
  

 

PRAVDA  ZLEVA 
P   Ř   E   Č   T   I      A      P   Ř   E   D   E   J      D   Á   L 

    ČÍSLO 6                  KVĚTEN 2012                     INFORMACE, KTERÉ MOŽNÁ NEZNÁTE 

A zase volby… 
 V současné době se zdá 

být neuvěřitelné, že mohl kdysi 

někdo bojovat na volební právo. 

Naše dnešní realita je totiž tako-

vá, že volby se stávají téměř kaž-

doročním folklórem, předvolební 

akce ukázkou „slibotechen“ vše-

ho druhu a propagační materiály 

důkazem toho, že slíbit se dá 

všechno všem a všichni to s voliči 

myslí neuvěřitelně dobře.  

 Je jen málo zastupitelů, o 

kterých je slyšet i v průběhu vo-

lebního období. KSČM má to 

štěstí, že její zastupitelé do této 

skupiny patří. Záleží ale jen na 

voličích, komu dají svůj hlas, kdo 

je přesvědčí, že bude jejich zájmy 

opravdu hájit po celé volební ob-

dobí. Některé z nich vám v tomto 

zpravodaji představujeme.  

 Půjdou však voliči k vol-

bám? Již několikrát se přesvědči-

li, že se s výsledky voleb nechá 

velice zajímavě manipulovat. A 

to před volbami i po volbách. 

Nebo snad nemáte husí kůži, když 

slyšíte o jakési aféře, v které se 

vyskytuje jméno ministra Kubice-

ho?  

 Po volbách se zase běžně 

stává, že je zapomenuta předvo-

lební nesmiřitelná rétorika a kvůli 

korytům je ochoten se spojit kaž-

dý s každým. Co kdyby se i pro 

mě našlo někde pod podlahou 

několik miliónků?  

 Druhá skupina článků je 

věnována VIII. sjezdu KSČM. Ve 

chvíli, kdy tento zpravodaj čtete, 

jsou výsledky sjezdového jednání 

dávno známé. Naplnili však oče-

kávání členské základny? Bude se 

naše strana nadále ubírat směrem 

k získání větší a významnější 

pozice v našem státě, aby mohla 

skutečně a reálně hájit zájmy 

„dolních 10 milionů“ občanů? 

Jsou zvolení funkcionáři opravdu 

ti nejlepší? Přejme si, aby tomu 

tak skutečně bylo a KSČM byla 

světlem na konci tunelu v temné 

české současnosti. 

Josef Bartoníček, TK OV KSČM 

Co konkrétního a reálného chce plzeňská KR KSČM prosadit na sjezdu? 

 Na VIII. sjezd KSČM jede naše delegace s úkolem prosadit jasnější a údernější 

znění hlavních úkolů, jak v práci strany, tak pro naše zástupce v zastupitelských sborech. 

 Nestačí znát situaci, nestačí ani jen navrhnout obecné a dlouhodobé cíle, ale je 

nezbytně nutné formulovat krátkodobé, taktické úkoly, které jsou schopny rychle měnit 

situaci většiny občanů ve společnosti. Je nutné pružně reagovat na vývoj kolem nás. 

Konkrétně já vystoupím na sjezdu s návrhem zřízení české komerční banky. Je totiž 

nutné opustit již teorii, že nás nezajímá stát. Jak by asi levice byla schopna prosazovat 

svůj program v situaci slabého státu nebo anarchie? Taková situace naopak nahrává ten-

denci fašizace společnosti. 

 Naše vlády totiž nastoupily již dávno tzv. „řeckou cestu“. Ta spočívá v tom, že 

nadnárodní finanční kapitál ve všech kapitalistických zemích vysává finanční prostředky 

ze společnosti. Ty se pak nedostávají pro chod ekonomik. Konkrétně v naší zemi vidí-

me, že více jak 80% společností je v zahraničních rukou a tedy zisky z podnikání odchá-

zí mimo republiku. Dále vidíme, že se zvyšuje výběr nepřímých daní od občanů a ty se 

přes rozpočet přerozdělují soukromé sféře, tedy opět převážně zahraničním firmám. Aby 

pak bylo více co přerozdělovat do soukromých rukou, ještě si stát půjčuje u soukromých 

bank. 

 Kromě Českomoravské záruční a rozvojové banky, jsou všechny ostatní 

v zahraničních rukou. Také jejich enormní zisky plynou do zahraničí. Je známé, že i 

kurzovní politikou již více jak 22 let je naše ekonomika vysávána, zejména Německem. 

Proto je nutné založit českou komerční banku s rozhodujícím kapitálem státu, která bude 

pracovat bez poplatků pro své klienty, bude zaručovat slušné úročení vkladů a rozumné 

úročení úvěrů, a hlavně nebude odvádět zisk mimo naši ekonomiku. To je jeden 

z prvních úkolů, pokud chceme zastavit ten tzv. „řecký“ vývoj. 

 Lidé nám říkají, že komunisty už není vidět. Ptají se: je to taktika nebo neschop-

nost? Musíme na sjezdu takový vývoj odmítnout. Komunisty již musí být vidět. Nemů-

žeme říkat máme řešení, ale řešení skutečně předkládat, nabízet a prosazovat. Tedy ne-

musíme vést žádnou ideologickou válku, ale pouze přinášet řešení konkrétních problémů 

společnosti a občanů, protože musíme získávat důvěru, kterou jsme v roce 1989 ztratili. 

 Na sjezd jede naše delegace i s tím, že je nutné se důkladně zamyslet i nad otáz-

kami obsazení klíčových funkcí ve straně. Zatím jsou předloženy tři návrhy na předsedu 

KSČM, deset návrhů na místopředsedy a další. Naše delegace jde s jednotným návrhem 

na změnu předsedy ÚRK KSČM. Budeme do této funkce navrhovat JUDr. Zdeňku 

Liškovou z Rokycan. Práce revizní komise strany nemůže být jen v kontrole účetních 

postupů, ale musí dávat připomínky a návrhy ke zlepšení ekonomické situace strany a 

zabránit vysloveným excesům, jakým byl návrh na prodej sídla strany v Praze. Není 

možné, aby za takové pochybení nenesl nikdo odpovědnost. Také v ostatních případech 

budeme zvažovat co nejlepší obsazení vrcholových pozic ve straně. 

 Sjezd se však nesmí zabývat jen vnitrostranickými problémy. Ty společnost ne-

zajímají. Sjezd musí přinést zcela konkrétní návrhy na řešení současné sociální a ekono-

mické situace, zastavení chaosu, rozkrádání a rozpadu našeho státu a ožebračování velké 

části společnosti. S tím jedeme na sjezd.                                

RSDr. Ladislav Urban, předseda  KR KSČM Plzeň 



2 

 

Jakou největší změnu by měl 

schválit 8. sjezd KSČM 
 Úvodem chci předeslat, že název 

článku není mým vlastním názvem ale téma-

tem, který mi byl nastolen redakční radou. 

Jsem toho názoru, že není možné mluvit jen 

o jedné změně, ale musí jít o více změn, kte-

ré musí být vzájemně propojené a pouze v 

této celistvosti by se dalo hovořit o změně 

jako takové. Vypíchnout tedy jednotlivou 

rozhodující změnu je proto velmi složité. 

Své názory na změny jsem už vícekrát pre-

sentoval na stránkách deníku „Halo noviny“, 

které je možné dohledat v internetu na WEB 

adrese: www.kscmdoma.eu a také šlo o 

články v rámci předsjezdové diskuse minu-

lého 7. sjezdu KSČM. Stačí jen znovu se 

začíst do tehdejších článků jako např. 

„Příprava na sjezd a boj o voliče“ (v HANO 

27.7.07) nebo „Čas do sjezdu je neúpros-

ný“ (v HANO 10.12.07). Myslím, že mé 

tehdejší myšlenky a náznaky řešení jsou 

stále plně poplatné i v současné době brzké-

ho konání 8. sjezdu KSČM. Nejen delegáti 

8. sjezdu, ale celá stranická základna KSČM 

by si měla především položit základní otáz-

ku: „Jsme spokojení s postavením KSČM 

na politické scéně a jak jsme za poslední 4 

roky od minulého sjezdu postoupili 

kupředu?“ Základním kritériem pro hodno-

cení potom musí být to, jakých faktických 

výsledků jsme dosahovali ve všech typech 

voleb, kterých bylo od 7. sjezdu KSČM ně-

kolik. Jsem přesvědčen, že pouze objektivní 

odpovědi mohou pravdivě naznačit ty změ-

ny, které KSČM musí co nejdříve udělat. 

Nedostatků ve vnitrostranické práci (v ne-

promyšleném vnitrostranickém řízení, v ká-

drové práci, v naslouchání názorů a návrhů 

zespoda, atd.), v mediální presentaci KSČM 

na veřejnosti, ve využívání informačních 

technologií, v omlazování stranické základ-

ny, v nepromyšleném hospodaření KSČM je 

více než dost. Stačí jen připomenout nesmy-

slné navýšení 6 místopředsedů ÚV KSČM, 

aby v polovině období potom došlo k jejich 

snížení, nebo výměna (1.) místopředsedy 

ÚV KSČM s. Luzara za s. Bičíka, který 5 

měsíců před 8. sjezdem - v prosinci 2011 

rezignoval a plnohodnotná náhrada nebyla 

vůbec učiněna. Mohl bych takto v dalších 

konkrétních případech pokračovat, ale to by 

značně převýšilo rozsah tohoto článku. Za 

rozhodující na 8. sjezdu KSČM bych pře-

devším viděl to, jaký tým vedení KSČM 

bude zvolen a jaká bude jeho realizační 

schopnost v prosazování politiky KSČM. 

Ing. Věstislav Křenek, 

člen ÚV KSČM a delegát sjezdu 

Priority volebního programu 

 Letos na podzim se budou konat volby do senátního obvodu č. 11 Domažli-

ce a do Plzeňského krajského zastupitelstva. 

 Do senátního obvodu kandiduje RSDr. Jan Rejfek, starosta obce Dešenice. 

Jeho prioritami je zejména snaha posílit zastoupení komunistů v senátu, protože tato 

komora Parlamentu ČR je trvale z naším malým zastoupením. Argumenty o její 

zbytečnosti jsou zcela zbytečné. Existuje a existovat bude a má i některé úkoly. 

 Bez jejího souhlasu nelze měnit ústavní zákony, může běžné zákony navr-

hovat k doplnění, změnám nebo zamítnutí, podávat podněty Ústavnímu soudu ČR, 

přebírá veškeré pravomoci v situaci ústavní krize atd. Soudruh Rejfek jde do voleb 

s vlastním volebním programem, zejména omezením korupce, zlepšením vymaha-

telnosti práva a přehledností právních úprav, zastavení procesu privatizace, zlepšení 

sociální situace pro naše občany, zpřehlednění a usnadnění čerpání evropských dota-

cí, změnou RUD ve prospěch menších obcí atd. 

 Zcela jistě musíme udělat vše pro jeho zvolení. Je dobrým kandidátem na 

tuto pozici! 

 Volby do zastupitelstva kraje jsou rovněž pro občany okresu a kraje velmi 

důležité. Zrušením okresních úřadů a přenášením zodpovědnosti z centrálních orgá-

nů na orgány kraje se krajské zastupitelstvo zabývá vším tím, co občan potřebuje. 

Řeší činnost a funkci nemocnic, škol, učilišť, funkčnost dopravních cest, problema-

tiku kultury, turistiky apod. Řeší i velkou oblast správních řízení v různých oblas-

tech. 

 V současné době ve 45 členném zastupitelstvu kraje pracuje 9 komunistů. 

Jejich práce ovlivňuje velmi výrazně jeho chod, protože umožňují fungování sociál-

ní demokracie ve vedení kraje. Jsou zastoupeni ve všech výborech a komisích a 

snaží se pracovat v rámci volebního programu přijatého na období 2008 – 1012. 

Volební program na období 2012-2016 má tyto priority: 

1. Zdraví a sociální jistoty – odmítáme rušení a omezování kvality a dostup-

nosti zdravotní péče a sociálních služeb na území kraje. Požadujeme výstavbu 

dalších sociálních zařízení, vybudování terénních sociálních služeb, zpracování 

koncepce zdravotnictví kraje, využití Evropských fondů pro nová sociální zaří-

zení, změnit nevyužívaná zdravotnická zařízení na zařízení sociálních služeb, 

rozšíření lékařské pohotovostní služby na celý kraj 

2. Rozvoj venkova – regionální rozvoj – odmítáme růst nezaměstnanosti, 

zhoršování zdravotnické a sociální péče, dopravní obslužnosti zejména na ven-

kově. Požadujeme - lepší údržbu silnic II. a III na území kraje, zajištění do-

pravní obslužnosti na území celého kraje, rozšiřování integrované a intervalové 

osobní veřejné dopravy v kraji, výstavbu dopravních obchvatů a průtahů 

enormně dopravně zatížených měst a obcí, přijetí zákona o Národním parku 

Šumava, efektivní využití dotací kraje obcím pro zlepšení života občanů, roz-

voj regionálního zemědělství, propagace regionálních potravin 

3. Školství a kultura – odmítáme školné, rušení státních škol na úkor škol 

soukromých, likvidaci základních škol, učňovského školství a praktických 

škol. Požadujeme – rozšiřování předškolních zařízení, rozšiřování učňovského 

školství se zaměřením na tradiční obory, podporu malých forem (divadelní, 

taneční, hudební soubory), mimoškolní a sportovní aktivity dětí a mládeže, 

prezentaci a propagaci střední a učňovských škol pro získávání nových žáků 

4. Bezpečný život v kraji - odmítáme snižování služeben a příslušníků Poli-

cie ČR a HZS, úspory na úkor bezpečnostní a záchranných složek a budování 

vojenských základen a pobytu cizích vojsk na území kraje. Požadujeme – větší 

prevenci proti kriminalitě mládeže a dětí, zejména protidrogová opatření, sou-

činnost bezpečnostních orgánů se samosprávnými a občanskými iniciativami, 

zejména v oblasti prevence, zlepšování vybavení policie a celého integrované-

ho záchranného systému, po ukončení činnosti armády ve vojenském újezdu 

Brdy, přeměnu tohoto území na chráněnou přírodní oblast 

Chceme trvalý rozvoj kraje jako nutnou podmínku pro spokojený život 

http://www.kscmdoma.eu/
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1. Proč kandidujete právě za KSČM? Nemyslíte, že byste měl větší 

šanci jako kandidát některé pravicové? Proč vůbec kandidujete? 

Jsem členem komunistické strany už 38 let. Své členství v komunistické 

straně jsem nepřerušil ani v době (1990-92), kdy mně jako příslušníkovi 

ozbrojených sil bylo členství v politických stranách zakázáno. Snad je to 

jasné vysvětlení toho, proč bych nikdy nemohl kandidovat v nějaké pra-

vicové straně. A proč vůbec kandiduji? Ve svém životě jsem prošel vel-

mi širokým spektrem různých oblastí lidských činností, ve kterých jsem 

se mnohé naučil. Myslím, že mám ze sebe co nabídnout společnosti a 

nechat si své znalosti i zkušenosti jen pro sebe, bych považoval za nefér 

jednání jak vůči KSČM, tak i vůči lidem, kteří mne znají. Vykřikovat 

něco „zpoza buku“ je něco jiného než se umět otevřeně a odpovědně 

postavit k problémům, které naši společnost čekají. Každá účast v jakémkoliv typu voleb je skutečným nesením 

vlastní kůže na trh a umět obstát bude vyžadovat nejen velké úsilí, ale také vložení významné osobní invence a ta-

kové výzvy mne vždy velmi oslovují. 

2. Jak bude vypadat vaše předvolební kampaň? 

Předvolební kampaň by měla být vždy týmovou záležitostí a vždy také závisí i na dalších okolnostech jako napří-

klad umístěním na kandidátce nebo uvolněnými finančními prostředky pro kampaň. Uvedené okolnosti nejsou zrov-

na nejen pro mne, ale ani pro ostatní kandidáty v domažlickém okrese příznivé. Za hlavní zásadu budu především 

považovat osobní kontakt s občany, presentaci při všech možných příležitostech a pracovat tak zvanou metodou 

„známí našich známých“. 

3. Jakou politiku chcete vést v případě zvolení? Máte konkrétní cíle, kterých chcete dosáhnout? 

V případě zvolení musím vést především takovou politiku, která bude vycházet z maximálního naplnění volebního 

programu, za který jsem byl zvolen a ten je tvořený ne pro zastupitele, ale především je tvořený pro lidi v plzeň-

ském regionu. Půjde tedy zejména o komunikační schopnost přesvědčovat jak politické partnery, tak i politické pro-

tivníky, a to takovými argumenty, které jim budou brát „vítr z plachet“. Komunistický zastupitel by měl mít za cíl 

především hájit potřeby občanů v regionu a tak bude postaven i volební program KSČM. 

4. Budete mít na vykonávání funkce krajského zastupitele dostatek času s ohledem na vaše občanské povolá-

ní? Jak to chcete skloubit? 

Podnikám v oblasti zahraničního obchodu, takže jsem pánem svého času. S ohledem na bohaté zkušenosti z řídící a 

organizační práce jsem schopen časově a obsahově zvládnout i jiné politické aktivity. 

5. Jaké si vy osobně dáváte šance na zvolení a proč (třeba i vzhledem k umístění na kandidátce)? 

Šance je vždy a pokud se masově použije kroužkovací systém, tak nemožné se může stát možným. Delegáti krajské 

konference KSČM rozhodovali tajným hlasováním a mně bylo přisouzeno 10. místo na kandidátce do krajských 

voleb. Musím ovšem také uvést, že z kandidátů domažlického okresu jsem ale dosáhl nejpřednějšího místa. V po-

rovnání s výsledky minulých voleb bylo 10. místo už nevolitelné, takže jsem někde na hranici volitelnosti. Chtěl 

bych tak požádat voliče domažlického okresu, aby v případě volby našich kandidátů z okresu použili už zmíněný 

kroužkovací systém. 

6. Třemi větami řekněte, proč by lidé měli volit právě vás. 

Myslím, že řada lidí zná mé přesvědčení a názorové postoje, které občas publikuji i v Halo novinách. Mnozí také 

znají i mé osobní vlastnosti z nichž lze třeba vypíchnout to, že jednám promyšleně, nabízím návrhy jak problém 

řešit a trvám na úspěšném dotažení do konce.  

Ing. Věstislav   K Ř E N E K, Domažlice 
Kandidát KSČM pro volby 

do zastupitelstva Plzeňského kraje 



4 

 

Ing. Jan   B O Z D Ě C H, Klenčí pod Č. 
Kandidát KSČM pro volby 

do zastupitelstva Plzeňského kraje 

1. Proč kandidujete právě za KSČM? Nemyslíte si, že byste 

měl větší šanci jako kandidát některé pravicové strany ? 

Proč vůbec kandidujete? 
 

Za stranu KSČM kandiduji proto, že mě oslovila a to jak svým 

programem, tak i její členové a sympatizanti. Od této strany cí-

tím značnou podporu. KSČM je mi blízká svoji politikou a nabí-

zí pro své kandidáty dobré zázemí. Protože v žádném případně 

nejsem spokojený s tím, jaká je u nás současná situace na poli-

tické scéně, tak si nemyslím, že bych jako kandidát pravicové 

strany měl větší šanci ve volbách uspět. Pravicová politika mě 

neoslovuje v žádném směru a nechtěl bych reprezentovat ty 

strany, které nedrží svoje slovo ani svůj program. Rád bych se 

stal členem kolektivu, který bude dále budovat infrastrukturu 

Plzeňského kraje. 

 

2. Jak bude vypadat vaše předvolební kampaň? 
 

Již jsem se zapojil do současného dění především v našem regionu a v tomto budu rád nadále pokračovat. Zúčast-

ním se řady společenských událostí a setkání a jsem také připraven odpovídat na otázky, které s mojí kandidaturou 

souvisí. 

 

3. Jakou politiku chcete vést v případě zvolení? Máte konkrétní cíle, kterých chcete dosáhnout? 
 

Své cíle rozdělím do následujících oblastí: 

 doprava – zlepšení stavu vozovek, zejména II. a III. tříd, zvýšení efektivity železniční dopravy (návaznost 

spojů v dopravních uzlech) 

 

 školství – podpora učňovského školství (zejména technické profese) 

 

 zdravotnictví – zajištění dostupné lékařské péče všem skupinám obyvatel regionu. 

 

S prvním bodem souvisí také snížení nezaměstnanosti v regionu, zejména v místech s minimální nabídkou pracov-

ních míst a špatnou dopravní dostupností. 

 

4. Budete mít k vykonávání funkce krajského zastupitele dostatek času s ohledem na vaše občanské povolá-

ní? Jak to chcete skloubit? 
 

V současné době si vytvářím takové podmínky, abych se mohl funkci zastupitele věnovat dostatečně. Veškeré sou-

časné činnosti směřuji již ke krajským volbám. 

 

5. Jaké si vy osobně dáváte šance na zvolení a proč (třeba i vzhledem k umístění na kandidátce)? 
 

Šance na zlovení si určitě dávám, i když je pravda, že kandidátů je více a zejména starších i s většími zkušenosti. 

Myslím si, že je potřeba vnést do zastupitelstva i názory mladších lidí, kteří by měli dostat příležitost se zapojit do 

dění v regionu. Přesné šance se jen těžko odhadují, protože lidé budou kandidáty vybírat podle řady kritérií a sku-

tečností. 

 

6. Třemi větami řekněte, proč by lidé měli volit právě Vás. 
 

Do krajského zastupitelstva bych mohl vnést pohled mladého člověka. Myslím, že dokáži lidem naslouchat a nebo-

jím se aktivní práce. Společně s dalšími kandidáty v případě zvolení můžeme jistě dosáhnout úspěchů. 

 

 

! ! !   V O L T E     S V Ý M     S R D C E M ,     V O L T E     K S Č M   ! ! ! 
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Vážení občané 

 Okresní konference KSČM v Klato-

vech a Domažlicích rozhodly o mé nomina-

ci účastnit se boje o senátorské křeslo ve 

volebním obvodu č. 11. Chci se Vám proto 

představit, protože si myslím, že jen znalost 

mé osoby a mých postojů Vás může pře-

svědčit o upřímnosti a snaze podílet se na 

některých nezbytných změnách v naší spo-

lečnosti. Ty nedosáhneme bez změny po-

měru sil zvláště v Senátu. Vlastní klub zde 

KSČM nemá a dva naši zástupci se jen těž-

ko  s přesilou svých protivníků. Proto by 

zde mělo být minimálně takové poměrné 

zastoupení, které umožní klub založit a vy-

užívat tak všech možností vyplývajících z 

jednacího řádu podobně, jako je tomu v 

Poslanecké sněmovně.  

 V současné době působím druhé vo-

lební období ve funkci starosty městyse 

Dešenice, které jsou vzdáleny od města 

Nýrska cca 4 km. Jestliže jsem při volbách 

v roce 2006 prošel těsnou většinou, v roce 

2010 to bylo díky důvěře občanů ale i za-

stupitelů plným počtem 15 hlasů. Výsledek 

voleb byl pro mě povzbuzením i závazkem. 

 Před zvolením do funkce starosty 

jsem pracoval krátce v a.s. Kdynium Kdy-

ně, obchodním řetězci Billa. Zakládal jsem 

v okresech Klatovy, Domažlice a Rokycany 

firmu Mediaservis, s.r.o., a především pra-

coval jako novinář v Klatovském deníku a 

také Haló novinách. Do roku 1994 jsem 

působil více než 23 let v armádě a odešel z 

funkce náčelníka Rozhlasové armádní re-

dakce po dohodě s bývalým ministrem 

obrany Baudyšem. Je mi 59 let, jsem žena-

tý, spolu s manželkou Aničkou jsme vycho-

vali nyní již dospělé děti, které mají už své 

vlastní rodiny. 

 Z minulých výsledků voleb do Sená-

tu ve volebním obvodu č. 11 vyplývá, že 

zde vždy vítězila ČSSD. Posuďte ale sami, 

zda Senát v současném složení vždy hájil a 

hájí zájmy nás, občanů. Poslední postoj Se-

nátu, ve věci nového Občanského zákoníku 

to jen dokazuje. Změna je potřebná a nutná.  

Smysl své budoucí možné práce tudíž vidím v tvorbě srozumitel-

ných, jednoduchých a jednoznačných zákonů pro občany země, 

nepřipouštějících možnost několika výkladů. Dnešní Senát tedy 

není tolik slibovanou pojistkou pro lidi. 

 Proto, dostanu-li důvěru i Vás, udělám vše pro potřebné změ-

ny. Ale jen moje působení nestačí. Potřebuji Vaši pomoc a podporu,  

pomoc vašich blízkých, příbuzných a známých. Pomoc od těch, 

kteří k volbám nechodí, vždyť jich se to týká nejvíce.  

 Jsem připraven navštívit Vás kdykoliv, pokud o to budete stát 

i mimo volební kampaň a probrat s Vámi vše, co Vás trápí. Přeji 

nám všem úspěch ve volbách do Senátu i Krajského zastupitelstva, 

rozvahu a hlavně pevné zdraví.  

 Volte svým srdcem, chcete-li změnu, volte 

KSČM, která má za více než 20 let čistý štít na 

rozdíl od všech ostatních politických stran. 

Jan REJFEK 
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S jakým očekáváním 

jedu na sjezd 
 
 Moje očekávání od sjezdu by se 

dalo shrnout do dvou rovin. Ta první je 

osobní – abych načerpala mezi svými 

lidmi sílu do dalšího života plného zlo-

by, korupce, nesnášenlivosti, strachu o 

práci a vůbec další existenci-hlavně 

našich dětí a vnoučat. 

 Pořád věřím, že v této společ-

nosti žije stále většina lidí, kteří nepo-

třebují drába či estébáka na každém 
rohu, kteří se snaží žít slušně. Kam ten 

slavný převrat dospěl? 

 Pod hrozbou kriminálů a du-

chovní i majetkové likvidace jednotliv-

ce musíme živit a podporovat tlupy 

nepřizpůsobivých, kteří jakýkoliv spo-

lečenský řád neuznávají. Musíme ze 

svého výdělku /pokud nějaký máme/, 

odvádět velké množství peněz na chod 

byrokratického zařízení zvaného státní 

správa, která se nám na oplátku vysmí-
vá a neustále jen hledá další a další 

zdroje, aby lepila tunely z rozkrádání a 

plnila kapsy vlivných „kmotrů“. 

 Ta druhá rovina je – očekávání 

změny a abych byla při „tom“. Plně 

souhlasím s názorem s. Josefa Skály, 

s jeho diskuzním příspěvkem „Musíme 

se rozhodnout“, který zazněl na pražské 

politické konferenci 28. 11. 2011. Čím 

dál víc mám pocit, že politika KSČM 

se zastavila na mrtvém bodě a stagnuje. 
Dovolím si krátkou citaci z příspěvku: 

“S ničím novým se nepřichází ani 

k jediné z otázek směrodatných pro 

akceschopnost a vliv KSČM. Platí to 

jak o tom, jak probrat z dřímoty ideový 

život strany, tak znovu a znovu odklá-

dané otázce, čím prolomit dezinformač-

ní blokádu. O tom, jak dvojnásob teď, 

kdy je Sněmovna v rukou pravice a 

mezi lidmi to vře, přenést těžiště práce 

mimo parlament. I jak mizivě se mož-
ností, které nám nabízí krize, využívá 

k získání nových spojenců. Stále víc 

obětem agrese, teroru a zvůle dlužíme 

solidaritu už i na úrovni jasného stano-

viska.“ 

 Proto si myslím, že nastal čas na 

změnu a my bychom na sjezdu měli 

zvolit /nebo aspoň částečně obnovit/ 

vedení strany. Komunisty, kteří veřej-

ně, např. při úmrtí zrádce Havla, proje-

vili svůj názor jako např. ss, Grospič, 
Hojda, soudružka Semelová. 

 Tady pomůžou jen hole a plná 

náměstí a měli bychom se my, komu-

nisté, ve větší míře připojit, případně 

sami protest zorganizovat. 
Rácová Darja 

 Představovat voličům krajskou 

zastupitelku, která si svou dobrou a 

odpovědnou prací v končícím voleb-

ním období získala náš respekt a 

uznání, by se zdálo být naprosto zby-

tečné nebýt rozhodnutí krajské kon-

ference KSČM v Plzni, která z na-

prosto malicherných a zástupných 

důvodů odsunula stávající jedinou 

zastupitelku z našeho okresu na prak-

ticky nevolitelné místo.  

 Proto Výkonný výbor OV KSČM v Domažlicích přijal rozhodnutí, že 

při volební kampani budeme naši kandidátku podporovat tak, aby za použití 

dostupných volebních metod dosáhla takový volební výsledek, který by ji 

umožnil i v dalším období hájit zájmy lidí práce v krajském zastupitelstvu.  

 Ukažme v praxi, jak je důležité přijít všichni k volbám a dát hlas těm, 

u kterých je záruka, že nezradí ani volební program, ani delegující stranu. 

Ing. Josef Bartoníček, TK OV KSČM Domažlice 

                
Spona na opasku 

               
Poslední den v týdnu 

                Klenoty  

                Zdroj  

                Budovat  

                Čistit vodou 

                Přesně  

                Malý stůl 

                Sejf  

                Zbavit ostří 

                Opera G. Bizeta 

▼ tajenka je v tomto sloupci 

 Z úspěšných luštitelů, kteří do 24. 6. 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 i VIII. sjezdu KSČM v Liberci. Všem de-

legátům sjezdu jsme popřáli racionální přístup k řešení projednáva-

ných problémů a . . . . . .  při volbách (viz tajenka).   

Hana   VÁCHALOVÁ,  

P o s t ř e k o v 
Kandidátka KSČM pro volby 

do zastupitelstva Plzeňského kraje 
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