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PRAVDA  ZLEVA 

přichází k Vám první číslo „Pravdy zleva“. Po příznivých čtenářských ohlasech nultého čísla, které 
jsme vydali v roce 2008 jako předvolební informační materiál pro všechny domácnosti okresu Domažlice, 
jsme po jistém váhání přikročili k dalšímu vydání tiskoviny, která – jak naznačuje pořadové číslo jedna – má 
zájem stát se sice nepravidelným, ale přece jen periodikem. Základním problémem, který tuto snahu může 
ovlivnit, je skutečnost, že peníze jsou vždy až na prvním místě. I proto jsme schopni vydávat jen omezený 
počet výtisků. Věříme však, že se předávané informace, které by se měly věnovat především činnosti 
komunistů na našem okrese, stanou pro Vás natolik zajímavé, že o nich budete informovat i své okolí, že se 
každý výtisk „Pravdy zleva“ stane putovním a přečte si ho větší počet čtenářů. V dnešní době, kdy 
nenápadná, ale o to výraznější cenzura způsobuje, že široká veřejnost je o životě a práci dnešních 
komunistů informována jen sporadicky, a to především v zesměšňujícím až urážlivém tónu, nebo jsou 
připomínány události z doby dávno minulé, vytržené z kontextu tehdejšího politického vývoje, se pokoušíme 
předat Vám informace z jiného úhlu pohledu. Netvrdíme, že máme stoprocentní pravdu, ale chceme Vám 
předložit alternativní pohled na naší politickou činnost, pouhý podnět k zamyšlení nad tím, zda informace 
z hromadných sdělovacích prostředků vysvětlují život kolem nás a příčiny těchto jevů tak, jak je chápe 
člověk, který se živí běžnou prací, ať už jako zaměstnanec nebo řemeslník na živnostenský list. Tito lidé 
mají čím dál víc, jak se říká, hlouběji do kapsy. 

 
Redakce Vám bude vděčna za všechny podněty a připomínky k naší práci, k naší politice. Je 

samozřejmé, že i my jsme rádi pochváleni, jako snad každý člověk, ale kritický podnět může naši práci 
posunout kupředu. Věcná, opakujeme – věcná kritika, je proto velmi vítaná, ale na vulgarity a sprosté 
urážky reagovat nebudeme. 

 
Celosvětová ekonomická krize ovlivňuje politiku i ekonomiku i v naší zemi, tedy i život každého 

z nás. A co se nás osobně dotýká, o to bychom se měli zajímat, to bychom měli chtít řešit. Naše „Pravda 
zleva“ se bude snažit nabídnout Vám informace, které by Vám mohly napomoci k hledání řešení. Pokud se 
nám to alespoň někdy povede, nebude naše práce marná. 

 
Přejeme Vám i Vašim blízkým v letošním supervolebním roce (termín ze sdělovacích prostředků) 

šťastnou a odpovědnou volbu při výběru Vašich kandidátů pro boj v české politické džungli. 
Vaše redakce 

Vážení čtenáři, 

Má nám co říci 

Soudruh Václav Rauch ze Základní 
organizace KSČM Holýšov oslavil na počátku roku 
významné životní jubileum – snad můžeme 
prozradit, že mu je už 86 let. Dodatečně se naše 
redakce připojuje ke gratulantům s přáním všeho 
nejlepšího. Je to úctyhodný věk, ale nás na 
soudruhu Rauchovi zaujal ještě jeden 
nezanedbatelný fakt. V letošním roce dovrší 
šedesátileté výročí od vstupu do tehdejší 
Komunistické strany Československa. Využili jsme 
tuto příležitost a požádali ho, aby se s našimi 
čtenáři podělil o své životní zkušenosti, názory a 
dlouhodobé postoje. 



Soudruhu Rauchu, co bylo hlavním impulsem k tomu, že jste jako docela mladý muž vstoupil do KSČ a 
začal se zabývat politikou? 

 Narodil jsem se za první republiky do chudých poměrů. Pamatuji se na radosti i strasti tehdejší 
doby, především hospodářské krize a potom nástupu fašismu. Éra protektorátu a války, zejména moje 
totální nasazení a dlouho očekávané osvobození, to vše ovlivnilo moje životní názory a postoje. 
Vojenskou prezenční službu jsem absolvoval na západní hranici. Po vojně jsem založil rodinu a začal žít 
v Holýšově. V dobrém pracovním kolektivu jsem poznával, že nejen práce fyzická, ale i práce politická je 
nutná pro budování lepší, socialistické společnosti. Začal jsem v odborech, později jsem se zapojil do 
práce ve stranické organizaci.  

V jakých politických a hospodářských funkcích jste ve svém dlouhém životě pracoval? 

 Začal jsem funkcionařit na té nejnižší úrovni – jako úsekový důvěrník ROH (revoluční odborové 
hnutí – pozn. red.), potom jsem byl členem výboru základní organizace, následovala funkce předsedy ZO. 
V návaznosti na stále vyšší funkce jsem se musel vzdělávat odborně i politicky. Absolvoval jsem řadu 
školení, odborových i stranických. Postupně jsem zastával funkce i ve vyšších orgánech, především 
odborových, kde jsem nakonec pracoval jako člen předsednictva ústředního výboru odborového svazu. 
Ve straně jsem zastával funkci předsedy CZV KSČ, byl jsem i členem okresního výboru. Rovněž jsem 
pracoval v Lidových milicích. Zde jsem pracoval v okresním štábu LM a za svoji činnost jsem obdržel 
státní vyznamenání Za zásluhy o výstavbu LM. V hospodářské sféře jsem zastával postupně několik 
funkcí a do penze jsem odcházel z funkce ředitele závodu Tesla Nýřany.  

Mohl byste objasnit svůj pohled na činnost dnes tak hanobených Lidových milicí? 

 Lidové milice zde v Holýšově vznikly ve stejné době, jako jinde v republice. Já jsem do nich 
vstoupil v roce 1952. Zažil jsem tam mnoho hezkých chvil ve výborném kolektivu stejně smýšlejících lidí, 
kteří neváhali obětovat svůj volný čas ve prospěch výcviku, aby byli připraveni plnit úkoly, kvůli kterým 
byly Lidové milice založeny. Nemohu potvrdit ty fámy, které tvrdí, že LM byly organizací, která prováděla 
nějaké násilí, naopak jsme pomáhali tam, kde to bylo potřeba a naše síly stačily. Na léta strávená 
v kolektivu LM vzpomínám hrozně rád a je mi nakonec líto, že skončily tak, jak skončily.  
Setkal jste se někdy vy osobně nebo vaši blízcí s negativním působením KSČ, které je nám neustále 
pravicí podsouváno? 

 V oblasti vztahů strany a občanů jsem se pohyboval mnoho let a nemohu potvrdit, že by někde 
byly činěny nějaké nepřístojnosti vůči lidem. Jako funkcionář jsem měl příležitost řešit mnoho problémů, 
ale přistupoval jsem k nim z pohledu lidskosti, nenechal jsem se nikdy unést emocemi, poněvadž to 
vždycky přinášelo špatný výsledek. Po mnoha letech se na mě obrátilo mnoho lidí, s kterými jsem měl 
problémy, aby mi poděkovali za řešení, které jim koneckonců pomohlo.  

Vím, že to nebylo všude tak. Děly se věci, které nebyly slučitelné s politikou strany. Já sám jsem 
zažil na své vlastní kůži případy, kdy za podání pravdivých informací jsem byl nejenom kritizován, ale i 
stranicky řešen a trestán. Za to, že jsem podával spravedlivé a pravdivé informace, což někteří funkcionáři 
nemohli potřebovat a neradi je slyšeli. Ale život koneckonců sám vytřídil ty lidi a celá řada těchto kariéristů 
špatně skončila. Na rozdíl od nich jsem se dožil nejen vysokého věku, ale i vděku řady lidí, kteří 
dodneška, pokud se někde sejdeme, vzpomínají. A vzpomínají s pocitem uspokojení.  

Neměl jste někdy chuť „položit“ průkaz a začít se starat jen o sebe a zapomenout na práci pro společnost? 

 Samozřejmě, že život s těmi úkoly, které jsme měli, já i ostatní, přinášel takové situace.  Poměrně 
málo času zbývalo na rodinu. Rodina musela i snášet některé ty problémy, které se mě dotýkaly. Jako 
časové zaneprázdnění, a to nejen v týdnu, ale i o sobotách, nedělích a svátcích. Musím ale poděkovat 
celé své rodině, protože při dobré vůli a pochopení, které jsem od ní měl, se moje práce dala zvládnout. I 
v mém životě nastaly někdy situace, že momentálně jsem chtěl řešit problémy radikálním způsobem, ale  
v klidu a při uvážení všeho, jsem k tomu nepřistoupil a nikdy jsem takzvaně nepoložil stranickou legitimaci.   
Náš život dnes velmi negativně ovlivňuje světová ekonomická krize. Co byste s ohledem na své 
dlouholeté životní zkušenosti popřál dnešní mladé generaci, které je tolik let, jako bylo vám při vstupu do 
KSČ? 

 Mladým lidem přeji jejich mládí, všechnu tu zábavu a všechno to vyžití, které dneska bohatě mají, 
které naše generace neměla. V životě ale není jen zábava, jen hra. Život je daleko tvrdší na všechny, tedy 
i na mladé lidi. Přál bych jim, aby poznávali a hledali pravdu mezi oficiální propagandou o stavu naší 
společnosti a vlastními zkušenostmi. Aby hledali pravdu o tom, jak se žije obyčejným lidem, aby hledali 
cestu k lepšímu uspořádání společnosti, kde bude vytvořena příznivá atmosféra a příznivé podmínky  
všechny pracující lidi a kde nebude taková nenávist, taková zloba a takové neřesti, které přináší dnešní 



pro všechny pracující lidi a kde nebude taková nenávist, taková zloba a takové neřesti, které přináší 
dnešní doba. Já vím, že je to hledání těžké, pro mladé lidí většinou nepřijatelné, ale život ukáže jim všem, 
že je třeba se zapojit a pomáhat tomu, aby pokrok byl uskutečněn. Proto bych jim chtěl doporučit, aby se 
seznámili s programem Komunistické strany Čech a Moravy.  
 

Přátelské posezení v příjemně vyhřátém obýváku skončilo. Kdyby se nám v tomto státě podařilo 
spojit moudrost a zkušenost stáří s elánem mládí, mohli bychom se mít lépe. Aby se toho soudruh Rauch 
dočkal, to bylo naše přání na rozloučenou. 

          Redakce 

Stranické konference v roce 2010 
Rok 2010 je rokem stranických konferencí. V sobotu 16. ledna již proběhla městská konference 

v Domažlicích, na  níž komunisté z města hodnotili svoji práci a práci Městského výboru KSČM za 
uplynulé období. Rokovali také k problému volebního programu pro podzimní volby do městského 
zastupitelstva a sestavení vhodné kandidátky. 

27. března byla svolána okresní konference. Sejde se v hotelu Hubertus v Poběžovicích. Kromě 
hodnocení práce okresní organizace a výhledu činnosti na další léta zde budou voleny i nové okresní 
orgány a delegáti na krajskou a celostátní konferenci KSČM. 

Důležitým úkolem okresní konference bude projednání „Projektu dalšího rozvoje potenciálu 
členské základny a změny stranické struktury KSČM“. Jde o úkol, který si strana uložila na VII. sjezdu 
KSČM. Nutné je řešit snížení akceschopnosti strany a její působení ve společenském systému, zvýšení 
vlivu strany v široké veřejnosti, zvýšení její schopnosti prosazovat politické, ekonomické a sociální zájmy 
v situaci zhoršování podmínek pro důstojný život většiny občanů. Smyslem změn je i vytvoření podmínek 
pro získávání nových členů strany. Jde o vytvoření účinného a pružného systému stranického řízení, 
růstu akceschopnosti. Návrh „Projektu“ schválený VV ÚV KSČM bude v předstihu poskytnut delegátům 
okresní konference, aby mohli sami, nebo za přispění své ZO KSČM zaujmout stanovisko, které budou na 
okresní konferenci obhajovat. Jde o obsáhlý dokument a okresní konference mu musí dát náležitý prostor 
k důkladnému projednání. 

Dne 9. dubna se v Plzni uskuteční krajská konference, na kterou budeme volit 6 delegátů. Také 
tato konference se bude zaobírat prací komunistů v kraji, přípravou voleb a výše uvedeným „Projektem“. 
Konečnou tečku za dokumentem „Projekt dalšího rozvoje…“ pak učiní celostátní konference KSČM, která 
se bude konat v termínu 26. června 2010 v Nymburce, kde budeme mít dva delegáty. Vidíme tedy, že 
letošní rok bude nejen rokem voleb, ale i rokem stranických konferencí. Chci požádat všechny delegáty 
okresní konference, aby k svému mandátu přistupovali velmi svědomitě, aby naše jednání posunulo 
situaci ve straně kladným směrem. 

                                                                            RSDr. Ladislav Urban, předseda OV KSČM 

Průběh VČS KSČM v okrese 
V našem okrese pracuje 27 základních organizací. Výroční členské schůze proběhly  v 19 z nich a 

průměrná účast byla 54 % . 

Hlavním bodem programu všech VČS byla příprava  na volby do zastupitelstev obcí a do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR. Vzhledem k věkovému složení našich členů je nutné oslovit a získat na kandidátky 
sympatizanty a mladší občany, kterým současná situace ve státě není lhostejná. Protože se volby blíží, je třeba 
s vyhledáváním kandidátů začít hned. 

  ZO také provedly vyúčtování za rok 2009  a  přehled placení členských příspěvků. Všechny organizace 
potvrdily do funkcí stávající  členy výboru ZO i předsedy. 

ZO č. 10 v Domažlicích ukončila svoji činnost a zbývající  čtyři členové přejdou do organizace č. 3. 
Organizace č. 10 patřila mezi nejaktivnější organizace. Její členové se zúčastňovali a pomáhali při všech akcích 
pořádaných OV KSČM.  Pravidelně přispívali na volební fond, vybrali 3 750,— Kč na postižené povodní a průměr 
členských příspěvků byl 66,-- Kč. Všem členům této organizace patří poděkování. 

Připomínky  z jednotlivých ZO KSČM budou zvolenými delegáty předneseny na  okresní konferenci. 

Redakce 



Chystáme pro Vás 
OV KSČM DOMAŽLICE A LKŽ V DOMAŽLICÍCH 

P O Ř Á D A J Í 

XIX. TŘEŠNIČKOVÝ  PLES 

V pátek 19. února 2010 od 20 hodin v MKS Domažlice. 

Hraje Domažličanka pod vedením Jana Mlezivy. 

Předtančení, bohatá tombola. 

Vstupenky a místenky dostanete na OV KSČM Domažlice 

   Srdečně Vás zvou pořadatelé 

Mezinárodní den žen žije 
 Tradiční oslavu Mezinárodního dne žen v Domažlicích pořádá 
OV KSČM Domažlice ve spolupráci s LKŽ Domažlicka  

v úterý 9. března 2010 od 15. hodin v MKS v Domažlicích.  

K poslechu i tanci bude hrát paní Zlata Kráčmerová z Holýšova, jejíž 
umění vykouzlit dobrou náladu jsme obdivovali již v minulém roce.  

 Vítány jsou všechny ženy, ani jejich mužský doprovod nezůstane 
stát před zavřenými dveřmi. Jednáme i s dalšími společenskými a 
zájmovými organizacemi o jejich zapojení do oslavy svátku žen, abychom 
mu vrátili význam a vážnost, kterou má v celém světě.  

Přijďte se pobavit mezi nás! 

   

   

Letos v květnu uplynou  dva roky  od 
VII. sjezdu KSČM, které budou  polovinou 
mezisjezdového období. A to je rozhodně důvod k 
zamyšlení nad uplynulou dobou, co se podařilo a 
co ne. Od VII. sjezdu do současné doby  se 
uskutečnilo celkem devět zasedání pléna ÚV 
KSČM. Průměrná účast na těchto jednáních se 
pohybovala kolem 94%. Jednotlivých plén se 
účastnili i pozvaní poslanci a senátoři Parlamentu 
ČR, předsedové Krajských rad KSČM a 
předsedové OV KSČM. 

Připravenost projednávaných materiálů v 
plénu ÚV KSČM byla poměrně dobrá, což 
přispívalo k rychlému a hladkému jednání. Výjimku 
tvořil jen návrh „Statutu stínové vlády“, který byl na 
můj podnět zcela přepracován. Navrhovaný 
dokument se vyznačoval rutinérstvím a 
nepochopením nových zásadních změn, které 
„Statut stínové vlády KSČM“ měl skutečně 
představovat a plnit.  

Programový obsah jednotlivých zasedání 
postihoval  odpovídajícím způsobem  jednak 

aktuální politickou situaci a jednak i navrhovaná 
opatření vedoucí ke změnám, které by byly pro 
naši společnost výrazným přínosem. Poměrně 
rozsáhlá pozornost na dvou zasedáních ÚV byla 
věnována hodnocení podzimních komunálních a 
krajských voleb v roce 2008 a voleb do 
Evropského parlamentu v létě 2009. Provedená  
hodnocení byla velmi seriozní a zaznělo i mnoho 
kritických připomínek k práci Ústředního volebního 
štábu KSČM, který podle některých poznatků ne 
vždy plně a  správně reagoval na vzniklé problémy. 
Rozdílné hodnocení zaznělo i na práci reklamní 
agentury „PROFIL“, která připravovala jak některé 
propagační materiály, tak se i bezprostředně 
podílela v některých regionech ČR i na volebních 
kampaních KSČM. Zásadním faktem ale je, že 
pokud nezúročíme tyto  poznatky z volebních 
kampaní a nepřijmeme nové formy  a metody 
vedení volebních kampaní v plném komplexu, tak 
výsledek nebude nijak oslnivý. V žádném případě 
se nesmí sázet na teorii, že „Neúspěchy našich 
nepřátel jsou úspěchy našimi“. 

Pokud se podíváme na poslední  usneseni 
VII. sjezdu KSČM z hlediska jeho časového plnění 

ÚV  KSČM  před  poločasem 



Pokud se podíváme na poslední  usneseni 
VII. sjezdu KSČM z hlediska jeho časového plnění 
do současné doby, tak můžeme říci, že jeho plnění 
se průběžně realizuje, ale hlavní slabinou je 
značné zpoždění v plnění  úkolu, který stanovuje 
„připravit a projednat projekt dalšího rozvoje 
politického potenciálu členské základny KSČM a 
změny organizační struktury KSČM, které by lépe 
odpovídaly stavu členské základny a potřebám 
efektivní práce strany ve společnosti“. Závazné 
projednání tohoto návrhu v plénu ÚV KSČM bylo 
už 4x odloženo z důvodu jeho nepřipravenosti. To 
svědčí jak  o složitosti celého problému, který byl v  
posledních 5 letech  podceňován, tak i o 
různorodých  pohledech  na budoucí vývoj KSČM. 

V současné době, až do června, stojí před 
jednotlivými organizačními stupni KSČM  velmi 
složité období jak přípravy voleb do Poslanecké 
sněmovny, tak i zabezpečení okresních a 
krajských konferencí KSČM, které budou završeny 

letos v červnu celostátní stranickou konferencí 
KSČM. Úkolem okresních a krajských konferencí, 
kromě jiného, bude také zvolit delegáty na  toto 
vrcholové jednání. Také zformulovat nové návrhy 
řešení k vytvoření jak efektivnější organizační 
struktury KSČM, tak i změny celého systému řízení 
stranické práce v KSČM.  

Zákonité změny v členské základně KSČM 
vyvolávají  i potřebnou odezvu v reakci na 
probíhající  společenské  změny. Posouzení 
návrhů ze všech okresních a krajských konferencí 
bude hlavní náplní celostátní stranické konference 
KSČM právě v době poločasu mezi stranickými 
sjezdy. Je zřejmé, že závěry červnové 
celostranické konference KSČM připraví velmi 
významné změny jak ve vnitrostranickém životě 
KSČM, tak i v politické práci  s  občanskou 
veřejností. 

Ing. Věstislav Křenek, člen pléna ÚV KSČM 
   

Představujeme jubilanty 
Jiří Stoklasa, ZO KSČM Postřekov 

 Vypravil jsem se jednou v sobotu na 
návštěvu k bývalému nadřízenému, soudruhu 
Jiřímu Stoklasovi. Sedíme v obývacím pokoji jeho 
rodinného domku a vzpomínáme. 

 Prožili jsme společně na základní škole  
v  Bělé nad Radbuzou deset let. Bylo to období 
rekonstrukce, kdy bylo třeba všechno ze školy 
vystěhovat. Za tři roky  nastěhovat všechno zpátky. 
Byly to desítky hodin navíc, shánění dopravy, 
pomocníků na těžší práce a podobně. Vždycky ve 
vypjatých chvílích nejlépe poznáte charakter 
člověka. Poznal jsem velkou pracovitost, poctivost 
a organizační schopnosti Jiřího Stoklasy. 

 V době, o které jsem se zmínil, měl soudruh 
Stoklasa za sebou řadu let ve školských službách. 
Po absolvování gymnázia v Táboře         

Stoupá význam          
krajské rady KSČM 

Vážení čtenáři,  
 musíme konstatovat, že nám v základních 
organizacích postupně ubývají členové i tak, že 
někde musíme ZO slučovat. Podobný stav je v 
celé straně. Život nám ztížila i změna 
státoprávního uspořádání – zrušení okresních 
úřadů. Ztratili jsme tak blízkého partnera pro 
jednání a tím na významu stoupá role krajských 
rad KSČM. 
 Posílení role Plzeňské krajské rady bude 
projednáno na krajské konferenci 9. dubna. Budou 
do ní zvoleni zástupci okresů podle zásady parity – 
počtu členů. Dosud tvoří radu předsedové OV a 
hospodář a v tomto složení se scházejí každý 
měsíc. Rozšířená rada se bude scházet čtvrtletně. 
 Úkolem rady bude koordinace práce v 
rámci kraje, zejména v nadcházejícím období 
voleb, sestavování kandidátek a podobně. Rada 
bude aktivně vystupovat ve vztahu ke všem 
druhům médií včetně internetu. Bude popularizovat 
nejen politické cíle strany, ale i akce 
společenského a sportovního života v okresech. 
 Rada hospodaří s vlastními finančními 
prostředky získanými například za volby a za 
členské příspěvky od krajských zastupitelů. 
Rozpočet činí přibližně milion korun ročně. 
 Zcela novým úkolem rady bude přejímání i 
některých organizačních funkcí okresních 
organizací, které ztrácejí členy, ale i aktivitu. 

Uvažuje se i o slučování okresních organizací, aby 
se centralizovala ekonomika a snížil se počet 
zástupců v ÚV KSČM. Běžné práce okresů, ani 
základních organizací, by se to nedotklo. 
 Věřím, že připravované změny budou 
prospěšné v působení strany v kraji. 
 

RSDr. Ladislav Urban, předseda KR KSČM 

   



 Dne 11. února 2010 se dožil významného 
životního jubilea vzácný člověk, kamarád, soudruh 
Milouš Zikmund.  

 Míla, jak mu jeho kamarádi říkají, je 
rodákem z Rovenska pod Troskami. Po 
absolvování základní školy vystudoval obchodní 
akademii. V osmnácti letech vstoupil do KSČ. 
Prakticky celý jeho produktivní život je spojen se 
službou v ČSLA (v armádě – pozn. red.) 
Domažličtí si ho pamatují ze služby u místního 
útvaru. 

 Po skončení služby v armádě bydlel jistou 
dobu v Draženově a odtud se v roce 1985 
přestěhoval do Klenčí. Několik let pak ještě 
manuálně pracoval v místní elektroporcelánce.  

 V Klenčí se velmi brzy zapojil do veřejného 
a politického života. Velký kus práce odvedl hlavně 
v agitačním středisku. Vedle toho stál dlouhá léta 
v čele mysliveckého sdružení. Myslivost byla jeho 
velkým koníčkem. Mezi nimrody má dodnes 
mnoho dobrých přátel. Další jeho zálibou byla 
zahrádka.  

 Míla má spoustu dobrých přátel, které si 
získal svou kamarádskou, vlídnou povahou. 
Vážíme si ho i pro jeho politický přehled, který 
velmi pomáhal ZO. Přes vážné onemocnění 
neztrácí zájem o veřejné a politické dění. 

 Do dalších let přejeme soudruhu Milouši 
Zikmundovi zlepšení zdravotního stavu a zároveň 
děkujeme za obětavou práci pro stranu. 

Milouš Zikmund, ZO KSČM Klenčí pod Čerch. a Pedagogické fakulty UK v Praze nastoupil v roce 
1948 do Bělé nad Radbuzou jako učitel. Tady se 
zapojil do veřejného a politického života. Podílel se 
na přípravě nejrůznějších akcí. Bělou nad 
Radbuzou opouštěl v roce 1976 jako ředitel školy, 
aby se ujal stejné funkce v Klenčí pod Čerchovem. 

 V Postřekově, kde se zabydlel, se zapojil 
do stranické práce ve výboru VO a v něm pracuje 
dodnes. Setkáváme se i na většině akcí 
pořádaných OV KSČM. V tomto směru je 
příkladem mnohem mladším soudruhům. Nehledá 
výmluvy a omluvy, a pokud mu to zdravotní stav 
dovolí, přijde. 

 Den před mou návštěvou slavil soudruh 
Stoklasa čtyřiaosmdesátiny. Přejeme mu do 
dalších let hodně zdraví, pohody a štěstí. 
Děkujeme mu za věrnost a práci pro naši stranu. 
Věříme, že se bude ještě dlouho těšit ze svého 
koníčka – radioamatérství. 

 

Texty i fotografie František Novák, Klenčí pod  Čerchovem    

Supervolební rok 
 Půjčili jsme si toto slovní spojení ze 
sdělovacích prostředků, i když nás doslova tahá za 
uši, ale pravdou je, že s volbami se v letošním 
roce roztrhl pytel. Našeho volebního obvodu se 
sice netýkají volby do senátu, ale do podzimních 
komunálních voleb se jistě všichni dle svých sil a 
možností zapojíme. Ať už jako kandidáti, členové 
okrskových volebních komisí či jako účastníci 
předvolebních shromáždění. Ale zejména při 
každodenní mravenčí politické práci, při 
vysvětlování politiky KSČM. Při propagaci našich 
stanovisek a vysvětlování příčin negativních jevů, 
které kolem nás vidíme, a možnostech jejich 
změny. 

 Nejdůležitější pro celý vývoj našeho státu 
však budou parlamentní volby v květnu letošního 
roku. Zvítězí Topolánkova ODS, která už několikrát 
jasně ukázala, že je schopna doslova všeho, jen 
aby se udržela u koryta a zabezpečila svým 
movitým příznivcům ekonomické výhody na úkor 
lidí, kteří se živí svou vlastní prací? Nebo to bude 
Paroubkova ČSSD, která ale není příliš 
demokratická a jen velice málo sociální? Spíše by 
se dalo říci, že je populistická, slibuje nesplnitelné 
a po volbách se spojí třeba s Marťany, jen aby byla 
ve vládě? Nabízí se dále TOP 09 – strana 
politických přeběhlíků, kteří se ve svých 
mateřských stranách (a že jich někteří měli již 
povícero) tak zdiskreditovali a ztrapnili, že si museli 
založit stranu novou. Kdo stojí za jejich intenzívním 
zviditelňováním se ve sdělovacích prostředcích? 



Kdo to platí? Vždyť kromě starého knížepána 
Schwarzenberga a „ekonomického experta“ 
Kalouska, který by od hodiny mohl dělat finančního 
ředitele celé zeměkoule, nic neukázali, nic 
nepředvedli – ale voliči jim údajně věří. Proč?  

 Jako velice zásadová se jeví strana Věci 
veřejné v čele s Radkem Johnem. Využívá veřejně 
známých průšvihů stávající vládnoucí garnitury a 
tvrdí, že oni si s tím rychle a zásadově poradí. Dá 
se tomu však věřit? O KDU-ČSL v čele s Cyrilem 
Svobodou je snad lepší se ani nezmiňovat. Kdo 
nemá pokročilou sklerózu, tak ten ví, co už 
v politice dokázali.  

 V předvolební kampani se budou všichni 
předhánět ve svých slibech, vzájemně na sobě 
nenechají nit suchou, ale v jednom se vždy 
shodnou. Je to zášť vůči KSČM. Tam, kde jim 
chybějí argumenty, tak stačí říci – mohou za to 
komunisté a čtyřicet let jejich vlády a je 
vymalováno. Všeobecný bojkot naší politiky, našich 
názorů a postojů nás však ubezpečuje o tom, že se 
strašně bojí toho, aby se naše myšlenky nedostaly 
k lidem, kteří by o nich mohli začít přemýšlet. Jejich 
strach jde tak daleko, že po dvaceti letech, kdy se 
stále mluví o zločinech komunismu a je na to 

vytvořen celý ústav, se stále nic konkrétního 
nevyšetřilo. Nikdo nebyl skutečně obviněn (Štěpán 
a Polednová – to jsou jen zoufalé pokusy, které ale 
nedokazují zločinnost celého režimu), a tak se 
přikročí k tomu, že mají být hvězda, srp a kladivo 
zakázanými symboly. Je vidět, že se pravice 
opravdu bojí pracujících lidí, kteří by mohli – pokud 
přijdou k volbám – velice výrazně promluvit do 
řízení našeho státu. Je snad voličům v tomto státě 
jedno, že se nehorázné průšvihy vládnoucí 
garnitury a možná i protizákonné bohatnutí 
několika málo jedinců řeší na úkor těch 
nejchudších?  

 Přijďte všichni k volbám a svým hlasem 
projevte svůj názor. Uplatněte své právo, za které 
naši předkové tolik bojovali – a určitě věděli proč! 
Jistě, jeden hlas nic nezmění, ale jsou miliony těch, 
kteří k volbám nejdou. V jednotě je síla – to jsme 
nevymysleli my, ale už kníže Svatopluk na Velké 
Moravě tak vychovával své syny. Touto zásadou 
se řídil i vojevůdce Jan Žižka, když se svými 
nevelkými voji naháněl strach celé tehdejší Evropě. 
Poučme se z historie a udělejme něco pro sebe a 
své děti a vnuky. Nebo si opravdu myslíte, že to za 
nás udělají „ti nahoře“? 

     Redakce 
   

OV KSČM Domažlice pro vás letos připravuje: 
již XIX. Třešničkový ples – pátek 19. 2. 2010 od 19 hodin v MKS Domažlice, 

      oslavy MDŽ - 9. 3. 2010 v MKS Domažlice, 

  - 6. 3. 2010 v Klenčí a v Holýšově, 

 - 3. 3 v Plzni – cca v 13,30 hodin bude z Domažlic odjíždět autobus,  

   zastávky pro zájemce budou po celé trase,   

okresní konferenci KSČM – 27. 3. 2010 v Poběžovicích, 

krajskou konferenci KSČM – 9. 4. 2010 v Plzni, 

májové oslavy v Domažlicích, Holýšově, 

pietní akty k uctění památky padlých z II. světové války – 65. výročí ukončení války, 

předvolební mítink v letním kině v Domažlicích – 22. 5. 2010,  

Kroky k Otovu – květen 2010,  

sportovní zápolení v kuželkách – termíny dle možností kuželny, 

propagační akce před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 

celostranickou konferenci KSČM – 26. 6. 2010,  

setkání na moravsko-slovenském pomezí – závěr srpna 2010,  

setkání pod Kunětickou horou – počátek září 2010,  

slavnost Haló novin – září 2010.  

O konání dalších případných akcích budete včas informováni. Rovněž máte možnost prostřednictvím 

 naší „Pravdy zleva“ informovat širokou veřejnost o akcích pořádaných vaší ZO.  
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 V únoru 2008 jsem se v článku nazvaném 
„Neonacismus – skutečné nebezpečí pro Evropu“ 
otištěném v HaNo a v Domažlickém deníku (15.2.2008 
– odtud byl převzat i na naše webové stránky – 
www.kscmdoma.eu – pozn. red.) snažil upozornit na 
skutečné nebezpečí, které představuje neonacismus 
pro celý kontinent.  

 Pravicová vláda měla však zcela jiné zájmy, a 
to za každou cenu vybudování vojenské základny USA 
na našem území. Vzpomeňme výroků horlivců Vidíma, 
Vondry, Havla, Topolánka a dalších vůči prezidentu 
Obamovi, když bylo rozhodnuto, že základna v ČR 
zatím budována nebude.  

 Paradoxem je, že teprve takzvaná překlenovací 
vláda si uvědomuje nebezpečí a snaží se problém řešit. 
Jsem rád, a určitě to i většina občanů ocení, že 
konečně dochází k řešení velice závažného 
celospolečenského jevu, který představuje 
neonacismus. (Pozn. red. – článek níže uvádíme v původním znění.) 

             Převážná část pravicových politiků se velice 
angažuje v otázce vybudování radaru vládou USA 
v České republice. Argumentace o nutnosti vybudování 
této vojenské základny je dle vyjádření řady odborníků i 
z USA více než pofiderní.  

            Na straně druhé je pozoruhodné, že nikdo 
z těchto pravicových horlivců nehovoří o možném 
nebezpečí pro republiku i Evropu stále narůstajícím 
neonacismem v různých částech Evropy. 

            Není tak dávno, co se v našich obchodech 
objevila ve značném nákladu v českém překladu kniha 
největšího zločince 20. století Adolfa Hitlera, známý 
Mein Kampf. Jak celá záležitost skončila i přes varování 
německých antifašistů (kde je kniha přísně zakázána), 

je výsměchem celému národu. 

            Dlouhodobě jsme prostřednictvím médií svědky 
uzavřených srazů neonacistů na různých místech 
v republice, kterých se zúčastňují stoupenci této 
ideologie z různých států, kde se pod krytím poslechu 
moderní hudby ve své ideologii navzájem utvrzují, 
předávají si různé nacistické symboly a kde nechybí ani 
nacistické pozdravy. 

            Uvědomuje si vůbec předseda vlády Topolánek, 
jakou vodou na mlýn jsou těmto vyznavačům 
neonacismu jeho neuvážené výroky o „Noci dlouhých 
nožů“, nebo „Es kommt der Tag“? Snad tento švarný 
hoch neví vůbec to, co říká, nebo je tak…? 

            Varování pro celou Evropu by měla být i ta 
skutečnost, že v SRN se tito neonacisté dostali již do 
zemského sněmu. 

            V nedávné době ukázala naše televize pochod 
vyznavačů fašistické ideologie v Maďarsku, kde 
v organizovaném šiku v uniformách pochodovali 
Budapeští. Věřte, měl jsem z toho velice nepříjemný 
pocit. Taktéž v Řecku v posledních dnech se na ulicích 
objevují stoupenci neonacismu, i zde dochází 
k pouličním šarvátkám s jejich odpůrci. 

            Není nutné chodit za hranice. V poslední době 
pochody a následné rvačky neonacistům v Praze, 
obdobně v Plzni, kde se přes zákaz radnice uskuteční 
brzy další provokační pochod. To by mělo být vážným 
varováním vládě, parlamentu i další politické 
reprezentaci, občanským organizacím, prostě celé 
společnosti. Narůstající neonacismus v Evropě 
představuje mnohem větší nebezpečí, než ničím 
nepodložená hrozba raketového přepadení Iránem, 
nebo tzv. státy OSY ZLA. Politici konejte, aby jednou 
nebylo již pozdě.  

Jan Vogeltanz, Holýšov 

 Neonacismus stále hrozí 

Doplňovačka o ceny 

 Z úspěšných luštitelů, 
kteří do 15. 3. 2010 zašlou 
libovolným způsobem  (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 případnou výhru 
mohli zaslat.  

   

                rosit 

               stará nádoba na pivo 

                klec na drůbež 

                porucha 

                neúspěch 

                obyvatel Prahy 

                ... za kamna vlezem 

                kloub na noze 

                náš bývalý krasobruslař 
                pracovníci kovárny 

                mužské jméno (8. června) 

▼ tajenka je v tomto sloupci 


