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    ČÍSLO 9                 ZÁŘÍ 2013                         INFORMACE, KTERÉ MOŽNÁ NEZNÁTE 

 

Slova, slova, slova… 
 Ano, moc krásných slov se v sou-

časné době dostává do našich domovů pro-

střednictvím propagačních předvolebních 

materiálů všech politických stran a seskupe-

ní, které se rozhodly v letošních předčas-

ných parlamentních volbách získat hlasy 

voličů. 

 Učitelé českého jazyka by nám 

potvrdili, jak výrazně se snižuje schopnost 

naší mládeže rozumět významu sdělovaného 

textu. U předvolebních materiálů se tato 

schopnost porozumění ztrácí u značné části 

naší populace. Jak jinak si vysvětlit to, že 

voliči věří ODS a TOP09 jejich hesla o boji 

proti korupci? 

 O tom, že se politici flákají, zatím-

co převážná část podnikatelů musí „makat“, 

je přesvědčena převážná část občanů, to 

nemusí psát „ANO“ do svých propagačních 

materiálů. Není ale možné si tento slogan 

vyložit tak, že už se jejich kandidátům ne-

chce „makat“ a jsou se flákat do politiky? 

 „Uvedeme zemi do pořádku“, hlásá 

KDU-ČSL. Jak krásná představa, mnozí z 

nás by se k nim připojili, kdyby… Ano, 

kdyby jedním z největších nepořádků v 

tomto státě nebyly tzv. církevní restituce, 

které jsou mimo jiné dílem římskokatolické 

církve, s kterou jsou lidovci spojeni doslova 

pupeční šňůrou. Můžeme jim věřit jejich 

prohlášení??? 

 Sociální péče, zdravotnictví, škol-

ství  -  to jsou oblasti, na kterých se snad 

nejvíce podepsalo škrthospodaření předchá-

zející společné vlády ODS-TOP09.  To ale 

nebrání ODS v tom, aby na své bilboardy 

hrdě napsala, jak se bude starat o čerstvé 

absolventy škol. Marta Semelová v HaNo 

jasně ukázala, že pokud by vůbec něco ODS 

v této oblasti podnikla, tak to bude směřová-

no jen na úzký okruh lidí, kteří to de facto 

vůbec nepotřebují. Pochopí tuto klamavou 

reklamu ale naše mládež? Nebo v duchu 

školní propagandy, že oni jsou ti mladí, 

schopní a perspektivní, budou volit pravici, 

protože ta údajně těm schopným přeje, 

nezávidí a nesebere jim výsledky jejich 

podnikatelského úsilí? Zkusí si zjistit, kolik 

vysokoškoláků s praxí dnes pracuje za men-

ší než průměrnou mzdu, aby vůbec nějakou 

měli? Nebo si snad myslí, že v tomto státě 

můžeme všichni podnikat? 

 Ano, je toho opravdu moc, co se 

nám v rámci předvolebního boje předkládá k 

uvěření. V tom jsou předvolební materiály 

jakoby psané přes kopírák. Voličům ale 

vždycky zbývá možnost zamyslet se nad 

tím, co ti skvělí kandidáti dělali v minulosti. 

Co se pokusili ze svých současných slibů už 

realizovat. A naprostí nováčci? Ti to mají 

vlastně nejlepší. U nich platí, že když ještě 

nic nedělali, nic nemohli zkazit a slibem 

nikoho nezarmoutíš. Nezklamali se však už 

voliči u takových „rychlokvašek“? Vzpo-

meňme si na Věci veřejné. Pamatujme na to, 

při výběru svých kandidátů! 

                    Ing. Josef Bartoníček 

Vážení spoluobčané, soudružky a soudruzi 
 

 Po beznaději vzniká naděje. Po vládě Petra Nečase a jí sloužící poslanecké sně-

movně nám mohou, za několik týdnů, předčasné volby přinést novou naději. Naději, 

ne na zásadní změnu poměrů, ale alespoň částečné změny pro lepší život. Neschopnost 

7 let vládnoucí pravice spravovat tuto zemi, korupční a politické aféry, asociálnost, 

neodbornost a trvalé zadlužování každého občana republiky nemohly pokračovat do 

nekonečna. Do naší politiky se však za 23 let vneslo mnoho velmi špatných prvků – 

lež, arogance, hloupost, korupce, pohrdání občanem a další sebraly důvěru naprosté 

většiny obyvatel země v celý systém vlády v naší zemi. 

 Současná situace je velmi vážná, zejména v ekonomické oblasti. Dluh státu, 

korporací a občanů se blíží 4 bilionům Kč. K tomu můžeme přičíst privatizací rozvrá-

cená celá výrobní odvětví, rozvrácení našich zahraničních trhů, kolem 700 000 zdra-

vých lidí bez práce, nesmyslné církevní tzv. restituce, ztrátu potravinové bezpečnosti, 

podřízení obchodu a bankovnictví zahraničním společnostem, exekuce a lichva. Ano 

z těchto důvodů žijeme na dluh. Stejně bolestný je i úpadek morálky, práva a ztráta 

historických souvislostí a hrdosti nad vlastní domovinou. Nahrazení vědeckého myšle-

ní církevními dogmaty, ponížení práce na nejhorší způsob zajištění obživy, také to je 

současnost. Občan dostal vějíř svobod, může žít jako bezdomovec, oddávat se alkoho-
lu, drogám, gamblerství, sexu a přátelství, rodina, práce jsou zesměšňovány. Vidíte co 

všechno volá po nápravě. Pokud by se s ní začalo bude dlouhá a bolestná. 

 Občan je 24 hodin denně masírován sdělovacími prostředky, které slouží cizím 

zájmům, manipulují a ohlupují. Sdělovací prostředky sami sebe ustavily do pozice 

hlídacích psů demokracie, ale jsou jen hlídacími psy svých pánů. 

 Do předčasných voleb se hlásí nové strany a nová politická hnutí, které opět 

slibují, jako v předchozích létech vše možné i nemožné s jediným cílem zasednout ve 

sněmovně, ujmout se vlády a pak se člověče těš. Aby dosáhly kýženého cíle, kupují 

jejich majitele tisk, televizi, celebrity, vydávají miliony za hloupá hesla na bilboar-

dech. 

 KSČM je naproti tomu stranou s tradicí, která kontinuálně zastává vyhlášené 
cíle. Neslibuje snadné vyřešení současných problémů, ale má k dispozici jasný a ná-

ročný program na řešení nemoci společnosti. Ano, svojí prací a stálostí navrhovaných 

změn a jejich promyšleností dáváme lidem garanci. Nezpronevěříme se svým voličům 

a neutečeme od rozdělané práce. Naše heslo je: s lidmi pro lidi. Jen lidé – občané sami 

mohou být nositeli pozitivních změn. My jim k tomu nabízíme svoji práci, zkušenosti, 

zásadovost a sociální přístup. Ne laciná hesla a populistické sliby. 

 Komunisté jsou lidé, kteří mají svoji víru a uznávají praxi a rozum. Pokud, jako 

občané požadujete změnu a dáte hlas našim kandidátům, kteří jsou jedněmi z vás – 
budou naplňovat úkol: Zlepšení ekonomické, morální a sociální situace ČR. To mohu 

slíbit. 

 Proto se, prosím, zamyslete nad vlastním životem, nad životem a budoucností 

svých dětí a s tím přistupujte k letošním volbám. Volby jsou jen částí demokracie, ale 

významnou. Demokracie je také diskuze, ptejte se proto kandidátů na řešení problémů, 

navrhovaná řešení a navrhujte svá řešení, diskutujte o tom, co je třeba změnit a jak. 

Vždyť se jedná o život jednoho každého z nás. Nejhorší je lhostejnost, nezájem – to 

nepřísluší občanům. 

RSDr. Ladislav Urban 

Předseda OV KSČM 
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KANDIDÁTKA  KSČM  V  PLZEŇSKÉM  KRAJI 
 

1.   Ing. Karel ŠIDLO, lídr kandidátky KSČM PK, r. 1957, člen KSČM, poslanec, Bezděkov u Klatov, 

okres Klatovy 

2.   PhDr. Ing. Mgr. Mgr. Jiří VALENTA, r.1965, člen KSČM, metodik - vychovatel, Plzeň, okres Plzeň - 

město 

3.   Alena RATAJOVÁ, r. 1959, bezpartijní, vedoucí sociálního odboru MÚ, Heřmanova Huť, okres Pl-

zeň - sever 

4.   Ing. Lubomír PORVICH, r. 1962, člen KSČM, zemědělský technik, Horšovský Týn, okres Domažlice 

5.   RSDr. Josef ŠVARCBEK, r. 1955, člen KSČM, revizní technik, Planá u Mariánských Lázní, okres 

Tachov 

6.   Jitka HEJLOVÁ, r. 1963, členka KSČM, mzdová účetní, Hrádek u Rokycan. okres Rokycany 

7.   Jan BENEŠ, r. 1985, člen KSČM, projektant, Třemošná, okres Plzeň - sever 

8.   Hana VÁCHALOVÁ, r. 1966, bezpartijní, účetní, Postřekov, okres Domažlice 

9.   Andrea CÍZLOVÁ, r. 1977, členka KSČM, na mateřské dovolené, Plzeň, okres Plzeň  - město 

10. Josef ŠEFL, r. 1957, člen KSČM, vedoucí vodárenského provozu, Dobřany, okres Plzeň - jih 

11. RSDr. Jan REJFEK, r. 1953, člen KSČM, starosta městyse Dešenice, Dešenice, okres Klatovy 

12. František HLÁSEK, 1959, člen KSČM, podnikatel, Plzeň, okres Plzeň - město 

13. Gabriela Daniela RÝDLOVÁ, r. 1980, bezpartijní, úřednice, Klatovy, okres Klatovy 

14. Bc. Radek JAROŠ, r. 1975, člen KSČM, zaměstnanec, Chotěšov, za okres Plzeň - sever 

15. Petr ŠAUFL, r. 1954, člen KSČM, úředník, Rokycany, okres Rokycany 

16. Ing. Věstislav KŘENEK, r. 1951, člen KSČM, předseda výboru Krajského úřadu PK, Domažlice, 

okres Domažlice                  

17. Jitka HAVLÍKOVÁ, r. 1958, členka KSČM, podnikatelka, Žihle, okres Plzeň - sever 

18. Ing. Michaela VÁVROVÁ, r. 1983, bezpartijní, odborná asistentka, Horažďovice, okres Klatovy 

19. Milan HAJŠMAN, r. 1977, člen KSČM, pracovník Bezpečnostní agentury, Plzeň, okres Plzeň - město 

20. Jaroslav REHÁK, r. 1973, člen KSČM, podnikatel, Klatovy, okres Klatovy 

 První místa na kandidátkách KSČM v jednotlivých krajích obsa-

dí:  

Praha - Mgr. Marta SEMELOVÁ; e-mail: marta.semelova@seznam.cz 

Středočeský kraj – JUDr. Stanislav GROSPIČ; e-mail: grospics@seznam.cz 

Jihočeský kraj – JUDr. Vojtěch FILIP; e-mail: filip.ak@seznam.cz 

Karlovarský kraj – Ing. Pavel HOJDA; e-mail: pavel.hojda@quick.cz 

Plzeňský kraj – Ing. Karel ŠIDLO; e-mail: sidlok.ing@seznam.cz 

Ústecký kraj – Gabriela HUBÁČKOVÁ; e-mail: g.hubackova@seznam.cz 

Liberecký kraj – Bc. Stanislav MACKOVÍK; e-mail: kamo7@seznam.cz 

Královéhradecký kraj – Mgr. Soňa MARKOVÁ; e-mail: xmarkova@seznam.cz 

Pardubický kraj – Ing. Květa MATUŠOVSKÁ; e-mail: koncickakveta@seznam.cz 

Kraj Vysočina – Ing. Pavel KOVÁČIK; e-mail: ov.trebic@kscm.cz 

Jihomoravský kraj – MUDr. Vojtěch ADAM; e-mail: vojta.adam@email.cz 

Olomoucký kraj – RSDr. Alexander ČERNÝ; e-mail: alexcerny@centrum.cz 

Zlínský kraj – RNDr. Vladimír KONÍČEK; e-mail: konikv@seznam.cz 
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PROGRAM PRO BUDOUCNOST 
 

 

 KSČM nabízí životaschopná řešení k oživení ekonomického růstu, rozšíření demokracie a 

zvýšení životní úrovně většiny obyvatel České republiky. KSČM tak usiluje o naplnění zájmů a 

potřeb občanů, i těch, kteří v podmínkách kapitalismu nemají možnost zabezpečit vlastní pocti-

vou prací své rodiny přiměřenou životní úrovní, uplatnit se podle dosaženého vzdělání a kvalifi-

kace. 

Za současnou krizi nemohou ožebračovaní občané. Nemalý podíl na ní ale mají korupč-

níci, tuneláři i bankéři. Problémy nezaměstnaných a sociálně vyloučených řešme odstraněním 

jejich příčin! KSČM odmítá tezi šířenou pravicí o šetřící a hospodárné pravici a rozhazovačné 

levici, která zadlužuje stát. Lidé potřebují práci a solidní mzdu, ne sociální dávky! 

Korupční vláda Petra Nečase, která vzešla z voleb v roce 2010, byla jen vyvrcholením 

pravicové politiky, která dlouhodobě poškodila politické, sociální i ekonomické zájmy většiny 

obyvatel České republiky. Zavlekla zemi do pasti nesystémových škrtů a protilidových opatření, 

které vedou k ekonomické stagnaci a snižování životní úrovně většiny občanů. 

Neslavný konec této vlády poodhalil systém těsných vazeb na tzv. kmotry politických 

stran a lobbistické skupiny s kriminálním pozadím. Ukázal na prohnilost politických elit, které 

se chopily moci po roce 1989. Na tuto skutečnost KSČM dlouhodobě poukazovala a kritizovala 

ji. 

KSČM si je vědoma, že neexistuje jednoduché řešení. Její program proto obsahuje kom-

plex řešení krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých. K prvním krokům KSČM bude patřit 

zrušení asociálních opatření pravicových vlád a odvrácení privatizace zbytku veřejných služeb. 

Střednědobá opatření navrhovaná KSČM směřují k nastartování vyššího výkonu české 

ekonomiky, podpoře investic a zvýšení zaměstnanosti a sociálních jistot zaměstnanců i dalších 

občanů na základě principů sociálního státu. Jen prostřednictvím těchto opatření může dojít 

k únosnému snižování zadlužování České republiky a umořování jejího dluhu. 

Strategickým cílem KSČM je socialismus, demokratická společnost svobodných, rovno-

právných občanů, společnost politicky a hospodářsky pluralitní, postavená na maximální ob-

čanské samosprávě, prosperující a sociálně spravedlivá, pečující o zachování a zlepšování život-

ního prostředí, zabezpečující lidem důstojnou životní úroveň a prosazující bezpečnost a mír. 

KSČM jako strana nezatížená korupčními aférami typickými pro ostatní parlamentní 

strany, čitelná a plnící své sliby, předkládá občanům České republiky tento program pro období 

po předčasných volbách do Poslanecké sněmovny. 

Obnovme důvěru v politiku a stát! 

 

 

I. Poctivost se musí vyplácet 

 

KSČM se soustředí zejména na: 

 Prosazování zákona o majetkových přiznáních pro všechny občany nad určitou výši hodnoty 

majetku, rozšíření informací o majetkových poměrech politiků, veřejných činitelů a úředníků 

s významnými pravomocemi. 

 Prodloužení promlčecí lhůty u tzv. privatizačních zločinů a provedení inventury prodeje 

státního majetku. Novelu zákona o finanční kontrole ve veřejné správě.  

 Vyvození osobní a trestní zodpovědnosti konkrétních činitelů státu i místních samospráv za 

nekompetentní rozhodování a závažná pochybení. 

 Prosazení zákona zakazujícího anonymní listinné akcie, který zároveň zprůhlední vlastnic-

kou strukturu podniků. 

 Dodržování transparentnosti výběrových řízení (včetně podlimitních) a zavedení účinného 

systému veřejného sledování zakázek od zadání až po realizaci. 

 Vytváření takových podmínek pro Policii ČR, Hasičský záchranný sbor a celý Integrovaný 

záchranný systém, které povedou ke zvýšení jejich akceschopnosti. 
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II. Práci místo sociálních dávek 

 

KSČM se soustředí zejména na: 

 Zajištění kvalitního vzdělání a stabilních pracovních míst. Odbornou přípravou dle poptáv-

ky trhu práce zvýšit zaměstnatelnost pracovních sil. 

 Prosazení práva na práci a spravedlivé odměňování za ni. Zastavení stagnace reálné úrovně 

mezd a platů pracujících a řešení nepřiměřených rozdílů v odměňování. 

 Podporu prorůstových, chytrých a inovativních investic a podporu exportu jako základu ob-

novy síly a konkurenceschopnosti naší ekonomiky. 

 Návrh na vytvoření veřejné komerční banky bez poplatků, se zaručeným zhodnocením vkla-

dů a dostupnou úrokovou mírou na poskytované úvěry. 

 Prosazování státem garantované potravinové bezpečnosti a soběstačnosti, obnovení přísných 

potravinářských norem kvality potravin. 

 Podporu konkurenceschopnosti malého živnostenského, obecního a družstevního podnikání. 
 

 

III. Budoucnost mládí, jistoty stáří 

 

KSČM se soustředí zejména na: 

 Zrušení tzv. regulačních poplatků ve zdravotnictví a stropů pro odvody na zdravotní a soci-

ální pojištění zavedené pravicovými vládami. 

 Dlouhodobou stabilizaci 1. státního důchodového pilíře a umrtvení nového 2. pilíře na sou-

kromé spoření, který vyvádí peníze ze solidárního systému a vyplatí se (pokud nezkrachuje) 

pouze úzké skupině obyvatel. 

 Zavedení institutu tzv. minimálního důchodu nad úroveň životního minima (s jeho postup-

ným zvyšováním až na 10 000 Kč měsíčně). 

 Prosazení referenda o dalším osudu zákona o tzv. církevních restitucích a urychlené zrušení 

příspěvku státu na činnost církví. 

 Odmítnutí školného ve všech podobách při řádném průběhu studia. 

 Zajištění kvalitních veřejných a sociálních služeb dostupných všem potřebným občanům. 
 

 

IV. Odpovědnost k prostředí, ve kterém žijeme 

 

KSČM se soustředí zejména na: 

 Prosazování strategie udržitelného rozvoje spojené s vizí dlouhodobého ekonomického roz-

voje v souladu se sociální soudržností a ekologickými standardy. 

 Efektivnější protipovodňovou ochranu a zlepšení vodních poměrů v krajině. Ochranu zdrojů 

pitné vody a vodních zdrojů. 

 Nalezení společensky přijatelné a úměrné meze těžby nerostných surovin.  

 Podporu ekologických funkcí zemědělství, ekologické krajinotvorby a urbanistiky a na 

ochranu biodiverzity. 

 Podporu ekologicky šetrných druhů dopravy, zejména kombinované dopravy, vnitrozemské 

vodní dopravy a železniční dopravy. 

 Prosazování ekologicky šetrných a finančně únosných způsobů získávání energie a snižování 

energetické náročnosti výroby i spotřeby ve všech oblastech. 

 Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie, avšak bez dodatečného růstu cen energií pro 

spotřebitele. 
 

 

V. Více rozhodovacích pravomocí lidem 

 

KSČM se soustředí zejména na: 

  Přijetí ústavního zákona o obecném referendu a zjednodušení vyhlašování místních a regio-

nálních referend. 

 Posílení účasti občanů na tvorbě politických rozhodnutí, posílení veřejné kontroly, transpa-

rentnosti práce všech zastupitelských orgánů.                                            Pokračování na straně 6 



5 

 

FANTASMAGORIE A VOLBY 

Pokud budou fantasmagorie ovlivňovat i volby, tak nikdy nedosáhneme v naši zemi toho, čeho 

chtějí poctiví lidé dosáhnout. 

 Součástí každého volebního klání jsou vždy volební programy, které mnozí voliči ani nečtou a spo-

léhají se na verbální projev volebních slibů, které se snaží volební kandidáti úporně podat co nejširšímu 

množství voličů a to jak všemi možnými i nemožnými způsoby, tak i podle toho kdo je z jaké strany. Ne-

zpochybnitelnou úlohu v předvolebním období sehrávají především média všeho druhu a to nejen podle 

finančních prostředků volebních stran, ale i podle sympatií, a to i kdyby se média tvářila jakkoliv 

"objektivně a nezávisle". 

 Ještě že máme internet, který na řadě WEB stránkách informují zpravodajské servery s maximální 

možnou objektivitou a bez cenzurovaných zásahů či omezování politické strany jen proto, že má ve svém 

názvu slovo "komunistická". Zajímalo mne tedy jakými argumenty se zaštiťují některé pravicové strany, 

které se ostře vymezují  vůči KSČM, i nestačil jsem se divit jakých fantasmagorií se reprezentanti pravi-

ce mohou dopouštět. Objektivně je ale nutné podotknout, že i tyto  fantasmagorie se dají kategorizovat 

od naivních a úsměvných přes poučné až po nenávistné už i s příznaky chorobné a nebezpečné paranoid-

ní poruchy osobnosti. 

 Za typického představitele naivní a úsměvné fantasmagorie je možné označit názory protikomunis-

tického aktivisty pana Šimona Hellera, který ve svém věku 25 let věří, že komunisté do 10 - 20 let skončí 

v propadlišti dějin. Opravdu pozoruhodná myšlenka mladého muže, jen nevím co jej  v té škole učili. Už 

v roce 1990 "novodobí politologové" predikovali, že komunisté budou do 10 let ve skanzenu a že do dal-

ších 10 let vymřou. Jenže uplynulo už téměř 24 let, komunisté jsou stále tady a v nastávajících předčas-

ných volbách budou bezpochyby velmi úspěšní. Jak znám situaci, tak zase já mohu panu Hellerovi predi-

kovat, že komunisté tady budou stále ještě i v době, kdy on zemře ve velmi vysokém věku. 

 U paní Miroslavy Němcové, celostátního lídra ODS, jsem vždy pochyboval o jejím morálním kre-

ditu, až v publikovaném článku pana Rokyty jsem se poučil, že ODS do voleb povede promiskuitní stře-

doškolačka, která za lepší známky nabízela sex profesorům a kradením rohlíků v samoobsluze tak škodi-

la bývalému režimu. Je to také fantasmagorie? Tak této bych chtěl i věřit, ale nikde jsem nezaznamenal 

dementi paní Němcové ani její rozhořčené vyjádření, že proti autorovi podnikne příslušné právní kro-

ky.  Je to možná i tím, že jí radili někteří právní "experti "z plzeňských práv. 

 To pan JUDr. Jiří Pospíšil je jak zábavný, tak i poučný. Je tomu rok, kdy před krajskými volbami 

byl celý Plzeňský kraj oblepen billboardy, na kterých hrdě hlásal, že povede důsledný boj proti korupci v 

kraji, čímž měl na mysli zejména své volební protivníky a to jak sociální demokraty, tak i komunisty. 

Jenže tento volební slib nějak nezvládl a deklarovaný boj s korupcí se mu nějak vymknul z rukou, proto-

že neodhalil ani jednoho komunistu, ani jednoho sociálního demokrata z korupce. Ba naopak, Policie ČR 

odhalila více jak půl miliardový únik na daních a tak letos v květnu zahájila trestní stíhání tří členů ODS 

(z toho jednoho zastupitele a jednoho asistenta náměstka primátora města Plzně). Kromě toho jeden 

trestně stíhaný byl zároveň členem oblastní a regionální rady ODS, tedy přímo nejbližším stranickým 

spolupracovníkem JUDr. Pospíšila a několik dalších významných členů ODS v Plzni je v hledáčku Poli-

cie ČR. Jde opravdu o poučný případ, kdy bijec korupce hledá jinde a nehledá ve vlastním hnízdu mod-

rého ptáka. 

 Jinou kategorii fantasmagorií v kombinaci zábavné a paranoidní formy představuje ve svých názo-

rech pan senátor Jaromír Štětina. Na serveru Prvnizpravy.cz varoval, že komunisté ve své volební kam-

pani chystají svou demagogii pro nevzdělané vrstvy obyvatelstva. Nepochybuje tak o tom, že komunisté 

touto taktikou dosáhnou výrazného volebního úspěchu. Pan senátor Štětina - bývalý prominentní člen 

KSČ, ale asi trpí syndromem třídního boje s násilným převzetím moci protože tvrdí, že  situace ve spo-

lečnosti se může zdramatizovat a komunisté se opět pokusí převzít moc v zemi, třeba obsazením Parla-

mentu a pod. - "stát se to může a musíme s tímto pokusem počítat", uvedl doslova senátor Štětina.. Tak 

tady si už sám  nejsem jistý, zda nejde o šíření poplašné zprávy, nebo zda jeho osobnost by neměla být 

objektem zájmu některého erudovaného psychiatra.  

Pokračování na straně 6 
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 Zcela těžkým kalibrem v 

kategorii fantasmagorií jsou až 

paranoidní nenávistné názory 

bývalého důstojníka Bezpeč-

nostní  informační služby Vladi-

míra Hučína, který potvrdil v 

rozhovoru pro ParlamentníLis-

ty.cz, že dnešním růstem voleb-

ních preferencí KSČM Třetí od-

boj pro něj ještě neskončil. Po-

tom označil prezidenta Zemana 

za zločince, který má být souzen 

a svou neskutečnou morbidní 

zvrácenost potvrdil následujícím 

výrokem: "spoléhám jen na to, 

že snad ta cirhóza  dosáhne ta-

kového stupně, že pomůže příro-

da". Nepřeji nikomu nic zlého, 

ale myslím, že pan Hučín dopla-

tí sám na svůj vlastní styl  a 

způsob myšlení. 

 Poukázal jsem v kostce 

pouze na několik katego-

rií různých fantasmagorií, které 

se ale vesměs dotýkají hlavně 

komunistů. V předvolební kam-

pani předčasných voleb jsem 

spíše čekal souboj myšlenek, ale 

asi jsem pravicové politiky pří-

liš přecenil. Komunisté jsou ale 

lidé vesměs věcní, klidní a 

moudří, takže tohle je nijak ne-

zastraší, ani je to nijak nerozho-

dí. Pochopitelně, že komunisté 

neponechají nic náhodě. Chci 

jen vyjádřit přesvědčení, že vo-

liči už také prohlédli ty různé 

politické eskamotéry a nedají 

šanci těm, kteří je posledních 23 

let oškubávali jak husy na ho-

dy.  

Ing. Věstislav Křenek, zastupitel 

plzeňského kraje a kandidát na 

poslance KSČM do PS ČR 

                
Květenství vinné révy 

               
Spolupracovníci Mikulášů 

                Bůžek lásky 

                Stáj pro skot 

                Budova 

                Malé mlecí zařízení 

                Lehké víno 

                Americký kurovitý pták 

                Rogalo 

                Balíček vlny 

                Zdroj 

▼ tajenka je v tomto sloupci 

 Z úspěšných luštitelů, kteří do 24. 10. 2013 zašlou libovolným způ-
sobem  (viz tiráž naší „Pravdy zleva“) text tajenky na OV KSČM, budou 

vylosováni dva výherci - jedna žena a jeden muž - kteří obdrží knižní cenu. 

Proto s vyluštěnou tajenkou zašlete i kontakt na Vás, abychom Vám pří-

padnou výhru mohli zaslat.  

 Toto číslo je věnované předčasným parlamentním volbám v roce 

2013. Všem voličům přejeme  . . . . . . (viz tajenka) při výběru nových 

poslanců.   

 Zahájení diskuse o upřesnění či zdokonalení Ústavy ČR a 

klíčových zákonů s cílem upevnit demokratický právní stát a 

obhájit princip svobodné soutěže politických stran v rámci 

parlamentního systému. 

 Opatření směřující k postihu subjektů poskytujících nevý-

hodné půjčky a k zamezení neoprávněných a předražených 

exekucí majetku. 

 Tvrdé postihy spekulantů s byty, pozemky a lidí zneužíva-

jících sociální dávky všeho druhu. 
 

I. Ano světu, ne zbraním 

 

KSČM se soustředí zejména na: 

 Důsledné uplatňování Charty OSN a posilování klíčové role OSN, re-

spektování a dodržování mezinárodního práva pro všechny země. 

 Zamezení jakýmkoli snahám o výstavbu cizích vojenských základen na 

území ČR a o účast na vojenských zásazích na cizím území bez mandátu 

RB OSN. 

 Překonání agresivních bezpečnostních bloků a prosazování moderněj-

ší, kolektivní celoevropské organizace bezpečnosti. 

 Pokračování tradic helsinského mírového procesu zejména v oblasti 

mírové diplomacie a lidských práv, bez recidiv studené války. 

 Důsledné prosazování politiky nevměšování do vnitřních záležitostí 

jiných zemí a odpor vůči všem formám terorismu, včetně státního. 

 Posílení boje proti fašismu, rasismu, nesnášenlivosti a diskriminaci. 

mailto:pravdazleva@email.cz
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