Dnešek je jejich a zítřek musí být náš
POBĚŽOVICE – Sál hotelu Hubertus v Poběžovicích na Domažlicku přivítal v sobotu na padesát
delegátů konference okresní organizace KSČM domažlického okresu.
Mezi hosty byl místopředseda ÚV KSČM Jiří Maštálka a poslanci Ivana Levá, Karel Šidlo
a Jaromír Kohlíček. Předsedou OV byl zvolen Ladislav Urban.
Urban se ve zprávě o činnosti stranické organizace věnoval situaci ve společnosti i ve světě
s ohledem k sociálně-ekonomickým podmínkám domažlického okresu, v němž míra
nezaměstnanosti dosahuje 10 procent. »Maximální nasazení pro úspěch v nadcházejících volbách,
seznámení se s výsledky nymburského zasedání ústředního výboru, odběr a čtení deníku Haló
noviny a důstojná oslava 65. výročí osvobození Československa od fašismu – to jsou hlavní úkoly
pro nejbližší období,« zdůraznil Urban.
Věstislav Křenek, člen ÚV KSČM, podal delegátům přehled své činnosti. Zdůraznil
nezbytnost využívání moderních komunikačních prostředků pro práci strany. Ostatně domažlický
okres jde příkladem i v prezentaci svých akcí reportážemi v internetové TV KSČM. Diskutující
Josef Bartoníček se pochlubil, že na počest konference byly spuštěny nové webové stránky okresní
organizace. Přiblížil spolupráci s Klubem českého pohraničí (KČP) na přípravě knihy pamětí
protifašistických bojovníků, mezi nimiž je i legendární Adolf Burger. Kniha se na CD distribuuje
do škol.
Záslužnou činnost při přibližování historické pravdy o 2. světové válce a odboji provádí
Libuše Popelková, jež aktivně organizuje zájezdy středoškolských studentů okresu do bývalého
nacistického koncentračního tábora Flossenbürg. Popelková ve svém vystoupení připomněla osudy
některých mladičkých bojovníků proti fašismu, jejichž jména nesmí být zapomenuta: Olda Doleček,
14letý statečný hrdina, fašisty brutálně umučený, nebo 19letá Pavla Krčmová z Domažlic, jež
zahynula také po krutém mučení, aniž by své spolubojovníky vyzradila. »Je škoda, že tato statečná
dívka nemá dosud v Domažlicích ani pamětní desku,« posteskla si Libuše Popelková.
Další diskutující Václav Volfík vybídl, aby byly v propagandě více využívány srovnávací
statistické údaje o Československé republice roku 1945, 1990 a současné ČR. Dagmar Molnárová
navrhla, aby v jednotlivých základních organizacích probíhala školení v ovládání internetu a dále
řekla: »Světový kapitalismus je v koncích, avšak nevzdává se, proto doufám, že se KSČM umí
postavit do čela nespokojených.« Diskutující Jan Vogeltanz uvedl příklad dobře odvedené politické
práce, kterou byla letošní oslava MDŽ v plzeňském Pekle a další tradiční jarní akce, kterých se
spontánně dohromady zúčastnily tisíce sympatizantů. »Nejlepší propagandou je osobní kontakt
s občany, to je účinnější než billboard,« přiblížil svou zkušenost. Delegát Květoslav Kardinál
zdůraznil nezbytnost provedení analýzy období 1948–1989 odborníky KSČM. »Jsme povinni
občanům, zklamaným ze současného vývoje, předložit pozitiva i negativa období socialismu,«
uvedl. Vyzdvihl v té souvislosti práci členů KČP, kteří nabídli hodnocení práce pohraničníků
v knize Ve stopách Chodů.
V bohaté diskusi vystupovala také řada hostů. Europoslanec Jaromír Kohlíček zopakoval
základní znaky levicové strany, kterými jsou snaha o odzbrojení a mírová politika a zajištění
sociálních jistot lidí. »Ptejme se v roce 65. výročí osvobození, zdali ti, kteří proti fašismu bojovali,
chtěli výprodej československého (českého) majetku a například i to, že řada seniorů dnes doslova
obrací každou korunu,« řekl. Poslankyně a kandidátka do sněmovních voleb za Plzeňský kraj Ivana
Levá »oprášila« dějepisné poznatky. »Není to levice, kdo sílí v období krize. Zkušenosti z hluboké
hospodářské krize 30. let nás učí, že jejím důsledkem byl růst preferencí fašistických stran,«
varovala a vyzvala ke sjednocení na volebním programu KSČM.
Vedoucí kandidát KSČM v Plzeňském kraji, poslanec Karel Šidlo, poděkoval za dosavadní
podporu a připomněl, že »my všichni, kteří jdeme do voleb a vzdali jsme se svých kariér, nejdeme
za svým zájmem, ale za zájmy lidí.« Podmínkou důvěryhodného chování v politice je, aby se lidé

nezpronevěřovali morálce. »Proto je pravice proti návrhu zákona z dílny KSČM o zákazu
přeběhlictví. Přeběhlictví je totiž pro pravici skvělá metoda řešení povolebních situací,« uvedl
Šidlo.
Místopředseda ÚV KSČM Jiří Maštálka odpověděl na položené otázky v diskusi. »Naši
soupeři jsou zřetelní a semknou se do jednoho šiku, spojí je peníze. Proto i komunisté se musí před
volbami sjednotit,« vyzval. Informoval, že z iniciativy mezinárodního oddělení ÚV je k 65. výročí
vítězství nad fašismem připravena ve spolupráci s KSS štafeta akcí a mítinků. Europoslanec mj.
připravil s lotyšským kolegou z frakce GUE/NGL Alfredem Rubiksem bruselskou výstavu k tématu
2. světové války a osvobození. »Máme nejen víru a naději, ale také přesvědčení a stranu, jejíž pozici
na politické scéně jsme za 20 let uhájili. Dnešek je jejich a zítřek musí být náš,« uvedl mimo jiné
Jiří Maštálka.
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