OV KSČM DOMAŽLICE
Titulní strana
Novinky

Složení orgánů

Kunětická

hora

2008

Není nám to jedno

Členská základna
Články a rozhovory
Informace o akcích
Fotogalerie
Zastupitelské orgány
PF 2010
Stanoviska KSČM
Výsledky voleb 2006
Volby do KZ 2008
Volby do PS 2010

Doporučujeme
Přečtěte si
Pravda zleva

Stalo se již dobrou tradicí, že první zářijovou sobotu odjíždí skupina našich členů
či sympatizantů na Setkání pod Kunětickou horou. Z celé republiky a mnohdy i ze zahraničí
se sjede více než pět tisíc lidí, aby společně vyjádřili svůj zásadní nesouhlas se současnou
politikou v naší vlasti.
Také v sobotu 6. září 2008 vyrazilo od domažlického autobusového nádraží auto
se symbolickou rudou barvou směrem na východ – pod Kunětickou horu. Početně sice malá
skupinka, ale zásadně symbolizující to, že levice se v celém státě musí sjednotit a využít svou
sílu, především v nastávajících krajských a senátních volbách.
Sobotní ráno se pomalu ale jistě probíralo do horkého slunečního dne. Překrásný areál
pod starodávným hradem na Kunětické hoře u Pardubic byl již organizátory dobře připraven
na početnou návštěvu. Mnoho stánků s občerstvením bylo doplněno prodejci s různým zbožím
z celé republiky. Bylo myšleno i na malé návštěvníky – nejvíce pozornosti poutala možnost projet
se po areálu na koních.
Nejen politikou živ je člověk, proto pořadatelé pozvali několik hudebních souborů. Již
tradičně to byl Xilt z Litomyšle, Svižná těla z Pardubic, letošní novinkou byla Hasičská kapela
ze Skutče s imitátorem Pavlem Kopeckým, ale nejvíce se návštěvníkům líbilo vystoupení
dětského hudebního souboru Koloušek.
Krátce po třinácté hodině začal politický mítink. Předseda ÚV KSČM je služebně
v zahraničí, proto s hlavním projevem vystoupil předseda poslaneckého klubu Pavel Kováčik.
Zdůraznil význam voleb i důležitou povinnost využít stávající situace pravicových politických
stran, kterým nestačí, že ničí republiku, ale bojují i mezi sebou navzájem. Většina celostátních
médií je nám nepříznivě nakloněna, proto naše agitace musí být osobní. Jde především o to, aby
k volbám přišlo co nejvíce lidí, potom budou moci být krajská zastupitelstva různobarevná a ne
tak jako dosud – černomodrá.
Místopředseda ÚV KSČM a poslanec Evropského parlamentu Jiří Maštálka hovořil
o nedávné návštěvě zemí bývalého Sovětského svazu. Z dob studií zde má mnoho přátel,
s některými se však už nikdy nesetká. Válečný konflikt v Jižní Osetii si vyžádal mnoho
zbytečných obětí. Je to jasná zahraniční politika KSČM, která budí pozornost nejen doma, ale
i rámci Evropského parlamentu, kde je jí více nasloucháno.
Krátká, srozumitelná a úderná byla zdravice kubánské diplomatky paní Montalvo, kterou
mnozí z nás znají z její návštěvy v Domažlicích.
Potom již odpoledne pokročilo do své druhé poloviny, pálící sluníčko zamířilo k západu
a domažličtí komunisté udělali totéž. Hovorem na zpáteční cestě se prolínala základní myšlenka
– za rok pojedeme opět. A pro Vás máme jako pozvánku několik fotografií z letošní akce.
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