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Májový mítink – zahájení volební kampaně
Již tradičně zajišťovali členové naší okresní organizace KSČM „Májový mítink“ jako
krajskou akci. V sobotu 24. května patřil areál letního kina v Domažlicích komunistům a jejich
přátelům. Vyzdobený areál přivítal krátce po poledni ke čtyřem stovkám účastníků.
Nádherné počasí, několik stánků s občerstvením i tradiční chodské koláče přispěly svým
dílem k dobré náladě účastníků. Po zahájení mítinku předsedou KR KSČM Plzeň (který je
současně i předsedou OV KSČM Domažlice) RSDr. Ladislavem Urbanem byl na pódiu přivítán
bouřlivým potleskem staronový předseda ÚV KSČM JUDr. Vojtěch Filip. Jak je u našeho
předsedy zvykem, mluvil bez „papíru“, ale jasně a srozumitelně a zaměřil se na řešení
nejdůležitějších otázek dnešní doby. V závěru se zaměřil na podzimní volby do jedné třetiny
Senátu i do krajských zastupitelstev.
Na vystoupení předsedy navázal po hudební vložce lídr komunistické kandidátky pro
volby do zastupitelstva Plzeňského kraje Ing. Karel Šidlo, poslanec Parlamentu ČR.
Po základních informacích o sestavování kandidátky i základních tezí volebního programu
přistoupil k představování přítomných kandidátů. V krátké době se jich po pódiu letního kina
shromáždilo asi deset. Byl mezi nimi i s pořadovým číslem 2 kandidát z okresu Tachov, který je
současně komunistickým kandidátem pro senátní volby ve volebním obvodu Tachov-Cheb.
Politická vystoupení byla prokládána kulturními vystoupeními – recitací, dechovou
hudbou, divadelní scénkou skupinou historického šermu. Po šestnácté hodině byl mítink
zakončen internacionálou.
Jako většina komunistických akcí byl náš mítink tradičně přehlížen ze strany místních
novinářů – na to jsme si už zvykli, ale že na mítinku nebyla valná většina místních komunistů, to
už je na pováženou. Snižující se počet návštěvníků vysílá k organizátorům jasný signál, že
v organizaci i programu mítinku je třeba něco změnit. To základní, co se musí určitě zlepšit, je
všeobecná známost o pořádání našeho mítinku mezi občanskou veřejností a to s dostatečným
předstihem.
Za rok na komunistickém jarním mítinku nashledanou.
Tisková komise OV KSČM

