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MINUTA   TICHA 

 Bývá dobrým zvykem, že se při 

slavnostních shromážděních uctí minu-

tou ticha památka těch, kteří už nejsou 

mezi námi. Tato chvályhodná tradice 

nám mimo jiné ve shonu všedního živo-

ta připomene i pomíjivost lidského bytí. 

I při konferenci komunistů okresu Do-

mažlice vzpomeneme památku těch, 

kteří nás v  posledním období opustili. 

 Při této příležitosti mě ale také 

napadá, zdali bychom minutou ticha 

(nebo spíše hodinou???) neměli uctít 

všechny dobré nápady, které z naší 

členské základny vzešly a nadřízené 

stranické orgány je bez funusu pohřbily. 

A kdyby jenom to. Ve většině případů 

nestojí iniciativa členské základny niko-

mu ani za odpověď. Ta by mohla být i 

negativní, zamítavá, ale alespoň bychom 

věděli, že tudy se naše úsilí ubírat nemá. 

 A o čem to vlastně mluvím? 

Vzpomenu jen několik příkladů. Inicia-

tiva ZO KSČM Postřekov, aby nám byl 

poskytnut stručný souhrn informací o 

tom, v  čem se život obyčejného člověka 

po  změně režimu zhoršil a v čem zlep-

šil. 

 Na minulé konferenci obdrželi 

delegáti materiál soudruha Křenka: 

„Obsaďme internet“. V době informač-

ního embarga o činnosti a názorech 

komunistů by to byla skvělá příležitosti, 

jak vstoupit do vědomí zejména mla-

dých lidí, jejichž doménou internet 

bezesporu je. 

 Dalším materiálem, který sou-

druh Křenek předal na ÚV, byl rozbor 

existence webových stránek krajských 

rad a okresních výborů KSČM v celé 

republice. Záměrem bylo zkvalitnit tyto 

stránky, v některých případech je pomo-

ci vytvořit, poskytnout tvůrcům meto-

dickou i programátorskou pomoc 

a především zvýšit všeobecnou informo-

vanost o jejich existenci. Opět nulová 

reakce. Asi „nahoře“ řeší mnohem důle-

žitější otázky. Třeba to, jak znepřístup-

nit internetovou verzi Haló novin čtená-

řům. Některé zajímavé články nebo 

články autorů z našeho okresu jsme 

přebírali na svůj web. To dnes nejde. 

Kdo by vedle papírové formy platil 

i internetovou formu novin? A přepiso-

vat celý článek – kdo na to má čas? 

 Začínám mít dojem, že jediné, 

na čem se levice s pravicí shodnou, je 

to, že když odhalí nějaký problém, tak 

jeho řešení pouze situaci zhorší a vytvo-

ří další problémy, s kterými se samo-

zřejmě opět rázně vypořádáme. 

 Je mi z toho smutno. Věnujme 

proto minutu ticha... 

Ing. Josef Bartoníček                           

Tisková komise OV KSČM Domažlice   

L ž i . . .  

 Když jsem byl malý kluk, maminka mi říkávala: „Nikdy nelži, kdo lže, 

ten krade a do pekla se hrabe.“ Celý život se jejího přání držím. Když koncem 

roku 1989 OF chtělo více demokracie a dialog ve společnosti, říkali jsme ano. 

Ale již lež o mrtvém studentu Martinu Šmídovi každého přemýšlivého zarazila, 

proč?! Sliby Václava Havla a dalších exponentů deroucích se na pyramidu moci, 

že nedojde k žádné nezaměstnanosti, že lékařská péče bude pro každého stejná 

v míře, jakou bude potřebovat, mohly někoho uspokojovat, ale již brzy a nyní 

stále více vidíme, že šlo jen o lži. 

 Jaký je rozdíl mezi pravdou, polopravdou, nepravdou a lží? Rozdíl je veli-

ký. Pravda je objektivní vyjádření reality. Polopravda může mít dvě polohy buď 

neznám pravdu celou nebo vědomě část pravdy zamlčuji. Nepravdu vyslovím 

pokud mám chybné informace, kterým věřím. Lež je vědomě vyslovená neprav-

da. Známe výrok, že státy žijí na myšlenkách, na kterých vznikly. V naší zemi 

se plně potvrzuje. Nový režim vznikl na lži a lež je nosnou ideou naší reality. 

Musí být vráceno, co bylo ukradeno! 

 Soukromý vlastník je nejlepší hospodář! A tak se v restitucích vracel i 

majetek někdy i vícekrát již vlastníkovi zaplacený nebo značně zvelebený. A tak 

se v malé privatizaci rozkrádal majetek občanů často vybudovaný v akci Z, bez-

platnou prací brigádníků. A tak se velká privatizace doplnila kuponovou privati-

zací, která vyvolala lživé přesvědčení, že se vše rozděluje občanům. Podniky, 

které potřebovaly provozní kapitál byly formou kuponové privatizace rozkrádá-

ny, přiváděny k bankrotu, kdy je šikovní za pověstnou babku lehce získávali. 

Aby nebylo možno zpochybnit toto konání, byla hned v počátku paralyzována 

bezpečnost a hned poté odstraněna právní ochrana socialistického vlastnictví, tj. 

vlastnictví všech občanů. Tak se každý, kdo na to měl žaludek, mohl chovat 

v naší zemi jako vítěz na dobytém území. Nejvíce lží a ideologických montáží 

nás obklopuje na poli historie. Zpochybněn je samotný příchod Slovanů, zdůraz-

ňována podřízenost kulturnějšímu a mocnějšímu západu, kritika a negace husit-

ského hnutí, mlčení o Bílé hoře, protože až tam se vracíme v restitucích, jedno-

značně kladně hodnoceno Rakousko a Rakousko-Uhersko a naše zařazení 

v nich. Přechází se I. světová válka a u II. světové války se připouští pouze role 

spojenců a mizivá úloha sovětské armády. Zpochybňují se tzv. Benešovy dekre-

ty. Sám prezident E. Beneš je špiněn, a to zejména z ohledem na poválečný od-

sun německého obyvatelstva a chování při vládní krizi v roce 1948. Únor 1948 

se vykládá jako komunistický puč. Po roce 1990 se rozšířila lež o tom, že větši-

na občanů Československa chce rozdělení společného státu. Lživá je i snaha 

povýšit některé excesy českých občanů ku konci války vůči německým obča-

nům na pravidlo, a snaha se neustále omlouvat, jako bychom snad my byly strůj-

ci války. O lžích a polopravdách, o zamlčování pravdy by se mohla napsat mno-

ha set stránková kniha. Je snaha, aby občané neznali svoji minulost a starali se 

jen o dnešek. Nezajímali se jeden o druhého, aby starost o člověka nahradila 

starost o peníze. 

 A také dnešek je o lži. Předvolební sliby o odstranění korupce jsou lží. 

Korupci lze v kapitalismu jen neustále omezovat, ale ne odstranit. Na ní stojí 

tento systém! Lež o tom, že KSČM není demokratickou stranou, když plně re-

spektuje Ústavu ČR, když respektuje i zákony, se kterými nesouhlasí. Strana, 

která v každých volbách získává velký počet hlasů občanů, která je vnitřně de-

mokraticky řízena, která se nepodílí na rozkrádání majetku občanů …  

Pokračování na straně 5  
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Vzpomínka na práci KSČ 

koncem osmdesátých let 
 V té době jsem pracoval jako uvolně-

ný předseda CZV KSČ v podniku Elitex 

Kdyně. Počátkem roku 1988 rozhodlo POO 

ÚV KSČ o vytvoření konzultačních skupin 

při jednotlivých KV KSČ. Do této skupiny 

při KV KSČ v Plzni jsem byl, z titulu své 

funkce, vybrán i já. Skupina sestávala ze 

zástupců všech sfér společenského a hospo-

dářského života. Na jednotlivé schůzky této 

skupiny pravidelně jezdil tehdejší tajemník 

pro POP ÚV KSČ. Tehdy jím byl soudruh 

Karel Hofman. 

 Vždy jednání zahájil, stručně poho-

vořil o politické situaci a pak řídil diskuzi. 

Zajímalo jej hlavně to, jak jsou občané spo-

kojeni, s čím spokojeni nejsou a proč, dále 

jaká je situace na pracovištích v pracovních 

kolektivech, jak se řeší připomínky zaměst-

nanců k vedení organizací. Zvláštní pozor-

nost byla věnována klesající autoritě strany 

ve společnosti a její důvody. Důvody ne-

zájmu, zejména mladých dělníků o členství 

v KSČ a další negativní jevy. Hovořilo se i 

o různých neformálních skupinách ve spo-

lečnosti a činnosti disidentů. 

 Diskuze probíhaly naprosto nefor-

málně a svoje názory jsme soudruhovi Hof-

manovi tlumočili bez jakéhokoliv přikrašlo-

vání, i když se to přítomným zástupcům 

KV KSČ často nelíbilo. Po poslední schůz-

ce soudruh Hofman dlouze zhodnotil situaci 

v tehdejším SSSR a naši snahu po změnách, 

které se připravují pro XVIII. sjezd KSČ. 

Pamatuji se, že se hovořilo o vedoucí úloze 

strany, uvolnění režimu na hranicích a uvol-

nění cestování našich občanů do zahraničí, 

o zlepšení zásobování, o zlepšování sociál-

ních podmínek na pracovištích a dalších 

otázkách, které snižovaly autoritu strany a 

byly příčinou rostoucí neobliby komunistů. 

Vše měl údajně řešit již nebo spíše až 

XVIII. sjezd. 

 Na poslední schůzce soudruh Hof-

man řekl: pokud je pravda všechno co jste 

mi říkali, a já vám věřím, že ano, pak je to 

pro stranu krizová situace. 

 Touto vzpomínkou se vracím o těch 

33 let zpět. Ukazuje, že strana nebyla akce-

schopná, nedovedla pružně reagovat na po-

třeby společnosti a názory obyvatel a proto 

události o rok později byly logickým vyús-

těním tohoto stavu. 

RSDr. Ladislav Urban 

předseda OV KSČM Domažlice 

KDYBYCH BYLA HEJTMANEM 
 Kdybych byla hejtmanem, změnila bych zejména výběro-

vé řízení na veřejné zakázky. 

 V plzeňském kraji neustále roste nezaměstnanost občanů. 

V našem okrese Domažlice je míra nezaměstnanosti 7,14 %. 

 Výroba ve všech odvětvích klesá, protože není odbyt. Ne, 

že by české výrobky byly nekvalitní. Ba naopak. Český výrobek 

zajišťuje vysokou kvalitu a u potravin nezávadnost. Bohužel se 

do Čech dováží velmi levné, nekvalitní a zdraví škodlivé zboží. 

Velká většina občanů nemá zaměstnání nebo pracují za nízkou 

mzdu, která jen stěží stačí na pokrytí životních potřeb. Proto jsou 

donuceni kupovat levné nekvalitní výrobky. 

 Také hlavním kritériem ve výběrových řízeních na stavby 

a rekonstrukce veřejných budov je ekonomický ukazatel tzn. 

nejlevnější cenové nabídky. Uvedu konkrétní příklad ze svého 

oboru. Jsou zadány podmínky a kritéria výběrového řízení: vý-

měna 100 ks oken a parapetů. Cena díla činí 800.000,- Kč. Zá-

jemci se přes e-mail zaregistrují do výběrového řízení. Vypracují 

cenovou nabídku, doloží doklady k firmě. V určený den a hodinu 

(respektive 20 min) mohou přes aukční řízení dále cenu snižovat. 

Takže z původní ceny 800.000,- Kč se dostanou na neuvěřitel-

nou sumu 420.000,- Kč. Říkáte si, to je přece úžasné! Ale za 

jakých okolností? Plastová okna jsou vyrobena sériovou výrobou 

v Polsku, parapety a ostatní doplňky z Číny. A co pracovníci? 

Neodborně a mnohdy nekvalifikovaní dělníci provádějí montáž. 

A to nejhorší, co je nepřehlédnutelné! Cizinci, převážně třetích 

zemí (např. Ukrajina, Vietnam). Samozřejmě bez platných pra-

covních povolení, bez sociálního a zdravotního pojištění. Tzn. 

„schwarzarbeit“. Mzda na 1 hod. od 45,- do 80,- Kč. Tato krité-

ria jsou živnou půdou pro podvodné firmy. V čem vidím hlavní 

problém? Kdyby se upřednostňovaly firmy z Plzeňského kraje, 

které mají i zde sídlo, automaticky daň z příjmu jde plzeňskému 

kraji. Dále bych upřednostňovala firmy, které zaměstnávají čes-

ké pracovníky, za které by musely doložit potvrzení o sociálním 

a zdravotním pojištění. Další přínos finančních prostředků. Pou-

žitý materiál a výrobky by měly být též z 95% tuzemské výroby. 

Přínos - zajištěna výroba a zaměstnanost. Snížení počtu neza-

městnaných, a tím úspora finančních prostředků na vyplácení 

podpor v nezaměstnanosti a jiných sociálních dávek, státem hra-

zené zdravotní pojištění. Dále zaručena kvalita výrobků a prove-

dené práce. 

Průměrná mzda odborného montážníka přijde solidní firmu cca 

na 150 – 250,- Kč/1 hod. Včetně pojištění a odvodů. Jak může 

serióznost zvítězit nad podvodem? 

 Kdybych byla hejtmanem, snažila bych se o podání návr-

hu na změnu zákona o živnostenském podnikání. Tento zákon je 

ideálním zákonem pro podvod a korupci. Z těchto důvodů: Fir-

ma, živnostník, nabízí služby např. v Domažlicích, ale „údajně“ 

sídlo má v Praze. Přiznání daně z příjmu je nulové. Takže Do-

mažlice, ale ani Praha nemají přínos finančních prostředků do 

rozpočtu města. A hlavně, žádný finanční úřad z Prahy nepřijede 

provést fyzickou kontrolu hospodaření firmy. Opět státní kasa 

přichází o finance. A co pracovníci? Z velké části také cizinci. 

Dále bych usilovala o posílení inspektorátů práce, kteří by dohlí-

želi na dodržování zákoníku práce a bezpečnosti práce zaměstna-

ných občanů a dalších pracovněprávních vztahů. 

Hana Váchalová 

zastupitelka PK 
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Přínos člena ÚV 

KSČM pro činnost 

okresní organizace 
 Podle Stanov KSČM a orga-

nizační struktury KSČM má každý 

okres svého člena v Plénu ÚV 

KSČM, který je volený na okresní 

konferenci a schvalován sjezdem 

KSČM. V době mezi sjezdy přísluší 

schválení Plénu ÚV KSČM na zá-

kladě návrhu OV KSČM. 

 Přínos každého člena ÚV 

KSČM pro činnost okresní organi-

zace vyplývá především z jeho 

osobní angažovanosti a iniciativní-

ho přístupu k řešení nastolených 

otázek. Podle situace může člen 

Pléna ÚV KSČM přednést při zase-

dání ÚV KSČM potřebné informa-

ce nebo požadavky na základě po-

věření příslušného OV KSČM 

 Pokud mám na sebe vztáh-

nout přínos člena ÚV KSČM pro 

domažlický okres, musím konstato-

vat, že svou činnost dokládám kon-

krétně při zasedáních okresních 

orgánů KSČM a na okresní konfe-

renci, což naposledy bylo v roce v 

dubnu 2010. Po dobu svého půso-

bení jako člena ÚV KSČM, což je 

od 7. sjezdu KSČM v roce 2008, 

byl jsem ve dvou případech pově-

řen OV KSČM vystoupit na zasedá-

ní ÚV KSČM. Z hlediska osobní 

iniciativy a s ohledem na projedná-

vané otázky vystoupil jsem v disku-

si celkem 9x a za celou dobu svého 

působení jsem vznesl přes 20 ná-

vrhů do usnesení UV KSČM, které 

byly z 80% akceptované. V převáž-

né míře šlo věcné návrhy, které se 

týkaly projednávaných dokumentů 

na Plénu ÚV KSČM. Jsem přesvěd-

čen, že jsem do práce člena ÚV 

KSČM vtiskl podobu svých názorů 

jak a které věci úspěšně řešit. 

 To vše je ale můj subjektivní 

pohled. Myslím, že především 

okresní orgány KSČM by měly po-

soudit můj přínos pro okresní orga-

nizaci KSČM a v neposlední řadě 

rozhodující slovo v hodnocení pří-

nosu člena ÚV KSČM pro do-

mažlický okres by měli mít delegáti 

okresní konference KSČM. 

Ing. Věstislav Křenek 

člen ÚV KSČM 

SOUDRUŹSKÁ   SPOLUPRÁCE??? 

 Je všeobecně známým faktem, že získávání mladých lidí pro politi-

ku KSČM se nám na okrese (a nejen u nás) zrovna nedaří. Asi něco či ně-

kde děláme špatně. Kde získat radu? 

 Napadlo mě obrátit se na soudruhy/soudružky, kteří mají se získá-

váním lidí – čti voličů – ty nejlepší zkušenosti, vždyť se především hlasy 

nekomunistů dostali na svá poslanecká či senátorská místa. Již dlouhou 

dobu je nám vysvětlováno, že nejlepší předvolební agitací je osobní kon-

takt s občany. Tedy s prosbou o radu k těm nejzkušenějším, ať poradí. 

Obrátil jsem se s mailovou poštou na všechny poslance PSP ČR, na všech-

ny europoslance a na jednoho senátora. Adresu na senátorku Bayerovou se 

mi nepodařilo získat. Poslancům jsem psal 20. listopadu 2011. Europo-

slancům a senátorovi později – 15. prosince. Text byl následující: 

 

Vážená soudružko, vážený soudruhu,  

dovoluji si obrátit se na Tebe s prosbou o spolupráci.  

Pro potřeby našeho okresního občasníku "PRAVDA ZLEVA", který 

vyjde při příležitosti naší okresní konference, bych od Tebe chtěl krátkou 

odpověď - max. 3 věty - na otázku:                                                                

 Co konkrétního a reálného nabízí KSČM dnešní mladé generaci?  

 

Odpověď je možno zaslat na adresy: pravdazleva@email.cz  

                                                       ov.domazlice@kscm.cz  
                                                                                                          
Za Tvé vyjádření předem děkuji. Josef Bartoníček, tisková komise OV 

KSČM Domažlice 

Do 28. prosince jsem obdržel následující odpovědi: 

 Nabízí základní podmínky - podpora mladých rodin s dětmi, podpora 

bydlení, bezplatné a kvalitní vzdělání. Rovněž tak např. právo na první za-

městnání a získání potřebné praxe. Podpora sportu a volnočasových aktivit. 

.                                                                        Zdravím MUDr.Vojtěch Adam 

 

Vážení, 

nevím, jak jste přišli na to, dát tuto otázku poslancům. Ti jsou pouze tzv. pře-

vodovou pákou pro politiku strany.  

Na tuto otázku je třeba jednu jasnou a koncentrovanou odpověď od funkcio-

náře KSČM. Jinak může dojít k tomu, že budeme mít 26 různých odpovědí a 

to nepovažuji za vhodné. Prosím, přehodnoťte váš záměr.                                                                                  

Se soudružským pozdravem Miroslav Opálka 

 

Dobrý den, 

vzhledem k nabitému programu konce roku a přípravám na odjezd tento týden 

z Bruselu je to pro nás dost "šibeniční" termín. Pokud by to šlo poslat reakci 

na otázku až po dovolených kolem svátků - tedy cca po 9. 1. 2012, mohli by-

chom se reakcí zabývat. Pokud ne, omlouvám se, ale pan Remek nemá dříve 

možnost zodpovědně odpověď připravit. Děkuji za pochopení. 

S pozdravem a přáním pěkných svátečních dnů a hodně štěstí v roce 2012 

Petr Voldán, Assistant to the MEP Mr. Vladimir Remek 

 

KSČM zachovává otevřený horizont české politiky, tedy možnost skutečné 

volby. Od roku 1990 předložila alternativu k ekonomické reformě i řadě dal-

ších oblastí společenského života. Bránila bezplatnou zdravotní péči, bezplat-

né vzdělání, diskriminaci pracujících důchodců i mladých rodin s 

dětmi. To, že KSČM hájí zbytky sociálního státu je v zájmu všech mladých 

lidí, stejně jako svobodný přístup ke vzdělání, vědě a kultuře.  

S pozdravem Miloslav Ransdorf                                    

                                                                                                   Pokračování na straně 5   

mailto:pravdazleva@email.cz
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Pokračování ze strany 1 

... a vyhlašování populistických a lživých programů, je nedemokratická? Je 

třeba pozastavit její činnost, aby snad nezískala větší volební podporu než 

současné vládní strany, které nezvládají řízení státu a vedou jej do záhuby? 

Snad ne! 

 V každém normálním, právním státě se trestný čin posuzuje podle 

zákona, který platil v době spáchání tohoto činu. U nás to neplatí? Viz 

např. kauza bratří Mašínů! Ale vždyť i podle dnes platného trestního záko-

na je v § 140 přesně stanoveno, co je vražda. Kdyby Česká republika byla 

právním státem, musely by orgány činné v trestním řízení reagovat na sna-

hu některých politiků očistit jejich vraždy. Bohužel, orgány činné 

v trestním řízení, nekonají ani ve stovkách jiných současných kauz. Podob-

ně vyznívají lži o našem zadlužení, které ve skutečnosti způsobily polisto-

padové vlády. Nejen naprostým výprodejem národního hospodářství, ale i 

bezkoncepčností řízení, neexistencí rozvojové strategie země, likvidací 

trhů pro náš průmysl. Devastací českého zemědělství. Omezováním našich 

vědeckých a vývojových kapacit. Bezhlavým ničením všeho, co se 

v minulosti osvědčilo. To vše se dělo a děje jen proto, aby zloději a škůdci 

nemohli být nikdy potrestáni. Aby jedna aféra byla rychle překryta jinou. 

Zoufalá situace je i v oblasti životního prostředí. Přeci nejde jen o záchranu 

několika suchých stromů, ale zejména o dlouhodobou a promyšlenou kon-

cepci velmi rozumného využívání přírodních zdrojů. 

 Pokud bude náš občan dál mávat rukou nad situací v naší zemi a 

tvrdit, že nic neovlivní, dočká se toho, že nebude co ovlivňovat. Bude roz-

kraden i důchodový a zdravotnický systém, rozprodány pole, louky, lesy a 

zbytky našeho přírodního bohatství. Národ bude vystaven stejné zvůli jako 

po bitvě na Bílé hoře. Mladí lidé budou z naší země odcházet jinam za 

možností lépe žít. Což nechceme nic udělat pro naše děti, pro generace 

budoucí? Nebo nám jde jen o každý nový den? 

Nám, komunistům ne! 

RSDr. Ladislav Urban 

Předseda OV KSČM Domažlice a KR KSČM v Plzni 

Možná spolupráce ZO 

KSČM a zastupitelstva 

obce 
 Vztah zastupitelstva městyse 

se odvíjel od práce MNV před ma-

jetkovým převratem v roce 1989. 

Tehdejší předseda MNV s. Josef 

Frei měl tendenci rozvíjet a podpo-

rovat nejen činnost MNV , ale 

všech složek Národní fronty. Větši-

na organizací vykazovala velmi 

dobrou činnost. Tento trend pokra-

čoval ještě pár let po převratu. U 

některých přetrvává dodnes /TJ 

Spartak, SDH, ČSŽ/. 

 Po volbách v roce 1990 na-

stoupil nový starosta, který měl 

laťku položenou hodně vysoko. 

Obec dokázala v akci Z vybudovat 

řadu staveb, které přinesly oboha-

cení života obce /obřadní síň na 

místním hřbitově, sportovní areál, 

koupaliště, jesle, hasičskou zbrojni-

ci apod./. Poslední byla pracná re-

konstrukce kulturního domu, jejíž 

dokončení se protáhlo až do roku 

1990. 

 Na úpravách prostranství 

kolem kulturního domu se podíleli 

velkou měrou členové naší organi-

zace. 

 Další plusové body jsme si 

získali úklidem kolem obřadní síně 

na hřbitově, kolem pomníku J. Š. 

Baara na Výhledech a sběrem šro-

tu. V neposlední řadě to byla zod-

povědná práce zastupitelů za 

KSČM. Velký důraz klademe i na 

práci našich členů ve společen-

ských a zájmových organizacích /

TJ Spartak, SHD, SPOZ/. Podílíme 

se například na organizování Běhu 

přátelství Klenčí-Waldmünchen 

nebo na akci Běh na Čerchov. Ten 

je zařazen do seriálu Českého po-

háru v bězích do vrchu. Nejvíce ale 

boduje oslava MDŽ, kterou jsme 

nepřestali organizovat ani po pře-

vratu. Spolu s KČP se podílíme i na 

přípravách pietních aktů v květnu 

na hřbitově a v září u památníku na 

Lískové a Výhledech. 

 Když to shrnu do jedné věty: 

všechno je o práci pro všestranný 

rozvoj obce! 

František Novák 

předseda ZO KSČM 

Pokračování ze strany 4 

 

 Pokud počítáte stejně jako já, tak jste dospěli ke čtyřem reak-

cím na moji prosbu, z toho se ale pouze dvě dají považovat za odpo-

věď na položenou otázku. Zvažte sami, zda uvedené odpovědi by 

vám samotným pomohly k přesvědčení nějakého mladého člověka z 

vašeho okolí, že politika KSČM je to „pravé ořechové“ pro jeho bu-

doucí život. Já osobně jsem v tomto případě více než pesimistický. 

 Rovněž vám raději nebudu říkat, kolik že poslanců ve zmiňova-

ných orgánech máme. Jsou opravdu tak vytížení, že si oni sami nebo 

jejich asistenti nenajdou ani pět minut na krátkou odpověď? Nebo je 

to tím, že ještě nejsme těsně před volbami, kdy se práce politiků s 

občany/voliči silně aktivizuje? O své zklamání se chci podělit s vámi, 

čtenáři „Pravdy zleva“, abyste věděli, jak ochotně spolupracují naši 

vrcholoví zastupitelé s okresními články stranické struktury. Přede-

vším to mějte na paměti, až budete před volbami pro ně získávat ve 

svém okolí hlasy nerozhodnutých voličů. 

 Toto není snaha o rozvracení naší strany, jen trochu smutný po-

hled na všední realitu naší stranické práce. To musí být i levicoví vr-

choloví politici tak vzdálení od běžného života? 

Int. Josef Bartoníček 

Tisková komise OV KSČM Domažlice 
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Očima kantorky 
 Největším proviněním proti 

našemu školství jsou neustálé kotr-

melce ministrů školství. Začalo to 

rušením jeslí, mateřských škol, 

škol s malým počtem žáků, pokra-

čovalo vznikem soukromých škol 

středních i vysokých, zrušením 

jednotných osnov a výuka podle 

vzdělávacích programů, které si 

každá škola vypracovala podle 

vlastních priorit. Pak přišly tanečky 

kolem státních maturit a školného. 

To vše vneslo do systému vzdělá-

vání chaos a zmatek. 

 Liberalizace výchovy přispě-

la k tomu, že děti jsou drzé, nevy-

chované a bez zájmu o výuku. A 

vlastně – proč se namáhat a učit se, 

i vysokoškolák těžko shání práci. 

Když se mladí rozhlédnou kolem, 

nic dobrého nevidí. Tak proč by 

měli být jiní. Kázeň, plnění povin-

ností, pomoc druhému, to je pro 

hlupáky, frčí ostré lokty, drzá pusa, 

prosazování vlastních zájmů. A 

autorita učitelů? Napomenout, po-

kárat či dokonce potrestat? To by 

něco viděli! A to nejen od žáků, ale 

i od rodičů – o právech dítěte, o 

diskriminaci žáků, o šikaně. Učiteli 

zbývá jediné - být hluchým a sle-

pým. 

 Jako záchrana udržení kázně 

na školách, která je jednou 

z podmínek pro kvalitní výuku, 

přichází jako záchrana sepisování 

smluv mezi rodiči a školou. Smlou-

va stanovuje pravidla a povinnosti 

dětí i rodičů, pravidla zacházení 

s problémovými žáky, pravidla 

dodržování školního řádu a navrhu-

je opatření při jejich nedodržování. 

Možná nevěříte svým očím, ale je 

to tak! 

 Po dvaceti letech všech 

„reforem“ jsme dosáhli jediného: 

z předních míst na mezinárodním 

pomyslném žebříčku hodnocení 

vědomostí a schopností žáků všech 

typů škol i univerzit jsme seskočili 

ke spodním příčkám! 

 Školství vypadá tak, jako 

celá naše společnost. A ta je 

v pořádné destrukci! 

Jana Jansová 

Stát  a  jeho  funkce 

 Na posledním sjezdu KSČM se náš delegát snažil prosadit do usnese-

ní následující bod: KSČM bude dbát, aby stát plnil své funkce.  

 Neuspěl, přece není možné, aby KSČM podporovala tento stát. Od 

návrhové komise to však bylo naprosté nepochopení problému. Určité funk-

ce státu jsou naprosto apolitické a minimálně slovy se k nim hlásí každá 

politická strana.  

 Jednou z těchto funkcí je boj s korupcí. Takto hodnotí pilíře české 

demokracie ve vztahu ke korupci průzkum Transparency International. Pro-

centa u každého pilíře vyjadřují funkčnost dané instituce ve vztahu ke kýže-

nému stoprocentnímu ideálu. 

Státní zastupitelství  -  40 %                    Státní správa  -  42 %                                

Policie  -  43 %                                          Vláda a prezident  -  46%                

Politické strany  -  47 %                           Parlament  -  49 %                               

Podnikatelská sféra  -  51 %                                       Média  -  54 %               

Neziskový sektor  -  56 %                                            Soudy  -  65 %              

Nejvyšší kontrolní úřad  -  76 %                                    Ombudsman  -  90 %             

 A to máme protikorupční vládu, Věci veřejné si z boje proti korupci 

udělaly předvolební trhák. Údajně také žijeme v právním státě. Výše uvede-

né údaje však ukazují, jak moc se liší předvolební i povolební sliby politiků 

od skutečné reálné politiky. Neříkal někdo, že stát je tu pro občany???? 

 Věříte tomu?                                                         Ing. Josef Bartoníček  

 

                
Severoamerický stát 

               
Malý kachel 

                Česká měna 

                Mláďata kočky 

                Odpad při česání lnu 

                Šafrán 

                Zalévat 

                Náruživé hraní karet 

                Pouťové pečivo 

                Porážeti (stromy) 

                Vánoční píseň 

▼ tajenka je v tomto sloupci 

 Z úspěšných luštitelů, kteří do 24. 2. 2012 zašlou libovolným způso-

bem  (viz tiráž naší „Pravdy zleva“) text tajenky na OV KSČM, budou vy-

losováni 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 okresní konferenci KSČM v roce 2012. 

Všem delegátům konference přejeme racionální přístup k řešení pro-

jednávaných problémů . . . . . . (viz tajenka).   

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

