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Volební rok 2014 
 Letošní rok je opět rokem volebním. Naše strana je 

v situaci, kdy mírně posílila ve volbách do PS PČR a dob-

ré zastoupení má i na úrovni krajů. Její účast na práci Se-

nátu PČR je však pouze okrajová, což odpovídá dvěma 

senátorům. Strana je na úrovni naší země trvale v opozici, 

ale my nemůžeme jen čekat až vyhrajeme volby a budeme 

mít reálnou moc. Musíme klást odpor na úrovni celé spo-

lečnosti, občanské společnosti. Musíme lidem vysvětlovat, 

že stát není nějaký parazit, a podporovat hnutí, která stát 

uznávají za nositele sociální spravedlnosti, občanské rov-

nosti, fungujícího lidského společenství. Zánik státu není 

na pořadu dne. Snahy o omezení funkcí státu jsou snahami 

nadnárodní buržoazie a nejsou levicovými hodnotami. Pro-

to i nadstátní útvar EP chápeme ne jako přechod 

k jednomu globálnímu světu, ale o snahu řešit společné 

úkoly jednotlivých zemí Evropy ku prospěchu občanů zde 

žijících. Z tohoto pohledu vnímáme i volby do orgánu EP. 

 V letošním roce volby do Evropského parlamentu 

proběhnou ve dnech 23. a 24 května. O týden dříve plánu-

jeme v Domažlicích vyvrcholení volební kampaně do EP. 

Chceme pozvat některé kandidáty a zahraniční hosty. 

 Letos se ovšem také budou opět volit zástupci do 

obcí a měst. Obecní volby budou pravděpodobně v říjnu, 

ale už v současné době musíme dávat dohromady kandi-

dátky. 

 Možná, že někteří občané již nevidí neustálé volby 

jako výraz demokracie, ale zatím není jiná možnost jak 

měnit poměry. Situace v naší zemi i v EU tak odpovídá 

názoru většiny lidí vyjádřené ve volbách do nejrůznějších 

orgánů. Ti, kteří k volbám nejdou, se vlastně vyjadřují, že 

jim je situace v obci, kraji, zemi i EU lhostejná. Tím pod-

porují stávající stav.                                                         (lu) 

KSČM v Plzeňském kraji 
 

 Plzeňská krajská organizace 18. ledna 2014 

vstoupila krajskou konferencí do nového roku. 

Na konferenci byla projednána práce za uplynulé 

dva roky a stanoveny úkoly do IX. sjezdu 

KSČM. Byla opět potvrzena základní téze naší 

práce vyjádřená heslem „nekomunisté mluvte 

s komunisty – komunisté mluvte s nekomunisty“. 

Jde o to, abychom se ještě více otevřeli ostatním 

občanům. Abychom byli strana s prvky občan-

ského hnutí. To znamená znát potřeby občanů, 

reagovat na ně, prosazovat je a bránit. Máme pře-

ci zájem na zachování našeho státu, na likvidaci 

nezaměstnanosti, na nepřepisování naší historie, 

na růstu ekonomiky, na solidaritě a sociální spra-

vedlnosti. Na dobrém životě v naší zemi, kraji, 

obci. Proto opět vyzýváme občany, aby šli vyjád-

řit názor na změnu do voleb Evropského parla-

mentu i na podzim do obcí. 

 Na krajské konferenci jsme také zhodnotili 

naši účast v krajské koalici s ČSSD. Myslím, že 

ani tady se nemáme za co stydět. Vzájemná koa-

liční dohoda se plní ve prospěch občanů kraje. 

 Stanovili jsme si i úkoly ve zlepšování prá-

ce stranických organizací a jejich pomoc při ve-

řejných akcích, oslavách MDŽ, 1. máje, osvobo-

zení, konání sportovních, společenských a kultur-

ních akcí v kraji. Činnost KSČM v Plzeňském 

kraji je prostě nepřehlédnutelná.     (Ladislav Urban)                                     

S   L I D M I  — 

 —  P RO   L I D I 

VÁM  PODĚKOVÁNÍ  A  LÁSKU  VÁM… 
Mezinárodní den žen. Tři prostá slova, ale jak obrovský mají význam, 

navzdory všem peripetiím, které oslavy tohoto svátku žen poslední 

čtvrtstoletí v naší zemi provázejí.  

 Za  posledních 100 let se postavení ženy změnilo k nepoznání, 

ale i dnes jsou ženy zranitelné, i když jinak, než jejich předchůdkyně 

z počátku 20. století. Uvědomme si, jak v naší zemi každoročně na-

růstá počet žen samoživitelek, jak kruté pracovní podmínky mnohdy 

ženy mají třeba u pokladen marketů. 

 Přejeme všem ženám bez jakéhokoliv rozdílu k jejich březnové-

mu svátku nejen tu kytičku od jejich blízkých, ale i pocit seberealizace, 

jistoty a naprostého bezpečí ve společnosti těch, kteří je mají rádi.  
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Odkaz Mezinárodního dne žen stále aktuálnější 
 Gutre s.r.o., dříve Tregamont. Fabrika německého vlastníka existuje v Holýšově řadu let. Zabývá se elektro-

výrobou a je v ní zaměstnáno na 60, převážně mladých žen, matek s malými dětmi. Pracovní podmínky sice nic 

moc, ale s nějakým tím přesčasem se dalo vydělat. Sice se občas stalo, že nebyla práce a zaměstnanci byli doma, 

aby poté si chybějící hodiny napracovávali. Nic lepšího v Holýšově pro ženy nebylo, a tak to fungovalo. Až do loň-

ského prosince, kdy listopadovou výplatu dostali až mezi svátky. Byl to „krásný dárek“ vedení firmy k Vánocům. 

Blížil se konec ledna a výplata za prosinec v nedohlednu. To už se množily „zaručené“ informace, že firma končí. 

Zaměstnancům bylo doporučeno, kdo má možnost odejít jinam, ať odejde, že mu nebudou dělat problémy, ostatní 

musí počkat do 14. února, ale chodit přitom do práce.  

 Snad deformován „totalitou“ jsem nemohl pochopit, že někdo musí podle „Zákoníku práce“ chodit do práce 

zadarmo. Objevil jsem instituci: Inspektorát práce, kde kromě jiného poskytují bezplatnou právní pomoc zaměst-

nancům, a tak jsem tam zástupce zaměstnanců nasměroval. A to jsem se nestačil divit.  

 Firma má povinnost vyplatit mzdu, bez ohledu na sjednaný výplatní termín, do konce následujícího měsíce 

plus čtrnáct dní. Tedy za prosinec do 14. února. A je to podle zákona v pořádku. Navíc, když firma neplatí zaměst-

nancům sociální a zdravotní pojištění, musí si to zaměstnanec zaplatit sám. To už mi hlava vůbec nebere, ale bylo 

to potvrzeno z VZP s dodatkem, že kdyby zaměstnanec tak neučinil, bude mu dluh narůstat o penále. 

 Proč by se stát dohadoval s vlastníkem firmy, když to může přehrát na zaměstnance a od toho si to exekučně 

snadno vybere. Tak se u nás „vyrábí“ bezdomovci. Nikdy jsem si nedělal iluze o mafiánském kapitalismu v ČR, ale 

toto už je opravdu moc. 

 Pro žáby jsme ochotni postavit přes dálni-

ci lávku či nejraději tunel, aby mohly přecházet, 

z kdejakého zatoulaného psa se stane mediální 

hvězda a člověk, ten je až na posledním místě. 

Vždyť podle slovníku našich vládnoucích politi-

ků je to jenom lůza. 

 Co dodat? „Děvčata“ dál nechoďte k vol-

bám anebo ještě lépe, volte ODS a TOP 09. Stát 

pro zaměstnance přece jenom něco udělal. Zřídil 

instituci, kde jim zadarmo sdělí, že nemají na nic 

nárok. Inspektorát práce, s hlavní centrálou 

v Plzni pro Plzeňský a Karlovarský kraj, a po-

bočkami v každém okresu s minimálně čtyřmi 

zaměstnanci.  

 To je jen jeden z mnoha případů, kterých jsou v dnešní době stovky. Ztráta zaměstnání, nevyplacená mzda. 

Už chápete, proč je Mezinárodní den žen tak významný i v 21. století?  

 Společenský večer při příležitosti MDŽ, se pro naši organizaci stal už tradicí, má značnou návštěvnost a úro-

veň. Nemělo by to však být jen o zábavě a oslavách. Vždyť odkaz vzniku MDŽ je v dnešní době čím dál víc aktuál-

ní.                                                                                                                                                                 (Karel Runkas) 

Klub českého pohraničí v Horšovském Týně 

 Obsáhlá a záslužná je činnost Klubu českého pohraničí v Horšovském Týně. Přednášky na školách, 

organizování výletů do Lidic, do památníku koncentračního tábora Ravensbrück, to je jen část jeho čin-

nosti, kterou se tato organizace prezentuje na veřejnosti.  

 Jedním z posledních záslužných činů bylo zpracování 15 nástěnkových panelů 

popisujících historii našeho státu od osidlování území Kelty až po současnost. Nedíl-

nou součástí je i písemně zpracovaná přednáška k danému tématu. A protože platí, že 

za vším máme hledat ženu, tedy i za touto činností je žena  -  paní Libuše Popelková 

z Horšovského Týna.  

 Je pozoruhodné, co vše ve svém již dávno ne dorosteneckém věku zvládne. A 

kdo viděl její perníčky, nikdy nezapomene. Její domácnost prakticky po celý rok při-

pomíná cukrářskou dílnu. S výtvory šikovné cukrářky se můžeme seznámit při mno-

ha příležitostech. (A pro čtenáře je zde alespoň malá ukázka.)                               (jb) 
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Aktivity komunistů ve veřejném životě 

KONTROLA  ZACHRAŇUJE  HODNOTY 

 Komunistická strana Čech a Moravy je i po posledních volbách třetí nejsil-

nější politickou stranou v parlamentním systému České republiky. Její členové se 

tak podílejí na správě veřejného života, jak v celostátním měřítku, tak i 

v krajských, městských i obecních orgánech naší vlasti. I přes neustálé útoky pravi-

cových politiků a nepřátelství i bojkot ze strany sdělovacích prostředků plní své 

povinnosti a podílejí se na veřejných úkolech. Na stránkách našeho listu Pravda 

zleva chceme postupně představovat práci těchto našich členů a jejich přínos pro 

společnou věc. Tou je rozvoj správních území a životních podmínek obyvatel. 

 V zastupitelstvu města Domažlice již od roku 2010 zasedají čtyři členové 

KSČM. Jedním z nich je i Věstislav Křenek, který byl jednomyslně zvolen předse-

dou kontrolního výboru. Tento devítičlenný orgán je ze zákona o obcích povinně 

ustanovený a má na starosti kontrolní činnost. Na každém zastupitelstvu podává 

jeho předseda zprávu za uplynulé období, která je kolektivním dílem všech členů 

jmenovaných z občanů mimo zastupitelstvo, většinou doporučených politickými 

stranami a hnutími. Kontrolní výbor tak kontroluje plnění usnesení z minulých 

schůzí zastupitelstva, ale i hospodaření v organizacích zřizovaných městem, jako 

jsou technické služby, nebo Domažlická správa nemovitostí, s.r.o. Kontrolní výbor 

například inicioval úpravu hrobů padlých ve 2. světové válce, která je ze zákona 

povinností měst a obcí. Nápravu marně několikrát žádal Klub českého pohraničí a 

zastupitelstvo jej zamítalo. Když došlo k šetření ze strany kontrolního výboru, na-

jednou se potřebné peníze našly a sedm hrobů rudoarmějců se důstojně opravilo. 

 Velmi pracné bylo i šetření ohledně využívání a záboru veřejných prostran-

ství, kde poznatky vedly k podezření, že dosavadní praxe vytváří podmínky pro 

klientelistické i korupční jednání. „Pokud by komunisté měli možnost podílet se na 

řízení města vědí, že by po posledních dvou volebních obdobích našli řadu 

„kostlivců ve skříních“, říká předseda Křenek. 

 „V současné době jsme k 30. 11. 2013 ukončili rozsáhlou kontrolu oprávně-

nosti požadavků obyvatel bývalých tzv. starých kasáren. Členů Nájemního druž-

stva Golem, kteří od roku 2006 bez úspěchu reklamovali některé stavební závady 

na bytech. Stížnosti poslané na Městský úřad končily u dodavatele stavby, kterým 

byl DSP Domažlice. Ten připomínky odmítal a město to dál neřešilo. Na únorovém 

zasedání zastupitelstva bude kritická zpráva kontrolní komise předložena a s ní i 

návrh na devět opatření k nápravě stavu.“ 

 Soudruh Křenek je však i členem zastupitelstva Plzeňského kraje. Zde je 

předsedou třináctičlenného Výboru pro veřejné zakázky. To je orgán s vlastním 

statutem, kde jsou vymezeny pravomoci a povinnosti. Tento orgán dohlíží na výbě-

rová řízení zakázek Plzeňského kraje, zejména na eliminaci klientelismu a v přípa-

dě budoucího přidělení zakázky i na její správnost. Aby se tak zabránilo případným 

chybám, které by zadávaly oprávněnost ke stížnostem ze strany neúspěšných ucha-

zečů. Výbor sleduje jednotlivé fáze výběrového řízení, dodržování termínů a po-

dobně. 

 V roce 2013 bylo zkontrolováno 44 nadlimitních veřejných zakázek 

v celkové hodnotě 725 miliónů korun. Z toho 18 zakázek bylo bez výhrad, 23 

s výhradami a tři vráceny k přepracování. Členové Výboru pro veřejné zakázky 

zpočátku museli nastudovat řadu předpisů a zákonů, aby mohli proniknout do této 

složité problematiky, ale během prvého pololetí vše zvládli, a tak mohli ve druhém 

pololetí loňského roku i poskytnout metodickou pomoc městům jako Horní Bříza, 

Klatovy, Domažlice a ve třech případech i v Plzni. 

 Výčet kontrolních aktivit naznačuje, že ke splnění úkolů v rámci města i kra-

je je zapotřebí velkého pracovního nasazení a stovek hodin administrativní práce. 

Nejen od členů komisí, ale zejména ze strany jejího předsedy, který výsledky 

v písemné formě předkládá zastupitelstvům. 

 Tímto článkem jsme chtěli říct, že komunisté jsou aktivní a snaží se přispívat 

k lepšímu a spravedlivému životu nás všech.                                       (Albert Kundrát) 

Kdo je  

Ing. Věstislav Křenek 

 Je třiašedesátiletý ro-

dák z Beskyd, který od roku 

1978 žije v západočeském 

kraji. Byl vojákem z povolání, 

absolventem Vysoké vojenské 

školy pozemního vojska ve 

Vyškově. Působil jako velitel 

p růz k u mn ýc h  j ed no t e k 

v Litoměřicích, Kralovicích a 

v Janovicích n. Ú. Naposledy 

v Klenčí p/Č a v roce 1992, na 

vlastní žádost, z armády ode-

šel.  

 Stal se provozním tech-

n i k e m  A g r o p o d n i k u 

v Domažlicích a založil si 

podnikatelskou a poradní čin-

nost v oboru lesního a dřevař-

ského průmyslu. Od roku 

1997 se podnikání stalo jeho 

hlavní činností a k dřevařským 

aktivitám přibyl i obchod 

s českými výrobky na světo-

vých trzích.  

 V Domažlicích si 

s manželkou před léty koupili 

starší vilku, na které 

v současnosti dokončují gene-

rální opravu. Bydlí v ní od 

roku 2007.  

 Z á r o v e ň 

s přestěhováním se soudruh 

Křenek, člen KSČM, zapojil 

do veřejné práce. Stal se čle-

nem ústředního výboru strany 

a zastupitelem Města Do-

mažlic i Plzeňského kraje. 

Angažuje se i v Klubu české-

ho pohraničí, kde byl v roce 

2005 zvolen do Národní rady 

KČP. Často publikuje v tisku 

zejména v celostátních Haló 

novinách a na zpravodajských 

serverech v internetu. 

 O jeho současné práci 

je vedlejší článek.              (ak) 
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Vážení čtenáři, 
 dovolujeme si Vám představit oficiální facebookovou stránku Komunistické strany Čech a Moravy v Do-

mažlicích. 

https://www.facebook.com/kscm.domazlice?fref=ts 
 Díky Facebooku můžete kreativně oslovit masy uživatelů a pomocí virtuálního světa jednoduše dosáhnout 

toho, aby se jakákoliv informace šířila rychlostí blesku.  

 Facebook je jedna z nejrychleji rostoucích sociálních sítí, co se týče uživatelů z České republiky. K dnešní-

mu dni je na Facebooku více než dva miliony Čechů a přes 400 milionu uživatelů po celém světě.        (Petr Cvalín)  

OSLAVY  MEZINÁRODNÍHO  DNE  ŽEN 

Středa 5. 3. 2014 – Krajská oslava v KD Peklo v Plzni – od 15 hodin 

Sobota 8 3. 2014 - Sál KD v Holýšově - od 18 hodin 

Sobota 8. 3. 2014 – Sál KD v Klenčí pod Čerchovem – od 14 hodin 

Neděle 9. 3. 2014 – „stará škola“ na Dílích – od 14 hodin 

Pondělí 10. 3. 2014 – MKS Domažlice – od 14 hodin 

Na všechny akce ženy i s doprovodem srdečně zveme. 

Občerstvení i hudba jsou zajištěny. 

Dobrou náladu si vezměte ssebou. 

  

           PIETNÍ  AKTY 
Pátek 2. 5. 2014 – hřbitov v Klenčí 

pod Čerchovem – od 18 hodin 

Pondělí 5. 5. 2014 - památník na 

třídě 1. máje, památník koncent-

račního tábora na statku 

Čtvrtek 8. 5. 2014 – hřbitov v Bělé 

nad Radbuzou – od 10 hodin 

Nic nesmí být zapomenuto,    

nikdo nesmí být zapomenut. 

JARNÍ  MÍTINK  -  ZA  LEVICOVOU  EVROPU 
Přijďte podpořit levicové kandidáty před volbami            

do Evropského parlamentu. 

Sobota 17. května 2014 od 12 hodin 

Letní kino v Domažlicích 

        Občerstvení a hudba k poslechu zajištěny.  

EVROPACAMP  BOROVICE 
 

 
 
 

 

Setkání evropské levice 

29. 5.  – 1. 6. 2014 Borovice-Seba, chatky  5 lůžek 

Program: politika, sport, kultura, zábava 

Informace na OV KSČM Domažlice 
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