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    ČÍSLO 8                 ÚNOR 2013                         INFORMACE, KTERÉ MOŽNÁ NEZNÁTE 

Vážení čtenáři, 
žijeme v době, kdy se informace 

stávají jedním z nejcennějších dru-

hů zboží. Ať už to jsou adresy a 

telefonní čísla, které tak rádi zneu-

žívají reklamní agentury nebo tře-

bas informace o tom, kde stát bude 

chtít v krátké době něco stavět – to 

je najednou šrumec na katastrálním 

úřadu, aby se majiteli pozemků stali 

ti „nejpotřebnější“. 

Každý z nás si uvědomuje, že mít 
informaci o tom, která čísla budou 

tažena v neděli ve Sportce, tak by-

chom byli za vodou. Média nás 

informují o tom, kde kdo s kým a za 

kolik co prováděl, uměle se vytvá-

řejí mediální hvězdy a celebrity. 

Takové ambice naše Pravda zleva 

rozhodně nemá. Na následujících 

stránkách bychom vás alespoň ve 

stručnosti rádi informovali o tom, 

kde máte možnost se setkat s lidmi 
stejné „krevní skupiny“, s lidmi, 

kterým rovněž tluče srdce nalevo. 

Předkládáme vám informace o ně-

kterých akcích, které buďto přímo 

pořádá OV KSČM Domažlice nebo 

kterých se můžeme zúčastnit. 

Ať si kdo chce co chce říká, ať si 

modří ptáci očka křídly utírají, my 

víme, že počátek března patřil, patří 

a bude patřit našim ženám a jejich 

Mezinárodnímu dni. 

Pro dnešní školáky i studenty se 
květen 1945 jeví jako období, kdy 

zlí Češi terorizovali a vraždili hod-

né Němce. Na našich pietních vzpo-

mínkových akcích je možno dově-

dět se i něco jiného – možná už jen 

od několika pamětníků. 

Den tisku, rozhlasu a televize se 

doslova „smrsknul“ na Slavnost 

Haló novin. Na druhou stranu musí-

me přiznat, že u prolhaného a jed-

nostranně zaměřeného bulváru není 
co slavit. 

Zato závěr roku společně stráveny 

na OV KSČM v Domažlicích může 

být důstojným ukončením jednoho 

období a rázným vykročením do 

nového roku – určitě bude lepší. 

Protože jak praví klasik: „Svět patří 

optimistům, pesimisté jsou jenom 

diváci.“ 

Tisková komise OV KSČM 

 

CÍRKEVNÍ   RESTITUCE 
„A říkám vám to znovu: To spíše projde vel-

bloud uchem jehly, než boháč do Božího krá-

lovství.“                                           (Matouš 19:24) 
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P L E S O V Á     S E Z Ó N A 
 

9. 2. 2013   XXI. Společenský ples  -  Plzeň, KD Šeříková ulice 

22. 2. 2013   XXII. Třešničkový ples  -  Domažlice, MKS 

2. 3. 2013   5. Třešničkový ples  -  Krašovice    

TURNAJ   V   KUŽELKÁCH 
 

22. 3. 2013  -  kuželna na Dílích 

 

Zájmové koulení pro všechny příchozí 

PROTESTNÍ   AKCE 

 

30. 3. 2013  -  Ansbach, Spolková republika 

 

Velikonoční pochod proti základnám NATO 

KRAJSKÝ   TURNAJ 

 

20. 4. 2013  - kuželna na Dílích 

 

Jarní krajský turnaj v kuželkách                 

pro smíšená družstva 

MEZINÁRODNÍ  DEN  ŽEN 
 

8. 3. 2013  -  Domažlice, MKS od 14.00 

9. 3. 2013  -  Klenčí pod Čerchovem, od 14.00 

9. 3. 2013  -  Holýšov, KD 



3 

 

PRVOMÁJOVÉ   OSLAVY     

 

Domažlice, zahrada Chodského hradu, 10.00 

Holýšov, celý den, celé město slaví 

P I E T N Í       A K T Y  
 

3. 5. 2013  -  Klenčí pod Čerchovem, hřbitov, 18.00 

7. 5. 2013  -  Domažlice, hřbitov, 14.00 

8. 5. 2013  -  Výhledy, Holýšov, Bělá nad Radbuzou 

K R O K Y       K       O T O V U 

 

12. 5. 2013  -  Postřekov,  restaurace/nádraží, 14.00 

 

Tradiční turistický výšlap, možnost dojet přímo do Otova 

SETKÁNÍ  S  BUDVARKOU 
 

25. 5. 2013  -  Domažlice, letní kino, 12.00 

 

Tradiční setkání občanů Plzeňského kraje 

H R A N I Č Á Ř I 

 

13. 7. 2013  -  Poběžovice, hotel Hubertus 

 

Pravidelné setkání bývalých (vlastně i součas-

ných) ochránců státní hranice 
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POZNEJME   ČESKÝ   LES 

 

OV KSČM Domažlice připravuje na měsíc září 

turistický zájezd po blízkých i vzdálenějších kou-

tech krásného Českého lesa. 

SLAVNOST  HALÓ NOVIN 

 

Pravidelná každoroční akce. Zájezd je možno 

zorganizovat pouze při závazném dostatečném 

počtu zájemců. 

SETKÁNÍ   LEVICE           

POD KUNĚTICKOU HOROU 

 

Každoroční akce první zářijovou sobotu. V pří-

padě dostatečného zájmu zajistíme dopravu. 

S I L V E S T R     2 0 1 3 

 

Zapomeňte na televizi a pohodlnou domácí válendu 

a přijďte oslavit konec roku a přivítat nový rok         

ve společnosti přátel, dobrého jídla i pití. Reprodu-
kovaná i živá hudba zajištěna, prostor pro tanec 

rovněž. Nejen politikou živ je komunista.  

mailto:pravdazleva@email.cz
http://www.kscmdoma.eu/

