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V sobotu 16. ledna vyvrcholila etapa okresních konferencí KSČM v Plzeňském kraji. Rovněž
komunisté z okresu Domažlice na tento den připravili své rokování.
Prvořadou povinností konference bylo zvolit nové okresní orgány. Volba proběhla bez
problémů, o většině navrhovaných kandidátů se jednalo na VČS jednotlivých základních organizací a
delegáti s nimi tedy byly dopředu seznámeni a případně přednést vlastní návrhy a doplnění.
Určitá polemika vznikla ohledně zařazení nestraníků na připravovanou kandidátku pro volby do
krajského zastupitelstva. Někteří delegáti prosazovali názor, že když chce někdo za naší stranu
kandidovat, měl by do ní především vstoupit. S ohledem na velikost, stáří a možnosti členské základny
se tento návrh nesetkal s širší podporou.
Host konference – Ing. Jaromír Kohlíček z Teplic – ve svém vystoupení uvedl několik příkladů
toho, jak je možné nenásilně vstoupit do podvědomí občanů, aby o naší práci bylo více slyšet, byla více
vidět.
Člen ÚV KSČM za náš okres – Ing. Věstislav Křenek – ve svém diskuzním příspěvku nejprve
složil účty ze své činnosti a to jednak jako člen ÚV, jednak jako uvolněný předseda Výboru pro veřejné
zakázky krajského zastupitelstva. Dále navrhl, aby se volební kampaň pro volby do nového krajského
zastupitelstva řídila heslem „BEZPEČNOST A PROSPERITA“. Bez zabezpečení státu nemůže
hospodářství řádně prosperovat a bez prosperujícího hospodářství nebudou zdroje na zajištění
bezpečnosti. Že tento návrh padl na úrodnou půdu svědčily i další diskuzní příspěvky. Např. Petr
Cvalín hovořil o problémech imigrace, Václav Jílek zase o historických zkušenostech ochránců státní
hranice zde na Chodsku.
Velkou pozornost vzbudila slova Václava Volfíka z Postřekova. Jako dlouholetý dopisovatel do
Haló novin seznámil delegáty s tím, jak redakce komunikuje, resp. nekomunikuje s dopisovateli.
Bohužel, jeho zkušenost není ojedinělá, i další občasní dopisovatelé se setkali s tím, že jejich článek se
redakci „nehodil“ do redakčního plánu. Tak se místo názorů, zkušeností a dobrých příkladů od lidí ze
základních organizací v „našich“ novinách dočteme o tom, že je v zimě zima, v létě horko, jablka se
urodila/neurodila, děti zlobí, sladké limonády nejsou nejzdravější apod. Kdybychom si dali práci a
spočítali, kteří autoři mají za určité období nejvíce článků, byli bychom překvapeni jejich výkonností –
i s ohledem na to, kolik dalších funkcí či pracovních činností vykonávají. Asi jim můžeme jejich
pracovitost závidět. Nebo se mýlíme?

