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    ČÍSLO 13                 ÚNOR 2015                       INFORMACE, KTERÉ MOŽNÁ NEZNÁTE 

Vážení čtenáři, 
 Předkládáme vám přehled základních akcí, které pro své členy, příznivce, ale i širokou občanskou veřejnost 

připravují komunisté nejen z okresu Domažlice, ale i z jiných míst našeho krásného kraje.  

 Vybrat si můžete z akcí společenských - plesy, oslavy Mezinárodního dne žen, celospolečenských - besedy 

se zajímavými osobnostmi, veskrze politických - tradiční oslavy Svátku práce, pietní akty při příležitosti 70. výročí  

ukončení druhé světové války i sportovních - kuželkářský turnaj, malá kopaná.  

 Dá se tedy říci, že u nás si vybere každý. A pokud náhodou ne, tak nic nebrání tomu, abyste své nápady sdě-

lili redakci prostřednictvím spojení, které je uvedeno v tiráži tohoto zpravodaje. Na stejném místě můžete získat 

podrobné informace o jednotlivých akcích. 

 Těšíme se na setkání s Vámi na našich akcích.                                                                  Tisková komise OV KSČM 

MEZINÁRODNÍ    

DEN  ŽEN           
4. března Krajská oslava MDŽ Plzeň 

6. března MDŽ v Kulturním domě v Holý šově 

10. března MDŽ v MKS v Domažlicích 

15. března MDŽ v Klenčí pod Čerchovem 

BESEDA   S   BÁSNÍKEM 

KAREL   SÝS    V   DOMAŽLICÍCH 
 

Levicový básník si s námi přijede popovídat v březnu do Domažlic na aktuální celospole-

čenská témata. S humorem i  jadrnou mluvou o tom, co nás všechny zajímá a bytostně se 

nás to dotýká. 

P L E S O V Á     S E Z Ó N A 
7. února - XXIV. Třešničkový ples ve velkém sále MKS Domažlice 

                 Hraje orchestr Vega pod řízením Václava Gusta z Holýšova. 

                  Předtančení, bohatá tombola. 

14. února - Společenský ples - pořádají Plzeň-město a Plzeň-jih 

7. března - Společenský ples - pořádá Plzeň-sever 

   TURNAJ   V   KUŽELKÁCH 

JARNÍ   KOULENÍ 
Přijďte se pobavit i zasportovat do kuželny na Dílích. 

Velký turnaj pro družstva z celého Plzeňského kraje. 

Sobota 18. dubna od 9 hodin. 

Připraveno je několik soutěží pro smíšená družstva. 
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PROTESTNÍ   AKCE 
 

4. 4. 2015  -  Ansbach, Spolková republika 

Velikonoční pochod proti základnám NATO 

Pořádá KV KSČM Plzeň 

PRVOMÁJOVÉ   OSLAVY     
Domažlice - V Alejích - přivítají všechny na oslavách Svátku práce. 

Zahraje vám k poslechu Malá česká muzika. 

 Od 10 hodin oficiální část za účasti krajských zastupitelů, 

následuje hudební produkce. Občerstvení zajištěno. 

P I E T N Í       A K T Y  
Přijďte spolu s námi uctít památku těch, kteří položili své životy proto, abychom my mohli žít 

v míru. Akce k 70. výročí konce druhé světové války. 

Centrální hřbitov v Domažlicích. Hřbitov v Klenčí pod Čerchovem. 

Pamětní místo v továrně v Holýšově.  

8. května od 10 hodin na hřbitově v Bělé nad Radbuzou. 

BESEDA   SE   SPISOVATELKOU 

LENKOU   PROCHÁZKOVOU 
 Bývalá disidentka a nyní bojovnice proti zvůli mocných přijede mezi nás, aby-

chom spojili své síly v boji proti tomu, co se nám nelíbí - církevní restituce, lži politiků, 

jednostranné informování sdělovacích prostředků.  

 V dubnu na OV KSČM Domažlice.  

 TURNAJ   V   MALÉ   KOPANÉ  
V pátek 8. května v Kostelci (okres Tachov) máte příležitost udělat něco pro své 

zdraví aktivním pohybem i dobrou zábavou.  

Neregistrovaná družstva z celého Plzeňského kraje. 

Navštivte vesnici roku Plzeňského kraje, nebudete litovat. 

  SETKÁNÍ   OBČANŮ 

  70.  VÝROČÍ  OSVOBOZENÍ 
Sobota 23. května v letním kině v Domažlicích.  

Program začíná již v dopoledních hodinách na náměstí v Domažlicích.  

Oficiální vystoupení stranických i státních představitelů. 

Hudební produkce, vystoupení mažoretek. Občerstvení zajištěno. 
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