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VČS, konference, VII. sjezd KSČM
V současné době je ukončena etapa konání výročních členských schůzí ZO KSČM. Jejich
náplní bylo vedle hodnocení běžné činnosti i navržení kandidátů do vyšších orgánů, kandidátů
do krajských zastupitelstev i kandidáta do ÚV KSČM.
Na většině VČS byly rovněž projednávány materiály pro VII. sjezd KSČM - „Socialismus
pro 21. století“ a „Zaměření politiky a hlavní úkoly KSČM v období mezi VII. a VIII. sjezdem
strany“. S velkým zájmem se setkal především první materiál, ale přístup k němu je více než
rozpačitý. Všichni si uvědomujeme, že v nové společensko-politické situaci potřebujeme jasné
teoretické východisko pro naši politickou činnost, ale obsah materiálu se s velkým pochopením
nesetkal. Pravdou je, že na jeho tvorbě se podílelo několik skupin teoretiků, kteří mají
na hodnocení minulosti i na předpokládaný vývoj rozdílné pohledy. Výsledný kompilát
je nešťastným slepencem „výkřiků do tmy“ a pro běžnou činnost našich funkcionářů
je nepoužitelný.
VV OV KSČM Domažlice proto bude na okresní konferenci, která se uskuteční v sobotu
19. ledna 2008 v Poběžovicích, doporučovat stanovisko, že materiál by měl být na VII. sjezdu
KSČM vzat na vědomí jako základní východisko pro další práci teoretických skupin při ÚV KSČM
Na konferenci budou voleny/potvrzovány okresní orgány a volen náš zástupce do ÚV
KSČM. S ohledem na průběžné stárnutí členské základny se stává stále obtížnější dát
dohromady dělný kolektiv stranických funkcionářů, kteří by za vzájemné spolupráce dokázali
vést naši okresní organizaci k práci ve prospěch nás všech.
S napjatým očekáváním hledíme k VII. sjezdu KSČM. Co nám asi přinese? Jisté je,
že KSČM jako jediná strana, která se nezmítá ve skandálech všeho druhu, je nebezpečná
pro pravicovou politiku současné vládní koalice. Dá se tedy reálně předpokládat, že sdělovací
prostředky něco vymyslí, aby naši stranu či její čelné představitele pošpinily a v očích veřejnosti
nás zdiskreditovaly. Bude teď záležet jen na nás všech, zdali se oprostíme od drobných
a mnohdy nevýznamných neshod a dáme či nedáme pravici možnost vzájemně nás rozeštvat.
Některá kategorická vystoupení našich funkcionářů, která se týkají materiálů pro jednání
sjezdu či způsobu řízení strany a kádrové a mediální politiky našich vedoucích představitelů,
však dopředu varují, že optimismus není na místě. Někdy se až zdá, že pravice může v klidu
složit ruce do klína a v klidu počkat, až se naše strana zlikviduje zevnitř sama. Jak by řekl jeden
z bývalých premiérů České republiky: „Slyšíme jen trávu růst?“
Přejme si všichni, aby další vývoj v naší straně byl takový, že většina našich spoluobčanů
pochopí oprávněnost naší existence a my i nadále budeme moci pracovat ve prospěch všech
pracujících.
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