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O ZLATOU MŘÍŢ 
Volá Klaus Kalouskovi: "Lidi 

říkají ţe uţ nejsou peníze na nic, 
je to pravda?" 

Kalousek: "Ale ne, pane prezi-

dente, peněz je minimálně na rok 

dost!" 

Klaus: "Počítáš do toho i Mora-

vu?"  

Kalousek: "Ne, jen nás dva." 
 

Věřit, ţe za cedulí "Ministerstvo 

spravedlnosti" je jen spravedl-

nost, je jako věřit, ţe za cedulí 

"Dámy" jsou jen dámy. 
 

Na počest událostí před 20 lety se 

koná demonstrace, kde lidé pro-

volávají místo 

"Máme holé ruce" současnější 

"Máme holé zadky!" 
 

Děda si přijde uloţit do České 

spořitelny 100 Kč. Pokladní vypí-
še doklad a bere od dědy stovku. 

Vtom děda cukne a říká: "A kdyţ 

krachne vaše pobočka nepřijdu o 

tu stovku ?" 

"Nepřijdete dědo, za ty peníze 

vám ručí celá Erste bank" 

"A co kdyţ krachne celá Erste 

bank?" 

"Dědo, tak vám za to ručí vláda v 

čele s panem Nečasem!" 

"A co kdyţ krachne vláda v čele s 
panem Nečasem?" 

"Ale dědo, to by vám snad za tu 

stovku stálo. No ne?" 
 

Nový ministr financí vydává i 
novou kuchařku pro obyvatele. 

Její název zní: 

"Voda 100x jinak!" 
 

Za totality jsme si mohli zanadá-

v a t ,  a l e  j e n  p o t i c h u . 

Nyní máme demokracii, bordel je 

stejný, ale nadávat můţeme uţ 

h l a s i t ě j i ! 
 

Vláda vyřešila problém sněhu - 

připíše jej do státního rozpočtu. 

Zmizí okamţitě! 
 

Víte proč byl u nás papeţ na ná-

vštěvě?                                    

Boţí hrob viděl, boţí tělo také, 

chtěl ještě vidět boţí dopuštění. 

Váţení čtenáři, 
je všeobecným zvykem na konci roku bilancovat výsledky uplynulého období a 

současně se připravovat na úkoly v roce příštím. Domníváme se, ţe pro naše 
čtenáře jsou důleţitější informace o tom, co se pro ně v novém roce chystá. 

Z toho jsme vycházeli při  přípravě tohoto, jiţ čtvrtého čísla naší Pravdy zleva. 

Předkládáme vám nejen informace, ale i pozvání na jednotlivé akce. Na jejich 
realizaci se rukou společnou a nerozdílnou podílí Okresní výbor KSČM Do-

maţlice, Levicový klub ţen a Klub českého pohraničí. 

 Najdou se tací, kteří se domnívají, ţe naše činnost je málo politická. Náš 
názor však je takový, ţe Třešničkový ples, oslavy MDŢ, turistický pochod i tur-

naj v kuţelkách jsou akcemi více neţ politickými. Vţdyť co je pro dnešního člo-

věka významnějšího, neţ skutečnost, ţe se můţe sejít s lidmi stejných ţivotních 

postojů a názorů, společně se pobavit a tzv. utuţit kolektiv. V době, kdy celá 
pravicová politika, prezentovaná především hromadnými sdělovacími prostřed-

ky, je výrazně zaměřena na činnost pod heslem „ROZDĚL A PANUJ!“, je na-

nejvýš důleţité najít veškeré moţnosti k tomu, jak lidi spojit. Snad k tomu při-
spěje i náš zpravodaj. 

 Kalendářní rok je zakončen oslavami – Silvestrem. K dobré náladě chce-

me přispět i několika vtipy z kategorie „O zlatou mříţ“. Reţim se sice změnil, 

ale hloupost a směšnost našich vedoucích politiků zůstává. Příjemnou zábavu. 
Tisková komise OV KSČM Domaţlice 

XX. Třešničkový ples v Domaţlicích 

Sobota 26. února 2011 od 20 hodin v MKS  

 Jistě se mezi námi najde řada těch, kteří vzpomenou na první ples. Probí-
hal ve velkém sále bývalého okresního výboru. Hrál STBend z Klatov a lidí se 

sešel plný sál. Byla to doba, kdy kaţdý potřeboval vědět, ţe není sám. OF řádilo, 

stanovovalo ultimáta. Zamindrákovaní a neúspěšní vyhazovali ředitele, dosazo-

vali poslance do ONV, KNV a FS. Ne demokracie a svoboda, ale ultimáta ne-
schopných a všehoschopných a nenávist k všemu současnému a všem, kteří 

do té doby věnovali svůj čas, schopnosti, dovednosti a upřímnou snahu 

k prospěchu celku. Všichni jsme potřebovali vědět, ţe nejsme sami a nedařilo se 
to.  

 V té době náš pokus uspořádat ples byl víc neţ společenská událost, měl 

i  politický a hlavně psychologický význam. Jistě vzpomeneme na Jirku Koutní-
ka z Kouta, který prováděl draţbu perníkové chaloupky. Jistě si vzpomenete na 

dobu, kdy jsme se odváţili uspořádat ples v MKS. Na hudbu Vaška Nohy 

z Plzně a zpěvačku Helenu Suchou. Naše plesy patřily mezi nejhezčí z těch ně-

kolika málo, které vůbec byly. Bylo by moţné vzpomínat na mnohé, ale léta 
utíkala a v sobotu 26. února 2011 uspořádáme jubilejní XX. ples. Začal pracovat 

plesový výbor. Je opět počítáno z účinkováním hudby Domaţličanka J. Mlezivy, 

připravuje se předtančení skupiny Avanti, přemýšlíme nad malou výstavkou 
z minulosti plesů a připravujeme i nějaká překvapení. Chtěl bych pozvat všech-

ny, kteří tento způsob zábavy mají rádi, aby se zúčastnili a pozvali i své známé. 

Závěrem bych chtěl upřímně poděkovat všem, kteří se v minulosti i dnes na po-
řádání našeho plesu podílejí. Bez jejich obětavé a zcela nezištné práce by se ta-

ková akce nikdy nemohla konat. Jim všem bude XX. ples i malou odměnou. 

Ladislav Urban, předseda OV KSČM 
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"Vidíš toho chlapa u stánku, co 

prodává brambory? Tak to je syn 

našeho poslance." "A proč prodá-

vá u stánku?" - "Je blbej jak tá-

go!" - "Tak proč se nenechal taky 
zvolit?" 
 

"Strejdo, jak vy stahujete králí-

ka?" - "Já se s tím nepářu. Kdyţ 

je v televizi Kalousek, tak ho při-
drţím před obrazovkou a on vyle-

tí z kůţe sám!" 
 

Přijde zájemce na úřad práce a 

povídá: "Chtěl bych dělat ministra 
pro hvězdná souhvězdí." - "Ale 

pane, my přece ţádná souhvězdí 

nemáme." - "A to vadí? Vţdyť 

spravedlnost také nemáme a mi-

nistra ano!" 
 

Bůh napřed stvořil OSLA a po-

tom pOSLAnce. 

 

Jaký je rozdíl mezi vládou a holu-

by? 

Ţádný. Všechno poserou, ale stří-

let se nesmí. 
 

Co je zjevení a co zázrak? 

ZJEVENÍ - kdyby se ve vládě 

zjevil Duch svatý a řekl jim, ţe to 

dělají špatně. 

ZÁZRAK - kdyby na to přišli 

sami. 
 

Víte, jaký je rozdíl mezi součas-

ným zřízením a tím, co tu bylo 

před rokem 89? 

Tenkrát to brali politici váţně a 

lidi si z nich dělali srandu. Teď to 

berou lidi váţně a srandu si z nich 
dělají politici. 
 

Na zasedání výkonné rady ČSSD 

povídá její předseda: 
"Po volbách, které letos určitě 

vyhrajeme, budeme nominovat na 

ministra financí pana kardinála." 

Jeden novinář se ptá, proč zrovna 

pana kardinála. 

"Pane, odpověď je zcela jednodu-

chá. Pan kardinál ví, kde je Bůh a 

jenom Bůh ví, kam ODS zašan-

tročila peníze. 
 

Dotaz na mezinárodní redakci 

Rádia Jerevan: 

„Je pravda, ţe se během letních 

měsíců očekává výrazný hospo-

dářský růst v České republice?“ 

„Ano, je to velmi pravděpodobné, 
protoţe tam budou vládní i parla-

mentní prázdniny.“ 
 

Co se stane v ČR, aţ umře posled-

ní poslanec? 
Zase budou nejblbější policajti. 

 MDŢ sice jako svátek ţen byl myšlen jako oslava jejich snah po politické 
a  sociální emancipaci, ale my muţi bychom jej měli chápat i jako svátek úcty 

k ţeně, dárkyni ţivota a základu rodiny. Rodina a její funkce v současné době, 

kdy kapitalismus odlidšťuje lidské vztahy a smysl ţivota postavil jen na peně-

zích, společenském úspěchu, a snaţí se, aby člověk z vějíře, často velmi po-
chybných zábav a relaxací si vybral takové, které ho co nejvíce odvedou od rea-

lity – je zásadní. Rodina totiţ, jako místo, kde člověk můţe najít zakotvení 

a  oporu v ţivotních problémech, jako místo, kde je moţná láska, porozumění 
a  pomoc je základní ţivotní jistou.  

 Současná doba se svými „moţnostmi“ často člověka od rodiny oddaluje 

a  on si potřebu rodiny a zakotvení uvědomí aţ v tíţivých ţivotních situacích. 
A  právě ţena svojí něhou, pozorností, pracovitostí je hlavním tmelem dobré 

rodiny. Proto MDŢ chápeme nejen v její politické rovině, ale stále více i v této 

čistě lidské rovině. V roce 2011 opět oslavy proběhnou v Holýšově, Klenčí, Bě-

lé nad Radbuzou a LKŢ opět uspořádá oslavu MDŢ 8.  března v MKS 
v Domaţlicích. Po loňské premiéře, kdy jsme oslavy přesunuli z přísálí do vel-

kého sálu, chceme v této tradici společně pokračovat. Chci pozvat všechny ţe-

ny, a to bez ohledu na politické zaměření, na tuto oslavu. Všechny jste vítány! 

Ladislav Urban, předseda OV KSČM 

 Kaţdoročně v májových dnech vzpomínáme, projevujeme úctu a vzdává-
me čest všem, kteří v nejrůznějších formách odbojové činnosti proti německé-

mu fašismu doma i v zahraničí – především naši vojáci na východy i západě, 

nasazovali a obětovali svoje ţivoty proti nejúhlavnějšímu nepříteli lidstva 

a  slovanských národů zvlášť. 
 Na májovém mítinku v Domaţlicích OR KČP a sekce OSH organizuje 

výstavu o činnosti KČP a sekce OSH. 

František Meca, KČP Domaţlice 
 

 V neděli 1. května se opět sejdeme v 10 hodin na prvomájové manifesta-
ci v zahradě Chodského hradu v Domaţlicích, v Holýšově ve 14 hodin u býva-

lého Svazarmu. 

 Začíná období, kdy se z manifestací na oslavu práce stávají prvomájové 
oslavy opět demonstracemi za práva obyčejných lidí, za to, aby mohli v klidu 

pracovat, aby měli nárok na práva, o kterých jsme si všichni mysleli, ţe jsou 

samozřejmostí. 

 Přijďte proto všichni v co největším počtu na manifestaci, ale i na setkání 
se svými známými a vzpomenout i výročí vzniku komunistické strany v ČR. 

Václav Jansa, VV OV KSČM Domaţlice 

Mezinárodní den ţen 
Úterý 8. března 2011 v MKS Domaţlice 

Holýšov, Klenčí pod Čerchovem, Bělá nad Radbuzou 

Májové oslavy na okrese Domaţlice 
- 6. 5. - pietní shromáţdění na hřbitově v Domaţlicích. Organizuje OR KČP, 

sekce OSH, LKŢ a OV KSČM. 
- 6. 5. - pietní shromáţdění na hřbitově v Klenčí. Organizuje KČP Klenčí a Po-

střekov, obecní úřady Klenčí a Postřekov, LKŢ a KSČM, členové aktivních 

záloha Armády ČR. 
- 8. 5. - pietní akt na Výhledech a Lískové. Organizuje OR KČP, sekce OSH 

a Ing. Smutný. 

- 5. - 9. 5. - pietní akty u památníků v Holýšově. Organizuje KČP, Městský 

úřad Holýšov, KSČM, Klub vojenských důchodců. 
- Pietní akt na hřbitově v Horšovském Týně. Organizuje KČP, Městský úřad 

Horšovský Týn, KSČM. 

- 8. 5. - pietní akt v Bělé nad Radbuzou. Organizuje KČP a Městský úřad Bělá 
nad Radbuzou, KSČM, základní škola, hasiči. 

- 15. 5. - Kroky k Otovu – pietní shromáţdění v Otově. Organizuje KČP Klenčí 

a Postřekov, obecní úřady Klenčí a Postřekov, KSČM. 
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PROSINEC 

1   Iva 

2   Blanka 

3   Svatoslav 

4   Barbora 

5   Jitka 

6   Mikuláš 

7   Ambroţ /Benjamín 

8   Květoslava 

9   Vratislav 

10 Julie  

11 Dana 

12 Simona 

13 Lucie 

14 Lýdie 

15 Radana 

16 Albína 

17 Daniel   

18 Miloslav 

19 Ester 

20 Dagmar 

21 Natálie 

22 Šimon 

23 Vlasta 

24 Adam a Eva 

25 1. svátek vánoční 

26  Štěpán 

27 Ţaneta 

28 Bohumila 

29 Judita 

30 David 

31 Silvestr 

LISTOPAD 

1   Felix 

2   Památka zesnulých 

3   Hubert 

4   Karel 

5   Miriam 

6   Liběna 

7   Saskie 

8   Bohumír 

9   Bohdan 

10 Evţen 

11 Martin 

12 Benedikt 

13 Tibor 

14 Sáva 

15 Leopold 

16 Otmar 

17 Mahulena  

18 Romana 

19 Alţběta 

20 Nikola 

21 Albert 

22 Cecílie 

23 Klement 

24 Emílie 

25 Kateřina 

26 Artur 

27 Xenie 

28 René 

29 Zina 

30 Ondřej 

 

ŘÍJEN 

1   Igor 

2   Olivie / Oliver 

3   Bohumil 

4   František 

5   Eliška 

6   Hanuš 

7   Justýna 

8   Věra 

9   Štefan / Sára 

10 Marina 

11 Andrej 

12 Marcel 

13 Renáta 

14 Agáta 

15 Tereza 

16 Havel 

17 Hedvika  

18 Lukáš 

19 Michaela 

20 Vendelín 

21 Brigita 

22 Sabina 

23 Teodor 

24 Nina 

25 Beáta 

26 Erik 

27 Šarlota / Zoe 

28 Státní svátek 

29 Silvie 

30 Tadeáš 

31 Štěpánka 

ZÁŘÍ 

1   Linda / Samuel 

2   Adéla 

3   Bronislav 

4   Jindřiška 

5   Boris 

6   Boleslav 

7   Regína 

8   Mariana 

9   Daniela 

10 Irma 

11 Denisa 

12 Marie 

13 Lubor 

14 Radka 

15 Jolana 

16 Ludmila 

17 Naděţda   

18 Kryštof 

19 Zita 

20 Oleg 

21 Matouš 

22 Darina 

23 Berta 

24 Jaromír 

25 Zlata 

26 Andrea 

27 Jonáš 

28 Václav 

29 Michal 

30 Jeroným 

 

SRPEN 

1   Oskar 

2   Gustav 

3   Miluše 

4   Dominik 

5   Kristián 

6   Oldřiška 

7   Lada 

8   Soběslav 

9   Roman 

10 Vavřinec 

11 Zuzana 

12 Klára 

13 Alena 

14 Alan 

15 Hana 

16 Jáchym 

17 Petra  

18 Helena 

19 Ludvík 

20 Bernard 

21 Johana 

22 Bohuslav 

23 Sandra 

24 Bartoloměj 

25 Radim 

26 Luděk 

27 Otakar 

28 Augustýn 

29 Evelýna 

30 Vladěna 

31 Pavlína 

ČERVENEC 

1   Jaroslava 

2   Patricie 

3   Radomír 

4   Prokop 

5   Cyril a Metoděj 

6   Mistr Jan Hus 

7   Bohuslava 

8   Nora 

9   Drahoslava 

10 Libuše / Amálie 

11 Olga 

12 Bořek 

13 Markéta 

14 Karolína 

15 Jindřich 

16 Luboš 

17 Martina   

18 Drahomíra  

19 Čeněk 

20 Ilja 

21 Vítězslav 

22 Magdaléna 

23 Libor 

24 Kristýna 

25 Jakub  

26 Anna 

27 Věroslav 

28 Viktor 

29 Marta 

30 Bořivoj 

31 Ignác 

ČERVEN 

1   Laura 

2   Jarmil 

3   Tamara 

4   Dalibor 

5   Dobroslav 

6   Norbert 

7   Iveta / Slavoj 

8   Medard 

9   Stanislava 

10 Gita 

11 Bruno 

12 Antonie 

13 Antonín 

14 Roland 

15 Vít 

16 Zbyněk 

17 Adolf  

18 Milan 

19 Leoš 

20 Květa 

21 Alois 

22 Pavla 

23 Zdeňka 

24 Jan 

25 Ivan 

26 Adriana 

27 Ladislav 

28 Lubomír 

29 Petr a Pavel 

30 Šárka 

 

KVĚTEN 

1   Svátek práce 

2   Zikmund 

3   Alexej 

4   Květoslav 

5   Klaudie 

6   Radoslav 

7   Stanislav 

8  Státní svátek 

9   Ctibor 

10 Blaţena 

11 Svatava 

12 Pankrác 

13 Servác 

14 Bonifác 

15 Ţofie 

16 Přemysl 

17 Aneta  

18 Nataša 

19 Ivo 

20 Zbyšek 

21 Monika 

22 Emil 

23 Vladimír 

24 Jana 

25 Viola 

26 Filip 

27 Valdemar 

28 Vilém 

29 Maxmilián 

30 Ferdinand 

31 Kamila 

DUBEN 

1   Hugo 

2   Erika 

3   Richard 

4   Ivana 

5   Miroslava 

6   Vendula 

7   Heřman / Hermína 

8   Ema 

9   Dušan 

10 Darja 

11 Izabela 

12 Julius 

13 Aleš 

14 Vincenc 

15 Anastázie 

16 Irena 

17 Rudolf  

18 Valérie 

19 Rostislav 

20 Marcela 

21 Alexandra 

22 Evţenie 

23 Vojtěch 

24 Jiří / Velikonoce 

25 Marek/Velikonoce 

26 Oto 

27 Jaroslav 

28 Vlastislav 

29 Robert 

30 Blahoslav 

 

BŘEZEN 

1   Bedřich 

2   Aneţka 

3   Kamil 

4   Stela 

5   Kazimír 

6   Miroslav 

7   Tomáš 

8   Gabriela 

9   Františka 

10 Viktorie 

11 Anděla 

12 Řehoř 

13 Růţena 

14 Rút / Matylda 

15 Ida 

16 Elena / Herbert 

17 Vlastimil  

18 Eduard 

19 Josef 

20 Světlana 

21 Radek 

22 Leona 

23 Ivona 

24 Gabriel 

25 Marián 

26 Emanuel 

27 Dita 

28 Soňa 

29 Taťána 

30 Arnošt 

31 Kvido 

ÚNOR 

1   Hynek 

2   Nela / Hromnice 

3   Blaţej 

4   Jarmila 

5   Dobromila 

6   Vanda 

7   Veronika 

8   Milada 

9   Apolena 

10 Mojmír 

11 Boţena 

12 Slavěna 

13 Věnceslav 

14 Valentýn 

15 Jiřina 

16 Ljuba 

17 Miloslava 

18 Gizela 

19 Patrik 

20 Oldřich 

21 Lenka 

22 Petr 

23 Svatopluk 

24 Matěj 

25 Liliana 

26 Dorota 

27 Alexandr 

28 Lumír 

 

 

 

LEDEN 

1   Nový rok 

2   Karina 

3   Radmila 

4   Diana 

5   Dalimil 

6   Tři králové 

7   Vilma 

8   Čestmír 

9   Vladan 

10 Břetislav   

11 Bohdana 

12 Pravoslav 

13 Edita 

14 Radovan 

15 Alice 

16 Ctirad 

17 Drahoslav  

18 Vladislav 

19 Doubravka 

20 Ilona 

21 Běla 

22 Slavomír 

23 Zdeněk 

24 Milena 

25 Miloš 

26 Zora 

27 Ingrid 

28 Otýlie 

29 Zdislava 

30 Robin 

31 Marika 

K A L E N D Á Ř   2 0 1 1     -     O V   K S Č M   D O M A Ţ L I C E 
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FOTOGRAFIE  Z  NAŠICH  AKCÍ 
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 Význam, tradice, pečlivá příprava – to je jen několik výrazů, kterými lze 
označit krajskou akci připravovanou domaţlickými komunisty v druhé polovi-

ně května v letním kině v Domaţlicích. Politická vystoupení, především veřej-

ná představení našich čelních funkcionářů a kandidátů pro volby do zastupitel-

ských orgánů všech stupňů, jsou nenásilně přerušována, resp. zpestřována kul-
turními vystoupeními nejrůznějších ţánrů.  

 Pravidelná účast německých soudruhů jen podtrhuje význam tohoto se-

tkání občanů, kteří mají „srdce nalevo“. Rovněţ účast mladých praţských ko-
munistů zpestřuje průběh celého mítinku. Je ale smutnou tradicí, ţe nejméně 

účastníků je místních, tedy z města Domaţlic. Jsme však optimisté a věříme, 

ţe  třeba právě letošní jarní mítink bude tím, kde se tato nelichotivá tradice 
stane nenávratnou minulostí. 

Tisková komise OV KSČM Domaţlice 

Jde takhle policajt po mostě a 

vidí, ţe na zábradlí stojí chlápek, 

který vypadá, ţe chce skočit dolů. 

Tak přiběhne k němu a křičí: 

"Hej, počkejte, nedělejte to!" 
"Proč ne?" říká chlápek a začne 

policajtovi vykládat svoje vize o 

krizi ekonomiky, úpadku rodinné-

ho ţivota a nemoţné Nečasově 

politice. No, a po chvilce skočili 

oba. 

 

Učitel zadává úkol na hodinu: 

"Takţe, studenti, dnes si napíšeme 

práci, ve které máte zhodnotit 

ekonomickou a hospodářskou 

situaci v České republice na konci 
roku 2010. No a ty poněkud slabší 

ve znalostech mateřštiny upozor-

ňuji, ţe v prdeli je s měkkým i." 

 

Malá Hanička se ptá babičky: "A 

babi, komunisti byli rudí nebo 

červení?", babička se chvilku za-

myslela a povídá: "Zlatí děvenko, 

zlatí!" 

 
Ministr Kalousek jde po ulici a 

vidí lehkou děvu: "Ty necudo, 

seber se a okamţitě upaluj domů!" 

- "Ale, pane ministře, já polovinu 

posílám na fond TOP 09" - "Tak 

se neflákej, z druhé strany ti jedou 

TIRáci!" 

 
"Chci vaše dobro!" řekl ministr 

financí. 

Všichni Češi začali své dobro 

okamţitě zakopávat v lesích! 

 
"Tak co, kamaráde, čím se dneska 

ţivíš?" - "Více méně politikou." - 

"Máš pravdu, mně se taky nechce 

dělat!" 

 
Říká ministr financí: "Kdyţ jsem 

byl malý, přál jsem si být loupeţ-

níkem." - "Tak to máte štěstí, má-

lokomu se dětské sny vyplní!" 

 
Přepadne zloděj ministra financí: 

"Peníze nebo ţivot!" - "Chcete 

moje nebo státní?" - 

"Pochopitelně vaše, drobné nebe-

ru!" 

 

Kdy bude Plzeň hlavním městem? 

Aţ bude vláda na Borech. 

 
Baví se dva: "To je zajímavé, ale 

politické vtipy se nějak vytratily. 

To v dobách nejtemnějších, kdyţ 

bylo nejhůře..." - "No, asi se dnes 

lidem daří moc dobře." - "Jéje, tak 

přece jen nějaký vtip!" 

Májový mítink v Domaţlicích 
Sobota 21. května 2011 v letním kině Domaţlice 

K U Ţ E L K Y 
Turnaj smíšených druţstev 

 Podzim roku 1989 přinesl zlom nejen v celé společnosti, ale i v činnosti 
komunistické strany a jejich ZO. Uvědomil jsem si, ţe musíme najít nové formy 

a způsoby práce a působení na veřejnost. Dvakrát do roka jsme se scházívali 

na  Výhledech v kiosku, který provozoval náš člen – soudruh Bastl. V první 

části těchto sezení jsme schůzovali (ale jen krátce). Pak přišlo na řadu zpívání, 
vyprávění a anekdoty. Tato setkání nebyla určena jen členům ZO, ale i rodin-

ným příslušníkům. Jednou mezi nás přišel i tehdejší poslanec PSP ČR MUDr. 

Maštálka. Kdyţ Mírovi Bastlovi vykradli stánek asi podvanácté, rozhodl se 
s  provozováním občerstvení skončit. 

 Pro nás dilema. Protoţe se tato neformální setkání velmi líbila, bylo třeba 

najít něco nového. Někdo přišel s nápadem setkávat se na kuţelně. Od myšlen-
ky k činům nebylo u nás nikdy daleko. Nejprve jsme se setkávali dvakrát 

do  roka, později (trvá to dodnes) čtyřikrát ročně. 

 Aby tato setkání nebyla fádní, zpestřujeme je v předvánoční době soutěţí 

o nejlepší vánoční cukroví. 
 Zhruba před deseti lety jsme pak přišli s nápadem uspořádat kuţelkářský 

turnaj „O chodský dţbánek“ i pro druţstva z ostatních okresů. Nápad se sice 

ujal, ale ne podle našich představ. Řada okresů nás ignoruje. Je to škoda, proto-
ţe například fotbal si v drtivé většině zahrají jen mladší, kuţelky si mohou za-

hrát i  dříve narození. Za příklad uvedu dva dílské soudruhy – Milisderfera 

a Sokola, kterým je přes osmdesát a patří v soutěţi k nejlepším. Velmi nás potě-
šil přístup soudruhů z Tachova. Předseda jejich OV přišel s nápadem pořádat 

turnaj i na jaře a tak byl letos první (doufáme, ţe ne poslední) ročník jarního 

koulení. 

 Jeden bývalý funkcionář KSČ mi vytkl, ţe tyto aktivity nejsou ţádná po-
litická práce. Na první pohled moţná ne. Nám však přinesl zvětšení členské 

základny o několik členů. 

František Novák, ZO KSČM Klenčí pod Čerchovem 

Upozornění  na  další  akce 

 Není v silách tohoto zpravodaje upozornit vás na všechny akce, které le-
vicově orientované organizace na našem okrese (v našem kraji) pořádají. Pro 

úplnost však alespoň výčet těch, na které se v samostatných článcích nedostalo 

místa: 

  Kroky k Otovu - turistická vycházka spojená s pietním aktem 
  Haltravská bota - turistický pochod spojený s posezením 

  Haló noviny - zájezd do Prahy v září - oslava levicového tisku 

Tisková komise OV KSČM Domaţlice  
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Jánošík bohatým bral a chudob-

ným dával. Proto ho pověsili za 

levé ţebro. Co se tedy stane s 

člověkem, který chudým bere a 

bohatým dává?  
Stane se ministrem financí! 
 

Rozdíl mezi americkým a českým 

politikem? 

Ţádný, nikdo si na české lidi ani 

nevzpomene! 
 

"Poslouchej, uţ jsi někdy přemýš-
lel o tom, co bys dělal, kdybys 

měl plat jako předseda vlády?" - 

"Ani ne, to je přece zbytečné. Ale 

často mě napadlo, co by asi dělal 

předseda vlády, kdyby měl plat 

jako já." 
 

Jaký je rozdíl mezi českým politi-

kem a baterií? 

Baterie má alespoň jedno plus! 
 

Jednou se stalo, ţe hodně silná 
sněhová bouře doslova zasypala 

silnice v jednom okrese na seve-

ru. Všechny dopravní značky 

byly pod sněhem. Proto se násle-

dující jaro odhodlal okresní úřad 

nákladem dvou miliónů korun 

zvýšit všechny značky o půl met-

ru. Jeden místní zemědělec to 

komentoval takhle: "No, je to 

docela fůra peněz. Ale ještě, ţe to 

zařizuje okres. Kdyby to měla 

řešit vláda, určitě by navrhli sníţit 
všechny silnice." 
 

Ve škole se ptá učitelka ţáků, kdo 

zaprodal český národ. Anička se 

přihlásila a říká: "Hácha." - "Máš 

jedničku, sedni si!" Frantík se 

přihlásí a říká: "Husák." - "Máš 

taky jedničku, sedni si!" Hlásí se 

Pepíček a říká: "Havel." - 
"Nedostatečná, sedni si a ať přijde 

otec do školy!" Pepíček brečí a 

spoluţáci mu říkají: "Co jsme ti 

říkali blbe, to máš z toho, ţe se 

učíš látku dopředu!" 
 

Na zledovatělém chodníku se 

opatrně pohybuje babička, ale i 

přes všechnu opatrnost přeci jen 

uklouzne a spadne. Přiskočí k ní 
všudy přítomný Kalousek a po-

máhá jí na nohy. Babička mu 

děkuje. 

"Synku, jak bych se ti jen odvdě-

čila?" 

"To je jednoduché, babičko, stačí, 

kdyţ mi ve volbách dáte svůj 

hlas." 

"Ale synku, synku, já jsem upadla 

na zadek, ne na hlavu!" 

 Ani se tomu nechce věřit, ţe to bylo uţ v roce 2005, kdy jsme poprvé 
vyjeli podpořit setkání levice do východních Čech – pod Kunětickou horu. 

Trošku jsme za ty roky zestárli, ale ohromující dojem, který na nás udělalo se-

tkání cca 5 tisíc lidí stejné „krevní skupiny“, ten nevymizel a způsobil, ţe od 

té  doby kaţdoročně (i kdyţ v mnohem menší sestavě) jezdíme první zářijovou 
sobotu pod Kuňku. Posilující náboj takového setkání způsobí, ţe ani tři hodiny 

trvající jízda neubere nic na naší dobré náladě. 

 Je uţitečné vidět, jak politické mítinky organizují jinde. Musíme ale 
„sebekriticky“ přiznat, ţe být náš jarní mítink ve větším měřítku, tak Východo-

čechy předčíme kvalitou reţie, moderování i skladbou programu. Účastníci 

obou akcí vědí, o čem hovořím. 
Josef Bartoníček, Bělá nad Radbuzou 

                
beznohá ještěrka 

               
polní hlodavec 

                zlatý Karel Gott 

                malí koně 

                dravá mořská ryba 

                malé pivo z Velkých Popovic 

                americký dravý pták 

                vysoká dívka (posměšně) 

                ptačí zlodějka 

                řve jako … 

                luční kobylky 

▼ tajenka je v tomto sloupci 

 Z úspěšných luštitelů, kteří do 4. 2. 2011 zašlou libovolným způsobem  
(viz tiráţ naší „Pravdy zleva“) text tajenky na OV KSČM, budou vylosováni 

dva výherci - jedna ţena a jeden muţ - kteří obdrţí kniţní cenu. Proto 

s vyluštěnou tajenkou zašlete i kontakt na Vás, abychom Vám případnou výhru 

mohli zaslat.  

 Toto číslo je věnované naší činnosti v roce 2011. Abychom ji mohli 

dobře vykonat, potřebujeme jen . . . . . . (viz tajenka) a chuť do práce.   

Setkání levice pod Kunětickou horou 
Sobota 3. září 2011 

 Členové OV KSČM a PKR KSČM se zamýšleli nad besedami a semináři 
v roce 2011. Kromě odborných seminářů pro krajské a obecní zastupitele bude 

na úrovni kraje beseda s ing. Šafránkem k ekonomické situaci ve státě a usiluje-

me i o besedu s prof. J. Kellerem k současnému vývoji společnosti a sociálního 

státu. V okrese uvaţujeme o besedě s naším kosmonautem ing. Remkem a její 
uskutečnění závisí jen na jeho časovém prostoru. zcela jistě budeme konat se-

minář k 90. výročí zaloţení strany. Samozřejmě zprostředkováváme účast 

i na zajímavých akcích v Praze a konečně jsme připraveni akceptovat i návrhy 
ze  ZO KSČM, např. na besedy s našimi poslanci přímo v místech. 

Ladislav Urban, předseda OV KSČM 

BESEDY  A  SEMINÁŘE 

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

