výrobě
atp. Kromě pracovních povinností se totiž ještě musí-
te postarat o domácnost a blízké.

Milé ženy, dovolte mi, abych vám všem alespoň tou-
to cestou projevil úctu a obdiv. Přeji vám, abyste
u svých nejbližších vždy nacházely dostatek sil, poro-
zumění, klidu a lásky. Ale hlavně vám i vašim nejbliž-
ším přeji pevné zdraví a život v míru.

RSDr. Josef Hála, starosta městyse Jince

Nejsložitější bod jednání, který zasedá-
ní nakonec prodloužil až do půl desáté,
bylo rozhodnutí o pořízení změny územ-

Z jednání Zastupitelstva města
Jednání zastupitelstva města Příbram s pořadovým

číslem 33 se uskutečnilo dne 14. 2. 2022, mělo na
programu jednání k řešení pouze 11 bodů, z toho
3 body (zpráva o činnosti kontrolního výboru /KV/ za
r. 2021, plán činnosti KV na r. 2022 a návrh na vyvě-
šení vlajky Tibetu) byly doplněny tzv. na stůl.

V úvodu jednání v rámci informace rady kromě in-
formace o stavu veřejných zakázek, která je součástí
každého jednání, a příjmech města za leden 2022,
zazněla i informace o školení pedagogů ZŠ, jak rozpo-
znat varovné signály nebezpečného jednání a o zpra-
covávané studii péče o majetek města, která by měla
usnadnit plánování investic a oprav majetku do bu-
doucna, protože budeme vědět, v jakém stavu je kaž-
dý objekt města.

Většina materiálů, a to včetně prodejů a výkupů po-
zemků, byla projednána v naprostém klidu a velmi
rychle. I návrh zastupitele za Piráty p. Schejbala
(s Mgr. Potůčkovou jsme hlasovaly proti jeho zařazení
na program), aby radnice vyvěsila 10. března vlajku
Tibetu, jako výraz protestu proti porušování lidských
práv, byl projednán poměrně v klidu, a musím říct, že
mě velmi mile překvapilo, že tento návrh nakonec
nebyl přijat, protože v zastupitelstvu převládl názor,
že město nemá řešit mezinárodní politiku, ale problé-
my obyvatel města.

ního plánu č. 2, protože zastupitelstvo rozhodovalo
o každém požadavku zvláš�. Přestože konečné znění
jednotlivých usnesení bylo předjednáno v pracovní
skupině, kde má každý politický subjekt ze zastupi-
telstva své zastoupení, a k jednání byli přizváni i ně-
kteří žadatelé, kterým bylo přesně a podrobně vysvět-
leno, které změny nemůžeme v současné době prová-
dět, v diskusi to tak nevypadalo. Že se do návrhu
opřeli někteří majitelé pozemků, kteří změnu chtěli,
mě nepřekvapilo. Vlastně mě ani nepřekvapila, ale
naštvala, reakce Mgr. Švendy, který se ptal na věci
projednané v pracovní skupině. Takže klub TOP 09
mezi sebou bu	 nekomunikuje, nebo hraje divadlo.
Nakonec byla změna územního plánu č. 2 schválena
v rozsahu, který doporučila rada. V této souvislosti mě
potěšilo, že neprošel návrh zastupitele Mgr. Školouda
z TOP 09 na zrušení obecných zásad pro pořizování
změn územního plánu, protože těmito zásadami dává
město dopředu na vědomí, jak bude návrhy na změnu
posuzovat, tedy jeho jednání je pak transparentní
a předvídatelné. Klub TOP 09 by zřejmě chtěl dát
investorům volnou ruku, aby si mohli dělat, co chtějí.
To však není dobrá vyhlídka do budoucnosti.

Mgr. Jiřina Humlová

Všem jubilantům, kteří v březnu 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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Další beseda na téma, které hýbe světem

Kvalifikace do krajského přeboru žáků v šachu pokračují

V Jincích v nově vybudovaném komunitním centru
v areálu bývalých Moserových lázní probíhá série besed
k negativním jevům ve společnosti.

Po úvodním tématu následovala druhá beseda věnova-
ná negativním jevům ve společnosti, jež se konala v pá-
tek 18. února. Vystoupení příslušníka Policie ČR Rado-
vana Hlada na téma terorismus. Slovo teror pochází
z  latinského slova TERRERE - vyděsit, vystrašit.

Svoji přednášku autor rozdělil do několika oblastí -
minulost - současnost - budoucnost.

V historických pramenech se s terorismem setkáváme
již od dob prvních psaných textů, například v knize Jo-
šuově (Judaismus). V nejstarších evropských civiliza-
cích (Starověké Řecko a Řím) byl součástí tehdejší poli-
tiky.

I v novodobých dějinách se stal terorismus součástí
života všech kultur. Na mnoha příkladech z dějin i sou-
časnosti nás Radovan seznámil s jeho praktikami i for-
mami boje proti tomuto zlu.

Nikoho z účastníků nenechává toto téma v klidu. Ne-
lze než konstatovat, že  terorismus nepatří do života
lidí, ovšem jeho existence je realitou. Proto je na místě
jednoznačně jej odsoudit a bojovat proti němu.

Radovan Hlad bude
s přednáškami na ože-
havá témata pokračo-
vat. Příště se bude
jednat o další součas-
ný ožehavý problém -
drogy.

Marie a Miroslav
Maršálkovi

Foto
Marie Maršálková

Středočeský kraj je pro účely mládežnických soutěží
jednotlivců v šachu rozdělen do pěti regionů. Jeden
z nich označený SA má sídlo v Příbrami.

V něm se konal již pátý turnaj Základního kola stře-
dočeského krajského Přeboru. Uskutečnil se v sobotu
19. února v Domě dětí a mládeže Příbram jako Turnaj
budoucích mistrů 2022. Jeho hlavním organizátorem byl
Šachový klub Příbram-Baník (Baník) v čele s Karlem
Benešem. Jako hlavní rozhodčí působil David Vošický,
vedoucí Šachového kroužku Pionýrské skupiny Jince
(Pionýr).

V dobře obsazené soutěži zvítězil Tomáš Brotánek
z Komárova, reprezentující Šachový oddíl TJ Jince
(TJ Jince). Na druhém místě skončil Antonín Mezera,
Pionýr a TJ Jince. Bronzovou příčku vybojovala domácí
favoritka Eliška Kováříková. Následoval třetí nejlepší
hoch Lukáš Čeřovský ze ŠK Spartak Čelákovice.

Do desítky nejlepších se z našeho regionu dostali ještě
7. Petr Budil ze ŠK při MěÚ Hostomice, 8. Šimon Bárta
a 9. Vojtěch Flíček, oba reprezentující DDM Příbram
a 10. David Pelcner z Příbrami.

Následující turnaj ZK KP proběhne 19. března v Zá-
kladní škole Pavla Lisého v Hostomicích.

Miroslav Maršálek, vedoucí PS
Foto David Vošický
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Př ipomínáme
8. 3. 1908 Mezinárodní den žen (ve zkratce MDŽ), je mezinárodně uznávaný svátek stanovený Organizací spoje-

ných národů k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908. V České republice je svátek od roku
2004 významným dnem.

11. 3. 2011 Japonsko postihlo silné zemětřesení doprovázené vlnou tsunami, která zdevastovala pobřeží ostrova
Honšú, zabila téměř 16 000 lidí a způsobila jadernou havárii ve Fukušimě.

16. 3. 1939 Byl zřízen takzvaný protektorát Čechy a Morava a jmenována jeho vláda v čele s Rudolfem Beranem.
2014 Anexe Krymu Ruskou federací: Na Krymu, obsazeném ruskými jednotkami, se konalo referendum,

v němž se přes 96 % hlasujících vyslovilo pro připojení k Rusku.
8. 3. 1921 Polsko-sovětská válka: Polsko a sovětské Rusko si rižským mírem rozdělily území Běloruska a Ukra-

jiny. Rudá armáda dobyla Kronštadt a zlikvidovala kronštadtské povstání.
19. 3. 1896 V Praze byla uvedena do provozu první elektrifikovaná tramvajová linka  z Karlína do Vysočan.

1976 Byla vyhlášena Chráněná krajinná oblast Pálava.
20. 3. 1916 Fyzik Albert Einstein publikoval svou obecnou teorii relativity.

1991 Byl vyhlášen Národní park Šumava.
21. 3. 2006 Byl založen Twitter.
22. 3. 2016 Při sebevražedných teroristických útocích v Bruselu zahynulo 35 lidí (včetně 3 útočníků) a 340 jich

bylo zraněno.
24. 3. 1721 Johann Sebastian Bach představil a věnoval braniborskému markraběti Kristiánu Ludvíkovi Brani-

borské koncerty.
1775 Selské povstání utrpělo velkou ránu, když byli u Prahy zajati vojskem jeho předáci, kteří jeli jednat se

zemskou vládou o robotních povinnostech.
1921 V Monte Carlu začala první ženská olympiáda, které se zúčastnily sportovkyně z pěti zemí.
1999 Válka v Kosovu: NATO zahájilo leteckou kampaň proti Jugoslávii s cílem zastavit násilí a represe proti

Albáncům v Kosovu.
27. 3. 1991 Miloslav Vlk byl jmenován arcibiskupem pražským.

1991 Byly vyhlášeny CHKO Broumovsko, CHKO Poodří a CHKO Železné hory.
30. 3. 1981 Prezident USA Ronald Reagan byl těžce zraněn při atentátu, spáchaném vyšinutým střelcem Johnem

Hinckleym.
31. 3. 1901 V Národním divadle měla premiéru Dvořákova Rusalka.

1991 Rozpad Sovětského svazu: Občané Gruzie se v referendu drtivou většinou rozhodli pro vyhlášení nezá-
vislosti.

Pozdrav centrály Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska
okresní konferenci Okresního výboru KSČM v Příbrami
Vážená soudružko předsedkyně, vážení soudruzi
delegáti okresní konference, vážení odboráři,
dovolte mi, abych jménem centrály OS ČMS, odboro-
vého svazu, jehož jste mnozí Vás členy, popřál zdárný
průběh Vaší konference, úspěšnou volbu složení
okresního výboru a kandidátů nadcházejících voleb.

Děkuji Vám rovněž za účast na chodu odborové
organizace, jejíž význam se zvýraznil především v si-
tuaci, kdy v nynějším složení parlamentu úplně
absentuje prozaměstnanecký a prosociální subjekt
a kdy se nutnost renesance pokrokových myšlenek
upřednostnění zájmů pracujících před parazitními zá-
jmy kapitálu jeví jako nanejvýše urgentní.

Přeji Vám, aby Vaše práce nesla plody nejen pro
Vaši politickou organizaci,ale i pro politické, sociální
a kulturní povznesení Vašeho okresu a středočeského
regionu vůbec. Je to přání upřímné především v ča-

sech, kdy na české občany doléhají následky pande-
mie,ale především tlak způsobený ekonomickou krizí,
důsledky raketově se zvyšující inflace a prudkého
zdražování, které se projevuje jak v cenách běžného
zboží denní spotřeby, tak v postupné alarmující ne-
možnosti uspokojit bytové potřeby, které jsou přes
mnohé sliby plně v rukou spekulantů.

Toto nelehké období plně ukazuje, jak nezbytné je
spojenectví třídn orientovaných odborů nejen s jejími
zahraničními partnery z řad odborových svazů Světo-
vé odborové federace, ale především s podobně smýš-
lejícími odborovými a politickými organizacemi v Čes-
ké republice, bojujícími proti parazitismu zkorumpo-
vané pravice.

Přeji Vašemu jednání i Vaší budoucí aktivitě
úspěch, který by byl úspěchem všech, kteří na
Příbramsku pracují a žijí poctivě!

Martin Peč, výkonný tajemník OS ČMS


