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Poučíme se z voleb do EP? 
 Evropské volby ukázaly neschopnost levice i pravice řešit v rámci Evropy problémy ekonomické, finanční a 

zejména sociální v duchu potřeb občanů. 

 Z toho těžily krajně pravicové nacionalistické strany, které odmítají větší evropskou integraci a dávají  EU 

vinu za neřešení narůstajících problémů. Proto vyhráli euroskeptici – příznivci krajní pravice v Británii, Francii a 

Dánsku. Také ve Švédsku, Finsku a Rakousku dostali nacionalisté mnohem větší podporu než v roce 2009. Jedinou 

pozitivní zprávou je, že v EP končí Bernd Posselt, šéf „sudetských“ Němců. 

 Na výsledcích voleb se podepsala nízká volební účast v celé EU. Nejslabší byla na Slovensku, těsně nad 

13 %. V České republice činila účast voličů 18,2 %. Na nízké účasti se odrazila skutečnost, že lidé mají pocit, že se 

v EU nic nezmění. Dalšími důvody jistě jsou přílišné svazování jednotlivých zemí často hloupými opatřeními a 

směrnicemi, ale i problém s evropskými dotacemi. Ještě v roce 2009 byla účast 28,22 %. 

 Alarmující je to, že tyto volby u nás vyhrála pravice se 14 mandáty, ANO – 4, TOP 09 – 4, KDU – 3, ODS – 

2 a Svobodní – 1 mandát. Pokud bychom výsledek evropských hlasů přepočetli na mandáty ve sněmovních vol-

bách, získaly by ANO a TOP 09 – 43 poslanců, ČSSD – 37 poslanců, KSČM – 26 poslanců, KDU – 24 poslanců, 

ODS – 19 poslanců a Svobodní – 8 poslanců. Myslím, že toto je dostatečná výstraha pro levicové strany. Zvlášť 

pikantní je, že nejvíce preferenčních hlasů získal „nestraník“ na kandidátce TOP 09 Jiří Pospíšil, který vůbec nechá-

pe svoji roli v EP, chce zůstat členem krajského zastupitelstva v Plzni a chce se věnovat krajským tématům a zastu-

povat zájmy Plzeňského kraje a Západočeské univerzity v Bruselu. Je zajímavé, že neúspěšný exministr podezřelý i 

ze spolupráce s „justiční mafií“ má v našem kraji takovou podporu. Inu nezáleží na morálce a výsledcích práce, jen 

když jsem dostatečně pravicový demagog. 

 Výsledky voleb jsou varující zejména ve vítězství pravicových stran a růstu podpory extrémní pravice. Víme, 

že členové Dělnické strany sociální spravedlnosti pozvali do ČR nejradikálnější bojovníky z ukrajinského Mejdanu 

a dokonce uspořádali pro Pravý sektor finanční sbírku. V Evropě 69 let po skončení II. světové války se opět rozho-

řel fašismus. Události na Ukrajině: Kyjev, Oděsa, Luhansk, zákaz komunistické strany, vraždění vlastních občanů – 

to je čistý fašismus! Pokud budeme trpně přihlížet – bude zvedat hlavu i u nás!!!                                              (L.U.) 

Co ukázaly poslední volby 
    Ukázaly nespokojenost lidí s Evropskou unií. Schválně nešli volit v mylném domnění, že EU nějak poškodí. Což je krátko-

zraký a naivní názor.  

    Připomeňme si pár statistických údajů. 

Účast byla v okrese 17,4 %, v kraji 18,1 % a v ČR 18,2 % oprávněných voličů. V kraji i v okrese zvítězila TOP 09 díky hlasům 

pro populárního Jiřího Pospíšila. 

    Nás zajímají výsledky pro KSČM. V kraji zvítězily kandidátky komunistů v okrese Tachov. V Domažlickém a Rokycan-

ském byli komunisté druzí, na Plzni severu byli třetí a v dalších okresech se „na bednu“ nedostali. 

    Zajímají nás i obce. Volilo se v osmi městech a 77 obcích. Komunisté vyhráli v Bělé, Horšovském Týně a Poběžovicích a 

v dalších 15 obcích. Druzí byli v Domažlicích a Hostouni a v dalších 16 obcích. Do statistiky se však nedostali v 11 obcích. 

Co se týče účasti voličů, tak ta byla nejvyšší v Kaničkách 73,08 % a nejnižší v Bukovci 8,57 %. 

    Vítězství TOP 09 překvapilo jen neznalé a neinformované. Mnoho hlasů jí přinesl již zmíněný Jiří Pospíšil, ale také v řadě 

míst sehrála roli společná kandidátka s celkem populární stranou Starostové a nezávislí. Tady je třeba vidět náskok 4,2 % nad, 

v okrese druhými, komunisty. Až za námi je ČSSD, ANO a KDU-ČSL.                                                    (pokračování na straně 3)                    
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Oblíbená lékařka 
 Již do třetího volebního období bude na podzim 

v Domažlicích kandidovat pacienty oblíbená praktická 

lékařka MUDr. Radmila Pflugová Růžičková. 

 Na otázku jak se jí, jako zástupkyni Komunistické 

strany Čech a Moravy v zastupitelstvu pracuje, odpovídá: 

 „My, čtyři zastupitelé za KSČM, sami nemůžeme 

nic prosadit. Takže pro rozumné a přijatelné návrhy se 

k nám občas přidávají zastupitelé za ČSSD a někdy i další 

jedinci. Jsou to ti, kteří zájem města a jeho obyvatel 

upřednostňují před politickými barvami. Koalice je však 

silná a tak námi prosazený návrh považujeme za úspěch. 

Jinými slovy, i když jsme v opozici s malým počtem hla-

sů, víme, že není zbytečné v zastupitelstvu být.“ 

 Jak byste si představovala ideální práci? 

 „Především, aby nepřevládaly ideologie, politické zájmy, ale aby všichni dělali maximum ve prospěch města 

a jeho občanů. To by si měli uvědomit ti, kteří bez zábran a bez napomenutí od vedení zastupitelstva odmítají ko-

munikovat, odpovídat na otázky zastupitele jen proto, že je  komunista, což se už stalo.“ 

 Věta „já už su důchodkyně“ mně připomenula, že dr. Pflugová-Růžičková je Moravanka, konkrétně 

z Vyškova. V Domažlicích našla druhý domov a získala zde nové přátele, zejména svoji bezprostředností a sympa-

tickým jednáním a vystupováním. Ještě jsem se nesetkal s člověkem, který by o ní hovořil špatně. A to se povede 

málokomu.                                                                                                                                                           (A.K.) 

Lídr holýšovské kandidátky 
 Dalším zkušeným zastupitelem, členem Komunistické strany 

Čech a Moravy, je Ing. Evžen Menc, čtyřiapadesátiletý technik údrž-

by železničních vagónů ČD. V současné době je již ve třetím voleb-

ním období  členem rady Města Holýšova. 

 Jeho zkušenosti s prací v tomto voleném orgánu jsou, oproti 

Domažlicím, mnohem lepší. „Domluva v radě a se zastupiteli je dob-

rá“, říká E. Menc. „Respektujeme se navzájem jako osobnosti a já 

sám nemám problémy ani s komunikací mezi obyvateli. Lidé mně 

berou jako normálního člověka a nedávají najevo nějaký odstup kvůli 

politickému smýšlení. V orgánu města hlasujeme pro veřejný pro-

spěch bez toho, abychom si kvůli politické příslušnosti dělali na-

schvály.“ 

 Holýšov se může pochlubit mimo jiné nákladnou revitalizací Kulturního domu, který je v majetku města a 

v současné době se chystá další úkol pro nové zastupitelstvo. Tím je plánovaná výstavba venkovního veřejného 

koupaliště v hodnotě 50 – 60 miliónů korun. Vykupují se pozemky a připravuje se projekt. A u toho chce Ing. Menc 

být. Proto kandiduje do dalšího zastupitelstva na prvém místě kandidátky KSČM.                                                  (A.K.) 

Jedno malé zamyšlení...  

 Volby do Evropského parlamentu dopadly tak, jak dopadly. Bohužel musíme konstatovat, že lidé zapomněli na to, jaké 

škody napáchala TOP 09, která byla součástí Nečasovy vlády. I přes tento fakt se TOP 09 stala faktickým vítězem eurovoleb. 

Ale můžeme TOP 09, jíž vévodí asociální tandem Kalousek – Schwarzenberg, považovat opravdu za vítěze při tak malé voleb-

ní účasti? Nechť každý posoudí sám. 

 Co mne nejvíce zarazilo a překvapilo bylo to, že se do Evropského parlamentu probojoval Štětina za TOP 09, který měl 

před rokem 1989 krycí přezdívku Plavec a údajně udával lidi. Uvidíme, zda-li europoslanec Štětina, který je stoprocentní euro-

hujer, bude zamořovat Evropský parlament svými arogantními a nadutými řečmi. Stejně jako zamořoval Senát Parlamentu Čes-

ké republiky.  

 Nezbývá než doufat, že TOP 09 a hlavně Štětina – Plavec, nám budou škodit co nejméně na půdě Evropského parlamen-

tu.   

 Na druhou stranu velice vítám, že KSČM získala do Evropského parlamentu 3 mandáty. Žel, musím konstatovat, že naši 

tři poslanci jsou zastánci eurofederalizace. Jsem přesvědčen, že například Kačka Konečná bude dělat dobré jméno České repub-

lice v Evropě. V té Evropě, v které Česká republika ztratila svojí suverenitu a stala se poslušným lokajem Štrasburku a Bruselu.  

Nezbývá než doufat, že Česká republika se jednou vymaní z drápů Evropské unie a tomuto činu napomohou i naši europoslan-

ci.                                                                                                                                                                                              (P.C.) 
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Komunální volby a KSČM 

 

 Krátce poté, co si občané České republiky oddechli po volbách do Ev-

ropského parlamentu, nastal čas připravovat volby nové a z určitého pohle-

du i mnohem významnější – volby komunální. 

 Dění v Evropském parlamentu je nám trochu vzdálené, ale to, co se 

děje v naší obcí či našem městě, to by mělo zajímat každého z nás. A když 

to někoho nezajímá? Tak ten je asi s daným stavem života svého bydliště 

naprosto spokojený (a já mu docela závidím, jakkoli to není hezká vlast-

nost). 

 První fází předvolební kampaně by měla být bilance toho, co se v 

končícím volebním období povedlo, zejména plnění volebního programu, s 

kterým šli naši kandidáti do voleb v roce 2010. Ty byly na okrese Domažli-

ce pro KSČM poměrně úspěšné. Ve funkcích starostů pracují tři naši zastu-

pitelé, dále máme tři členy obecních rad a dvacet sedm ostatních zastupitelů. 

Pokud ale porovnáme počet obcí na okrese, kterých je 85, s počtem našich 

základních organizací – těch je 26, s tím, že máme své zastupitele v 19 ob-

cích, tak výsledek už není tak docela optimistický. 

 Vedle všeobecného antikomunismu našich sdělovacích prostředků na 

to má vliv i určitá „móda“ tzv. nezávislých kandidátek. Může však být 

obecní zastupitelstvo nezávislé? To je přece nesmysl, když si uvědomíme, 

že chod obce je z velké části ovlivňován finančními zdroji rozpočtu. Ty vy-

plývají zejména z rozpočtového určení daní – tj. tím, co jednotlivé strany v 

Parlamentu ČR rozhodnou. A to už je závislá politika. Rovněž dotační tituly 

jsou veskrze politickým tématem. I zákony, které ovlivňují chod obce, jsou 

výsledkem jednání jednotlivých politických stran ve sněmovně. Jak tedy 

může někdo říci, že je nezávislý??? Chování každého z nás je určeno tím, v 

jaké rodině vyrostl, jaké má zaměstnání, čím se zabývá. I z tohoto vyplývá 

určitá závislost na vnějších vlivech. 

 Jaké si z toho vzít poučení do letošních komunálních voleb? Přede-

vším to, že tyto volby jsou o lidech. O jednotlivcích, o spoluobčanech, tak 

jak jsou známí ve svém bydlišti. Nejde a priori o to, aby na kandidátce bylo 

uvedeno „KSČM“, ale o to, aby v zastupitelstvech obcí bylo dostatek ro-

zumných a pracovitých občanů, kteří své síly a schopnosti zaměří na to, aby 

se občanům v jejich obci žilo dobře, aby byl patrný pozitivní vývoj a obec 

byla řízena ku prospěchu většiny obyvatel, ne jen několika málo vybraných 

jednotlivců. 

 Komunisté nesmí rezignovat na správu věcí veřejných, i když se 

mnohdy zdá, že se nic dobrého zařídit nedá. Určitě dá, zejména až usne 

předvolební vyhraněná rétorika a nastane čas běžné práce. A na práci ve 

prospěch celku – na tu není nikdy dost lidí. Ukažme našim spoluobčanům, 

že jsme schopni velké předvolební proklamace převést do života. O lidech, s 

lidmi a pro lidi je naše politika. 

 Ukažme těm lidem, kteří jsou přesvědčení, že KSČM je jakýmsi nos-

talgickým klubem důchodců a neváhají o tom i psát do novin, jak svědčí 

údaje ve vedlejším sloupku, že naprosto nemají pravdu.  

 Komunistická strana Čech a Moravy má nejen na celostátní/

parlamentní úrovni, ale i na okresní i obecní úrovni dostatek schopných a 

pracovitých členů, kteří jsou ochotní a schopní místo vysedávání u televizo-

rů a sledování nekonečných seriálů pracovat ve prospěch celku.  

 Stávajícím zastupitelům děkujeme za jejich dosavadní práci a novým 

kandidátům přejeme mnoho zdaru v jejich nelehké práci.                       (J.B.) 

(pokračování ze strany 1) 

    Pro KSČM byly tyto volby 

v okrese Domažlice nespor-

ným úspěchem! V rámci re-

publiky se názory na výsledky 

KSČM silně rozcházejí. Argu-

ment, že když ČR přišla o 

jeden mandát, že to byl zrovna 

ten náš, je dost slaboduchý. 

Na druhou stranu si musíme 

uvědomit, že ze stran, které 

byly v EP i v minulém voleb-

ním období, ztratila ODS 7 

mandátů  (78 %), ČSSD 3 

mandáty (43 %), KSČM 1 

mandát (25 %). To opravdu 

není až tak špatný výsledek. 

Polepšila si tak pouze KDU-

ČSL, která ke dvěma původ-

ním mandátům jeden přidala. 

Prospěla jí jak výměna vedení, 

tak účast v koaliční vládě i 

nekompromisní postoj pana 

Bělobrádka v rámci vládní 

koalice. Uvědomují si ale je-

jich voliči, že tento vyděrač 

vůbec, ale opravdu vůbec ne-

hájí zájmy lidových vrstev?  

Zdroj informací a statistik 

z Domažlického deníku                 

z 27. 5. 2014                    (A.K.) 

PŘEČETLI JSME ZA VÁS 

  Čtvrtletní statistika aktivit 

zastupitelů Plzeňského kraje je pro 

členy KSČM více než příznivá. 

Stoprocentní účast na zasedáních 

mají tři zastupitelé, devadesáti až 

devadesáti devíti procentní účast 

má dalších sedm zastupitelů. Mezi 

nimi s 99 % účastí je i zástupce 

Domažlic Ing. Věstislav Křenek. 

  Ještě lepší výsledky má 

klub KSČM v hlasování, kde je 

s účastí 97 % na prvním místě. 

                                                                                                                                                 

 Novinář jménem Ivan 

Motýl spočítal na základě statistiky 

KSČM, že každý den zemře deset 

členů komunistické strany. „ Což 

je dost málo“, píše I.Motýl, 

„neboť strana plně se hlásící ke 

zločinné KSČ tak zanikne nejdříve 

za 14 let.“  

  Také vám zůstává rozum 

stát nad takovou nehorázností? 

Určitě ano. Hovořte proto se svými 

vnuky a vysvětlujte jim zásady 

socialismu, ať poznají i názor dru-

hé strany. Ať mladé generaci nevy-

mývají mozky takoví lidé, jako je 

pan Motýl, ale i řada jiných. 

V budoucnu, až zmizí pamětníci, 

by jim to možná již nikdo neuměl 

vysvětlit. 

 Citace je z časopisu Týden 

z 3. 3. 2014                            (A.K.) 
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Pravda zleva. Vydává OV KSČM Domažlice, Masarykova 194, 344 01 Domažlice. Příspěvky mohou být redakčně kráceny. Tel.: 

379 722 721, Mail: pravdazleva@email.cz, ov.domazlice@kscm.cz, www.kscmdoma.eu https://www.facebook.com/kscm.domazlice?fref=ts 

Filozof a věhlasný univerzitní profesor Václav Bělohradský nedávno napsal: 

„Máme  politicky  nejhloupější  mladou  generaci,  jakou  jsme  kdy  měli. 

Mladá  generace  žije  výsměchem  politice.  Ta  se  jí  ale  pomstí.“ 

P ř i p r a v u j e m e     n a     I I .     p o l o l e t í     2 0 1 4 

Setkání bývalých pohraničníků v Poběžovicích 
Srdečně Vás zveme na setkání ke Dni Pohraniční stráže, které se koná 12. 7. 2014  

od 14 hodin v hotelu Hubertus v Poběžovicích. 

Po projevech čestných hostů bude následovat hudební produkce k tanci i poslechu - 

„MALÁ ČESKÁ KAPELA“ pana Vinklárka. 

Příspěvek na režii 50,-- Kč 

Za sekci ČSOSH Miroslav Macháček                       Za klub důchodců Jaroslav Horák 

Výlet na Rokycansko 
Na sobotu 5. 7. 2014 pro vás připravil OV KSČM Domažlice tématický zájezd  

PROGRAM: 
Rokycany  -  muzeum na demarkační linii, Zbiroh  -  prohlídka zámku a města, 

Dobřív – národně technická památka – hamr Dobřív. 

Na zpáteční cestě zastávka „Na spilce“ v Plzni. 

Odjezd z Domažlic 7,30 hodin. Cena 150,-- Kč. Přihlášky na OV Domažlice. 

Moravsko-slovenské pomezí  -  Tvrdonice                    
Autobusový zájezd ve dnech 22. 8. až 24. 8. 2014 do Tvrdonic. 

Cena zájezdu na l osobu cca 1 800,-- Kč (autobus, ubytování se snídaní, pose-

zení ve sklípku).  

Program: prohlídka zámku a parku v Bučovicích, turistický výlet v přírodním 

parku Chřiby, 

Skalice na Slovensku – historické město, kulturně politická akce v Tvrdonicích, 

společenský večer ve sklípku, CHKO Pálava, Dolní Věstonice. 

Odjezd z Domažlic v pátek 22. 8. 2014 v 5,00 hodin. 

 Setkání levicových občanů pod Kunětickou horou 

6. září 2014 

Pořádají OV a KV – Pardubice, Hradec Králové 

Kulturní a politická vystoupení, tradiční účast cca 3 – 5 tisíc občanů. 

Prodejní stánky, občerstvení apod. 

Zájemci se mohou hlásit na OV Domažlice. Tel.: 379 721 721. 

Doprava osobními automobily. Příspěvek na cestovné cca 300,— Kč. 

Slavnost Haló novin v Praze 
Pořádá KV KSČM Praha, a.s. Futura, redakce HaNo. 

Setkání s redaktory, s vrcholovými představiteli KSČM, s poslanci apod. 

Kulturní vystoupení, prodejní stánky.  

Výstaviště Praha – 27. září 2014 od 10 hodin. 

Zájemci ať se hlásí na OV Domažlice. V případě dostatečného zájmu bude 

vypraven autobus. 

KOMUNÁLNÍ  VOLBY  2014 - PRÁVO  NEBO  POVINNOST  JÍT  VOLIT?  NEJHORŠÍ  JE  VLASTNÍ  PASIVITA! 

mailto:pravdazleva@email.cz
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