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V O L I T 
Právo nebo povinnost??? 

 Když naši předkové v 

předminulém století bojovali za 

hlasovací právo, jistě netušili, že 

v 21. století bude tolik právoplat-

ných voličů, kteří toto právo na-

prosto vědomě nevyužívají.  

 Je za tím především jejich 

lenost, ale téměř vždy je masko-

vaná prohlášením, že volby stejně 

nic nezmění, že můj hlas nic ne-

znamená, po volbách si politici 

stejně dělají co chtějí.  

 Částečně to může vypadat 

jako pravda. Ale není tu zaměně-

na příčina s následkem? Co bylo 

dříve? Snížení počtu voličů u 

voleb nebo arogance zvolených 

vůči té hrstce voličů, kteří k vol-

bám přišli? 

 Nejprve musím jít volit, je 

téměř jedno koho. Teprve potom 

mohu zvolenému veřejně říci, že 

jsem ho volil, protože cosi slibo-

val a nyní to nesplnil, je lhář a 

příště už ho volit nebudu. Rázem 

má z ostudy kabát a počet hlasů 

pro jeho stranu se výrazně sníží.  

 I proto má význam chodit 

na předvolební shromáždění, tře-

bas i stran, s jejichž programem 

nesouhlasím. Ať jsou jejich kan-

didáti nuceni veřejně přiznat, že 

slibují něco, co nechtějí ani ne-

mohou splnit, že si z občanů/

voličů dělají pouze výtah ke své 

vlastní politické kariéře.  

 Nadávat v hospodě nebo v 

diskuzi na internetu, to moc nepo-

může. Ale říci někomu veřejně do 

očí, že je lhář, slušně a podložené 

argumenty, to už má váhu. 

 Když může politik v tele-

vizi mluvit o většině národa jako 

o lůze, tak ta většina má přímo 

povinnost se proti tomu ozvat. 

Jsme občané tohoto státu, tvrdí se 

nám, že je zde demokracie, tak ji 

využívejme. V opačném případě 

nezávidím našim potomkům dě-

dictví, které jim zanecháme. 

Josef Bartoníček 

Přímá volba prezidenta? 
 

 V devadesátých létech minulého století prohlásil tehdejší 

ministr zahraničních věcí Jozef Zelienec: „Až vstoupí tato země 

do EU a NATO, pak bude jedno jaká tady bude vláda, protože 

se staneme jednou ze spolkových zemí Německa“. Nevím jak 

přesně to tehdy myslel, ale situace od té doby jakoby dává to-

muto politikovi za pravdu. V roce 1993 vznikla ČR rozbitím 

životaschopného Československa a ta se postupně privatizací, 

restitucí a dalšími zlodějnami zbavila téměř všeho průmyslu, 

zemědělství a přírodního bohatství, rozbila se fungující infra-

struktura a postupně se likvidují i všechny funkce státu. 

Na  rozkradení čeká posledních 25 podniků a organizací se státní účastí, důchodový sys-

tém, zdravotnictví a školství. Pokud dostane katolická církev na co si ukáže, ozve se 

šlechta a posléze i sudetští Němci. V této svízelné době se jako ubohá náhražka lidu 

předhodila tzv. přímá volba prezidenta. Tato maškaráda vyvrcholí tím, že se může při-

hlásit každý recesista a začít sbírat podpisy mezi občany. Z těch , kteří mají současně 

největší podporu jde o Fišera, Zemana, dále jsou zájemci Švejcar, Dienstbier, Bobošíko-

vá, Schwarzenberg, Okamura a další. Množství kandidátů bude dávat punc demokratič-

nosti nebo spíše teatrálnosti celé volbě. Každý z nich by však byl lepší než Havel. 

Ve skutečnosti ale budeme dávat hlas Kellnerovi, Chrenkovi, Bakalovi, Babišovi, firmě 

Lukoil a dalším miliardářům, kteří budou rozhodovat kterého z kandidátů a jak finančně 

podpoří. Kapitalismus nebude nikdy bez korupce, která se ve své legální formě nazývá 

provize nebo sponzoring. Tak každý zvolený prezident bude poplatným těm, kteří mu 

tuto provizi poskytli. Podle průzkumu mezi občany je na prvém místě Jan Fišer 

a  těsném závěsu Miloš Zeman. 

 Ing. Jan Fišer, CSc. ročník 1951, ekonom, národohospodář, v létech 1991 a1997 

účastník studijních stáží v USA, pracoval ve Výzkumném ústavu sociálně ekonomic-

kých informací, pak jako výzkumný odborný pracovník Federálního statistického úřadu, 

místopředseda a pak předseda Českého statistického úřadu a předseda přechodné úřed-

nické vlády. Staví zejména na této funkci, kdy tato vláda nic moc neřešila a stavěla se 

jako vláda odborníků, která chápe potřeby země a občanů. Ke komunistům se raději, 

jako bývalý člen KSČ, nevyjadřuje. 

 Ing. Miloš Zeman, CSc., ročník 1944, ekonom, pedagog, pracovník tělovýchov-

ných podniků, pracovník Výzkumného ústavu ekonomiky, pracovník Prognostického 

ústavu ČSAV, poslanec, předseda PS PČR, předseda vlády. Staví na svém velkém daru 

výmluvnosti což ho však často vede k neuváženým výrokům typu, že je u nás měně vy-

sokoškoláků než v Nepálu. Je také autorem 1. volebního programu OF, ze kterého se 

nesplnilo vůbec nic. Ztotožňuje komunismus se stalinismem, odmítá husitství. Na bo-

humínském sjezdu ČSSD podpořil rezoluci o nespolupráci s komunisty. Rád totiž 

z nesprávných premis odvozuje pravdivě cokoliv. Přiklání se ale k investicím do člověka 

– vzdělanost, kulturnost životní prostředí a uznává nutnost strategického plánování. Má 

velký smysl pro humor, je dobrý organizátor a měl podíl na smluvně opoziční praxi 

ČSSD a ODS a prosazoval i názor, aby se tyto dvě strany postupně střídaly u moci 

(americký systém). Přiklání se k tzv. majetkovým přiznáním, které KSČM dlouhodobě 

prosazuje pro omezení korupce. 

 Pro nás, jako řadové občany, jsou ale daleko důležitější nadcházející volby 

do  senátu Parlamentu ČR a do krajských zastupitelstev. V našem senátním obvodě jsme 

postavili schopného a pracovitého člověka dr. Jana Rejfka, starostu Dešenic. Náš hlas by 

měl mít s. Rejfek jistý. Ostatní kandidáti jej v ničem nepřevyšují. 

 Do zastupitelstva Plzeňského kraje jsme postavili celou 45 člennou kandi-

dátku složenou z velmi dobrých lidí. Z okresu Domažlice na ní jsou ing. V. Kře-

nek, H. Váchalová, Bc. L. Porvich, ing. E. Menc, ing. J. Boudech a V. Sladký. 

Věřím, že dosáhneme ve volbách lepšího výsledku než před 4 léty, ale přesto 

bychom měli alespoň kandidáty na předních místech V. Křenka a H. Váchalovou 

podpořit preferenčními hlasy aby byli do ZPK zvoleni. 

Ladislav Urban 
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Zdravý rozum (opět) prohrává 

 

 Jsem, jak se dnes hezky říká, zdravot-

ně hendikepovaný člověk. Na jedno oko 

špatně vidím a druhé mám skleněné. Potře-

boval jsem nové brýle, tak jsem si zašel 

k  místnímu očnímu lékaři nechat předepsat 

nové. Jednal se mnou velice slušně a za 

chvíli jsem si odnášel poukaz na zhotovení 

nových brýlí. 

 Jaké však bylo moje překvapení, když 

jsem při vyzvednutí nových brýlí byl vy-

zván, abych zaplatil dvě nová speciální brý-

lová skla. Nejprve jsem se domníval, že jde 

o omyl, ale optik trval na svém. Místní lékař 

prohlásil, že on už s tím nemůže nic dělat, 

že mám podat odvolání „na kraj“. Tak jsem 

to učinil. 

 Byl jsem pozván na prohlídku k re-

viznímu lékaři a vyzván, abych doložil do-

stupnou lékařskou dokumentaci. Při jednání 

jsem vše (podle svého názoru dostatečně 

podrobně) vysvětlil, odvolací orgán si pečli-

vě prohlédl mé oči i dotyčné brýle a po 

mým podpisem stvrzeném zápisu z jednání 

jsem byl propuštěn s tím, že řádně sepsané 

rozhodnutí dostanu v nejbližší době. 

 Dostal jsem ho. Při čtení jsem svým 

jediným okem zíral do papírů, co se to tam 

vlastně píše. Revizní lékař konstatoval, že 

brýle mají dvě speciálně zhotovená skla a že 

není důvod, proč bych je měl odmítnout 

a  nezaplatit. Moji výhradu, že na skleněné 

oko mi stačí sklo z okna – čistě z estetic-

kých důvodů, aby tam nějaké bylo – odbyl 

konstatováním, že to tak oční lékař přede-

psal a ten tomu přece rozumí lépe. 

 Proti tomuto rozhodnutí už není odvo-

lání. Vše je řádně v souladu s platnou čes-

kou legislativou. Dal jsem si tu práci a našel 

si na sněmovním webu, kdo zákon předklá-

dal a jak se pro něj hlasovalo. Potom už 

jsem se nedivil. 

 Blíží se volby, kdy vám bude každý 

slibovat všechno a tvrdit, jak zrovna on je 

ten největší lidumil. Zkuste si ale zjistit, jak 

ten dotyčný kandidát hlasoval a vůbec pra-

coval v předchozím období. Možná budete 

mít rozhodování o něco jednodušší. 

Josef Bartoníček, Bělá nad Radbuzou 

 

PS: Druh hendikepu jsem změnil, způsob a 

výsledek jednání příslušných orgánů niko-

li!!! 

 

 

EVŽEN   MENC 
 

Proč kandidujete právě za 

KSČM? Nemyslíte si, že byste 

měl větší šanci jako kandidát 

některé pravicové strany? 

Proč vůbec kandidujete? 
Kandiduji za naší stranu, 

protože si myslím, že je to 

jediná strana, která to myslí 

s našimi spoluobčany dobře 

a poctivě. Již se to ukazuje 

v plné nahotě, že se měli 

lidé „před revolucí“ daleko 

lépe než nyní. Když člověk 

se spoluobčany mluví, tak 

jich to hodně přizná, a to vím bezpečně, že jsou jinak politicky 

orientovaní než já. Možná bych šanci měl, ale tyto strany pro-

sazují jiné myšlenky než které zastávám já a to by nedělalo 

dobrotu. A co je to hlavní, že bych se nemohl podívat svým 

blízkým do očí. Kandiduji, abych se pokusil v případě, že budu 

zvolen, trochu zmírnit nepříjemné dopady z rozhodnutí našich 

politických soupeřů a současné vládní garnitury. 

 

Jak bude vypadat vaše předvolební kampaň? 
Protože jsem na naší kandidátce tam, kde jsem, nebudu si orga-

nizovat vlastní předvolební kampaň. Též na ní nemám finanční 

prostředky. Jsem ale připraven se účastnit všech společně pořá-

daných předvolebních akcí a podpořit naše lídry. 

 

Jakou politiku chcete vést v případě zvolení? Máte konkrétní 

cíle, kterých chcete dosáhnout? 
Chci určitě prezentovat politiku naší strany, jinak by mé pří-

padné zvolení postrádalo smysl. Určitě bych se chtěl realizovat 

v problematice dopravy a to především železniční, kde je dle 

mého názoru hodně problémů k řešení. Myslím si, že tento stát 

ji nevěnuje tu pozornost, kterou si zaslouží. 

 

Budete mít na vykonávání funkce krajského zastupitele dosta-

tek času s ohledem na vaše občanské povolání? Jak to chcete 

skloubit? 
Čas budu mít určitě, jinak bych ani nekandidoval, nemělo by 

smysl jen zabírat místo někomu, kdo by chtěl pracovat a něco 

změnit. Mám pocit, že by mi i zaměstnavatel vyšel částečně 

vstříc, na něco mám nárok ze zákona a také jsem připraven 

obětovat něco ze svého volna. 

 

Jaké si vy osobně dáváte šance na zvolení a proč? 
Své šance moc dobře nevidím, protože naši spoluobčané jsou v 

dnešní době dost otrávení situací ve státě a nevědí, jak z toho! 

Bojím se toho, že zvolí tu nejhorší variantu a to, že nepůjdou k 

volbám. Budu se je snažit přesvědčit, že to není dobrá volba, 

protože tím nahrávají všem ostatním stranám! 

 

Třemi větami řekněte, proč by lidé měli volit právě vás. 
Myslím si, že jsem člověk na svém místě a že mám již určitou 

znalost a zkušenost v politice. Jsem pevných morálních zásad, 

když jsem přesvědčen o své pravdě, jsem ochoten za ní jít! 

Jsem vytrvalý v řešení svěřených úkolů. 
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Tak do dopadá, když voliči volí „kozla zahradníkem“ 
  
Už dlouho je v lidech zafixovaná představa, že každý ministr financí je zároveň i strážcem státní pokladny. 

Tahle funkce by měla tak představovat, že jde o člověka ryzího charakteru, který by měl být vzorem pro 

hospodaření na všech úrovních až do rodinného rozpočtu nevyjímaje. Současný finanční stav ČR ale na-

svědčuje spíše tomu, že máme nakročeno ke státnímu bankrotu. 

 Podívejme se tedy blíže na našeho současného ministra financí ČR Ing. Miroslava Kalouska, který 

byl dokonce dvakrát (v roce 2008 a v roce 2011) oceněn prestižní mezinárodní cenou časopisu Emerging 

Markets jako Nejlepší ministr financí rozvíjejících se evropských ekonomik. Ceny byly předány v rám-

ci zasedáních Světové banky a Mezinárodního měnového fondu. 

 Miroslav Kalousek (*1960) vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze a poté 

pracoval v Praze, údajně ve výrobním podniku jako vedoucí investičního útvaru. 

 Do politiky vstoupil už v roce 1984, kdy se stal členem  Československé strany lidové (ČSL), která 

v rámci Národní fronty hájila a budovala socialismus. Již tehdy byl aktivní a snažil se stoupat výše, 

ale vzhledem k jeho nízkému věku a členství jen v okrajové straně Národní fronty si musel na skutečný 

start kariéry teprve počkat. Vzhledem ke své minulosti v Národní frontě nemá pan Kalousek rád označení 

"lidovci" a všechny, kteří tento termín použijí, opravuje podrážděně na "křesťanské demokraty". 

 Ihned po roce 1989 vycítil mladý chemik Ing. Kalousek svou životní příležitost a už v únoru 1990 nastupuje na Úřad vlády ČR jako 

ekonomický poradce, a od roku 1992 začíná odboru poradců šéfovat. V období transformace vlastnických vztahů v ČR zastupoval vládu ČR 

v několika řídících funkcích v hospodářské sféře. V letech 1991 - 1992 byl rozhodnutím ministra zemědělství členem dozorčí rady Jihočes-

kých pivovarů. V letech 1992 - 1994 usnesením vlády ČR působil jako člen správní rady a jednatel Západočeských pivovarů. Roku 1994 byl 

usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zvolen do funkce člena Prezídia Pozemkového fondu ČR, kterým byl do roku 1996. 

 Ten správný čas těch pravých žní přichází v letech 1993-1998, kdy chemik Ing. Kalousek je za ČSL jmenován ekonomickým náměst-

kem ministra obrany. Je to čas velkých změn, prodeje armádního majetku bývalé federace a Ing. Kalousek má na starost právě rozpočet, vý-

běrová řízení a akviziční procesy. Zde je konečně ve svém živlu. Rozhoduje o miliardových zakázkách. Dodávky materiálu armádě, moderni-

zace tanků T-72, štábní informační systém, padáky. Jen střípky toho, co se dostalo ven. Některé případy jsou skutečně pikantní a zaslouží si 

alespoň pár vět. 

 

Padáky VTP-100: 
 V roce 1994 uzavřel Ing. Kalousek, jako náměstek ministra obrany, smlouvu s firmou Anex-Cirus Jiřího Andrlíka na dodávku 2310 

kusů padáků VTP-100 pro českou armádu. Jak se později během soudního řízení zjistilo, firma nebyla v době uzavření smlouvy ještě ani 

zapsána v obchodním rejstříku. Zkrátka to nestihla, zakázka byla přidělena bleskově.  

 Padáky firmy Anex-Cirus měly jednu velkou výhodu. Nemusely se znovu balit, protože se vůbec neotevřely. Při pokusných sesko-

cích zahynuli nevinní vojáci. Na veřejnost proniklo jediné jméno – Roman Prinich, a to jen díky tomu, že se jeho rodina razantně a soudně 

domáhala odškodnění a potrestání viníků. 

 Když se informace o kvalitě padáků od firmy Anex-Cirus dostaly na veřejnost, podala firma na ministerstvo trestní oznámení a začala 

se soudit o úhradu stovek milionů korun. Smlouva byla však uzavřena velmi dobře. Konečná cena nebyla přesně stanovena a ministerstvo se 

jí později v letech 1998–1999 snažilo několikrát neúspěšně vypovědět. Soud však vzhledem ke znění smlouvy nařídil odebrat ministerstvu 

obrany další nefunkční padáky za 114 milionů korun. 

 Celkově zaplatil tak stát za smrtelně nebezpečné padáky řádově stovky milionů korun. Přesné číslo ministerstvo tají. Dle dostup-

ných informací z padáků v současné době armáda operativně vytvořila vysoce kvalitní obalový materiál pro bojovou techniku, aby se na ní 

neprášilo. 

 

Tanky T-72: 
 Modernizace tanků T-72 spolkla pouhých 19 miliard korun! Smlouva s italskou firmou „Oficcine Galileo“ a izraelskou firmou 

„Nimda“ byla uzavřena v roce 1995 na megalomanských 353 kusy tanků. Smlouvy byly opět uzavřeny velmi chytře, termíny se beztrestně 

prodlužovaly, náklady zvyšovaly a stát jen bezmocně přihlížel. Nakonec bylo v roce 2001 rozhodnuto o modernizaci 30 strojů. 

 

Štábní informační systém: 
 Proslulý štábní informační systém zadalo ministerstvo obrany firmě EDS (Electronic Data Systems) v roce 1997. První kolo výběro-

vého řízení vyhrála konkurenční firma Unisys. Kalousek byl tedy nucen výběrové řízení zrušit a vypsat nové. Ani tehdy si komise ne-

troufla vybrat EDS a vyhrála opět společnost Unisys. 

 Nezbývalo, než zasáhnout a označit nabídku EDS za "výhodnější". Později prohlásil pracovník EDS Jan Březovský, že firma 

byla nucena jako provizi za udělení zakázky zaplatit lidoveckým činitelům 50 milionů korun. Dodávka systému za více než miliardu 

korun byla oficiálně ukončena v roce 2002, přičemž systém je částečně nefunkční. 

 

Prodej kasáren: 
 V roce 1997 stihl Kalousek sjednat a podepsat (za souhlasu Klausovy vlády) kupní smlouvu s developerskou firmou EPF, která kou-

pila rozsáhlý areál kasáren u pražského Náměstí republiky. Kupní cena činila asi 900 milionů korun. Zajímavá cena. Nicméně smlouva byla 

uzavřena tak, že stát tyto peníze posléze firmě EPF nejen vrátil, ale přidal dalších asi 500 milionů jako odškodnění. Říkáte neuvěřitel-

né? 
 Tak to neznáte smlouvy, které podepisoval Ing. Kalousek. Smlouva zaručila EPF plné odškodnění, nebudou-li budovy prázdné. V 

budovách sídlila tehdy Akademie věd. Na to pan Kalousek zapomněl, smlouvu podepsal a stát vyplatil na odškodném zhruba stejnou sumu 

jakou dostal jako kupní cenu. Dalších asi 500 milionů vyplatil stát jako náhradu za nepřímé škody, resp. za škody, které na firmě EPF vymoh-

li její smluvní partneři jako náhradu za zpoždění projektu. 

 

Potravinová aféra: 
 Kalouskovi zlomila jako náměstkovi vaz nejen vládní krize v roce 1997 ale také vyvrcholení aféry s firmou Zeman&Zeman, která 

získala zakázku na dodávku potravin armádě v hodnotě miliard korun. Výběrové řízení samozřejmě obešli. 

 V souvislosti s touto zakázkou byla na ministerstvu obrany uplácena řada důstojníků, a jeden neopatrný je, zřejmě na základě udání 

policii, přistižen při přebírání statisíců korun od zástupce firmy Zeman& Zeman.                                                     Pokračování na straně 5  
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Na vás voličích bude záležet, co přinesou 

nadcházející volby 
 A je třeba zdůraznit, že jak ve volbách do Zastupitelstva PK, nebo 

Senátu ČR. Každý hlas bude mít velkou cenu, cenu pro další osud naší 

země. Občané jsou silně rozladěni a měli by to tudíž ukázat právě 

v těchto volbách. Vždyť kauzy úplatkářství, korupce, předražených sta-

veb jen dokazují, že pravice vládnout neumí. Nedávné jednání sněmov-

ny prokázalo, že není ani jednotná. V Plzeňském kraji je na soupisce 

16  politických stran, koalic a uskupení. V předešlých volbách ale zvítě-

zily jen velké a známé strany. Ostatní propadly a bude tomu tak 

i  v současnosti. Vyrovnaný stav je naopak ve volbách do Senátu. Šest 

kandidátů má téměř stejné šance. 

 Právě z velkého množství politických subjektů, soupeřících 

do  zastupitelstva PK, mají možná voliči strach, neboť čitelnost kandi-

dátů i politických stran, zejména malých a neznámých je pramalá. Přesto váhání v současné době není 

možné, není na místě. Každý z nás by měl využít základního ústavního práva a jít volit. Hospodskými řeč-

mi nic nevyřešíme. V minulosti měl člověk práci, zabezpečenou rodinu, nebál se budoucnosti, nebál se 

pořídit si děti, nebo si vzít půjčku, případně úvěr. Dnes se vystavuje dluhové pasti, šikanování 

v zaměstnání, čelí nelítostným exekutorům a lichvářům. 

 Skoro všechno v této zemi je již rozkradeno. Pro udržení životní úrovně superboháčů a boháčů už 

zbývá poslední zdroj příjmů, vaše peněženky. Tunely tisíciletí v podobě důchodové reformy, kdy na jedné 

straně zvyšujeme všechny ceny, na straně druhé v rámci důchodové reformy krátíme seniorům sníženou 

valorizací jejich příjem, zdravotní reformy, kterou prokazatelně ministerstvo nezvládá (podívejte se, kolik 

lékařů máme v orgánech sněmovny a senátu) a kdy zdravotní péče se stává zbožím, na které nebudeme 

mít, přichází také návrhy na zvýšení DPH a církevní restituce. Ví občan, že při zvýšení DPH se podstatně 

zvýší všechny ceny? Potraviny, voda, teplo, bydlení, doprava, služby atd. Pokud to sněmovnou projde, 

bude mít ČR po Dánsku druhé nejvyšší zdanění v EU. Přitom nejvyspělejší země se zvyšování DPH brání. 

Logicky, vědí proč, když si totiž lid vysají, nebudou mít komu prodávat, ale ani brát. 

 Komunistům je mnohé, i po více než 23 letech vyčítáno. Prý jsme kradli. Možná někteří ano. Ale 

dnes mocní kradou na generace dopředu. Proti palácům mocných dnes, jsou tehdejší vilky chatkami. Prý 

jsme opovrhovali lidmi. Já to rozhodně jako komunista nebyl. A rozhodně jsem neoznačoval lidi lůzou, 

jako dnešní mocní. Prý jsme museli držet pusu. Možná ano. Je to snad dnes ale jiné, když se ze strachu 

o  práci necháme šikanovat? Mohou snad komunisté za 40 let plánovitého a řízeného hospodářství 

za  dnešní stav ekonomiky? Ale v jakém stavu je dnes? Kde jsou věhlasné podniky Desta Domažlice, Ko-

zak Klatovy, Liaz Holýšov, Solo Sušice, Masokombinát Klatovy, Elitex Kdyně a řada dalších? Prý nebyla 

svoboda. Dnes ji máme, ale pro koho je? Nemohli jsme cestovat. Dnes to sice jde, ale musíte na to mít. 

Takto by se dalo pokračovat. 

 Lidé by si měli uvědomit, že pravice neumí vládnout. Dvakrát od roku 1989 vládnutí ukončila. Jen 

Věci veřejné ji několikrát podržely v poslední době. Státní dluh se i při „šetření“ neustále zvyšuje. Proč se 

lidé neptají, kde jsou příčiny? Každý Čech údajně dluží více než 150 000 Kč. Způsobil jej? Téměř desítka 

ministrů již opustila tuto vládu. Proč například nemít vlastní komerční banku? Vědí občané, že jen na po-

platcích získaly peněžní ústavy 39 miliard Kč? Proč máme tolik pojišťoven, když na druhé straně zdravot-

ní péče bude jen pro majetné? Duchovních přibývá, ale věřících ubývá. Kde je logika? Dnes jich máme 

3 870 a na jejich platy bylo vynaloženo 1,4 miliardy Kč. V roce 1989 měla ČSOB 105 tun měnového zlata 

a hotovost ve výši 85 miliard Kč. Kde toto bohatství je? Proč se pravice bojí srovnání dneška s historií? 

Proč odcházejí firmy do daňových rájů, co jim vadí na našem daňovém systému? Stovky, snad tisíce otá-

zek by mohl každý z nás položit pravicovým politikům. Chci proto věřit, že po nedávných událostech, ale 

položení si i těchto elementárních otázek, každý občan prohlédl a poznal, komu se dá věřit, kdo lže a kdo 

krade. Proto si myslím, že každý občan VO č. 11 odevzdá hlas KSČM v případě krajského zastupitelstva 

PK a v případě senátu bude volit č. 4. 

Váš kandidát do Senátu ČR za VO č. 11 

Starosta městyse Dešenice 

Jan Rejfek – volte č. 4 
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Pokračování ze strany 3 

 

 Tehdejší ministr obrany Michal Lobkowicz se 

vyjadřuje, že "má indicie, že to není jednotlivec, ale 

více lidí, kteří jsou v aféře zapleteni." Zeman&Zeman 

přichází o zakázku, okolnosti začíná vyšetřovat poli-

cie a firma je vzápětí vytunelována a uzavřena. 

 Reakce na sebe nenechává dlouho čekat. Pro-

kurista a spolumajitel firmy Zeman&Zeman David 

Petrovický, zeť dalšího spolumajitele Jindřicha Ze-

mana, je unesen ozbrojeným komandem ze své vily 

u Havlíčkova Brodu a beze stopy mizí. Jeho těhotnou 

manželku únosci ušetří. 

 

Uvedené kauzy jsou ale jen špičkou Kalouskova 

ledovce, který nechtě prosákl!! 
 

Poslanecká imunita 

 V roce 1998 je zvolen do Poslanecké sně-

movny Parlamentu ČR a získává poslaneckou imuni-

tu. V roce 2003 využívá vnitřních třenic v KDU-ČSL, 

poráží svého protivníka Cyrila Svobodu a je překva-

pivě zvolen za jejího předsedu. Alkoholik Kalousek 

měl již i možnost stát se ministrem v Grossové vládě, 

ale na jeho oblíbené ministerstvo obrany ho k jeho 

velké lítosti nepustili. Budou se totiž prodávat další 

velké armádní nemovitosti a chemik Ing. Kalousek je 

odborníkem na takové transakce. Tak se urazil a zů-

stal poslancem. 

Do sněmovny je Ing. Kalousek zvolen i v roce 2002 
a pečlivě připravuje svůj comeback. Tehdy začíná 

jeho hvězda znovu stoupat, obsazuje křeslo předsedy 

Rozpočtového výboru PSP ČR (chemik Ing. Kalou-

sek byl vždy odborníkem na nakládání s rozpočty), 

kde setrvá do roku 2005. 

 

 Předsedou KDU-ČSL zůstane do roku 2006 a 

v červnu 2009 ze strany vystupuje, aby ihned násled-

ně spolu se „spícím knížetem“ Karlem Schwarzenber-

gem založil stranu TOP 09.  Od listopadu 2009 je 

v TOP-09 1. místopředsedou. 

 

 

Ministr financí ČR 

 Jeho čas nových žní opět přišel v nové vládě 

s  ODS, když od ledna 2007 do května 2009 působil 

Ing. Miroslav Kalousek jako ministr financí ČR. 

Od ledna 2009 do května 2009 byl zároveň předsedou 

Rady ministrů financí EU (v době předsednictví ČR 

v EU). 

 Po volbách v roce 2010 byl znovu jmenován 

ministrem financí ČR a to se dostáváme už do sou-

časné doby, kterou všichni prožíváme. 

 Je nepochybné, že jeho dalšími náhrobními 

kameny pro ČR bude vybudování 2. pilíře důcho-

dové reformy, který je už nyní předurčen k vytu-

nelování a „církevní restituce“ v hodnotě mnoha 

desítek miliard korun, na které se už nyní těší celá 

kmotrovská mafie v ČR. 

  

 Nechť se tedy český národ nediví proč 

státní pokladna zeje prázdnotou a ČR má dluh 

cca. 1,5 biliónů Kč. Je tedy zcela prokazatelné, že 

od roku 1998 byl „bohabojný křesťan“ Ing. Ka-

lousek zcela regulérně volen do zákonodárných 

funkcí a to bylo rozhodnuto českým voličem!!! 
Věstislav Křenek 

 

(Autor je členem zastupitelstva Města Domažlic 

a kandidátem KSČM pro volby do krajského zastupi-

telstva v roce 2012. Pozn. redakce) 

Padouch nebo hrdina... 

 „Tak nám odvolali Pospíšila, paní Millerová“, hlásil 

Švejk a dál si masíroval revmatická kolena Opodeldokem. 

 „Tak vám nevím, co si o tom mám myslet. Mám se při-

klonit k názoru lidí, kteří chudáka malého litují, jak necitlivě 

s  ním premiér zametl? Nebo je pravda to, že chtěl po Nečaso-

vi více peněz pro věznice? A proč tak najednou? Ono to mož-

ná opravdu bude tak, jak se mezi lidmi povídá, že když Jiřík 

přišel za Petrem s žádostí o peníze pro věznice, tak to obhajo-

val tím, že kdyby se oni (vláda, poslanci či jejich kamarádi) 

jednou do vězení dostali, tak aby to tam měli s náležitým 

komfortem. Nečase prý tento argument doslova rozzuřil 

a  snad měl na Pospíšila řvát něco v tom smyslu, že minister-

ské koryto dostal proto, aby se nikdo ze stávající vrchnosti 

do vězení nedostal a tento úkol absolutně nesplnil. Proto letí... 

 Když se ale na to podívám očima člověka, který byl su-

perarbitrován pro blbost, tak si myslím, že už byl nejvyšší čas. 

Taky si myslím, že je zbytečné mít ministra spravedlnosti, 

když v tomto státě vlastně žádná spravedlnost není. 

 A o jeho pracovitosti a čestnosti bych si taky dovolil 

pochybovat. Nevím, proč si někteří lidé neustále Pospíšila 

idealizují. Byl a je jedním z modré gardy, který úspěšně za-

metl plzeňskou kauzu pod koberec, plně zlegalizoval exeku-

torské hrůzy, zaměřené převážně vůči chudákům, dlouhá léta 

působící zákony systematicky vylepšoval v zájmu vládnoucí 

mafie různými dodatky a přílepky, takže ti největší zloději 

a  tuneláři - pokud nepatří do opozice - nebudou nikdy potres-

táni a ti pravověrní, kteří získali neprávem vysokoškolské titu-

ly, je nemusí nikdy vrátit, ani za své podvody nikdy nebudou 

sankcionováni. Jsem zvědavý, co s tím udělá nový modrý mi-

nistr Blažek. Asi nic moc. Osobně se domnívám, že na sou-

dech se musí vyměnit nejméně jedna celá generace, abychom 

mohli říkat, že jsme se už přiblížili v právu a spravedlnosti 

k evropské úrovni. Zatím musíme trpět za nerozvážnosti naše-

ho mládí. 

 Trpěl jsem mnohem více, když jsem cestou domů zahlé-

dl na rohu nový billboard, na kterém se zázračně omládlý Jiřík 

Pospíšilů usmívá na potencionální voliče a slibuje, že nevzdá-

vá boj proti korupci. No, zatím se moc nepředřel!!! 

 Jestlipak on nakonec celý ten tyjátr s vyhazovem není 

jen taktická finta ODS (to je ta strana, která není ani pro obča-

ny, natož aby byla demokratická), jak prostřednictvím 

„mučedníka za spravedlnost“ Jiřího Pospíšila zblbnout voliče 

a získat nějaké hlasy v nadcházejících krajských volbách. 

A  vidíte, to bude ono. Já jsem si sice říkal, když jsem sledo-

val vládní opatření, že to tam jsou samí hlupáci, ale zdá se, že 

když jde o jejich koryta, tak jsou chytří dost. 

 Budou ale dost chytří i voliči?“, končil Švejk své mud-

rování a šel si schovat poslední zbytky Opodeldoku. Vždyť 

brzy bude zase dražší. Vládní rošády přece něco stojí… 

Josef Bartoníček 

file://wiki/Parlament
file://wiki/%25C4%258Cesko
file://wiki/T%25C5%2599en%25C3%25AD_li%25C5%25A1%25C4%258D%25C3%25ADm_ocasem_o_ebonitovou_ty%25C4%258D
file://wiki/Cyril_Svoboda
file://wiki/Obchod
file://wiki/ODS
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Naši kandidáti pro volby 

do  krajského zastupitelstva 

 

10. místo kandidátky 

Ing. Věstislav Křenek, Domažlice 

(viz strana 3) 

 

14. místo kandidátky 

Hana Váchalová, Postřekov 

 

16. místo kandidátky 

Ing. Evžen Menc, Holýšov 

(viz strana 2) 

 

22. místo kandidátky 

Bc. Lubomír Porvich, H. Týn 

(viz vpravo) 

 

28. místo kandidátky 

Ing. Jan Bozděch, Klenčí pod Čerch. 

 

36. místo kandidátky 

Vlastimil Sladký, Havlovice 

Lubomír Porvich 
Proč kandidujete právě za KSČM? Nemyslíte si, 

že byste měl větší šanci jako kandidát některé pra-

vicové strany? Proč vůbec kandidujete? 
Jsem člověk celý život levicově zaměřený a mys-

lím si, že je důležité se podílet na konkrétní tvor-

bě určitých rozhodnutí. Nejde stále jenom "kecat" 

u piva co je špatné, ale podílet se na změnách, i 

když třeba malými krůčky. 

Jak bude vypadat vaše předvolební kampaň? 
Zúčastním se mítinků KSČM především ve venkov-

ských regionech, protože jsem úzce spjat prací i byd-

lištěm s venkovem. 
 

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

chcete dosáhnout? 
Pracovat v pomocných orgánech zastupitelstva plzeňského kraje z hlediska 

tvorby životního prostředí na venkově a z hlediska životního prostředí 

Budete mít na vykonávání funkce krajského zastupitele dostatek času s ohle-

dem na vaše občanské povolání? Jak to chcete skloubit? 
Vzhledem k tomu, že jsem na nevolitelném místě určitě si čas udělám na po-

moc naším zvoleným zastupitelům. 
 

Jaké si vy osobně dáváte šance na zvolení a proč? 
Nepovedu vlastní volební kampaň. Respektuji rozhodnutí primárních voleb, 

které proběhly v KSČM. 
 

Třemi větami řekněte, proč by lidé měli volit právě vás. 
Učit se, učit se, učit se .... stále platné! 

 

 

                
Ruský chrt 

               
Husitský štít 

                Dřeviny s kmenem 

                Srážka 

                Část elektromotoru  

                Žák 3. ročníku ZŠ 

                Lupat 

                Slovensky hřebík 

                Malá brána 

                Řezat 

                Několik stovek 

▼ 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.  

 Blíží se volby do krajských zastupitelstev. Pokud máte plné zuby 

opakovaných a nesplněných předvolebních slibů . . . . . .  (viz tajenka) - 

KOMUNISTICKOU   STRANU   ČECH   A   MORAVY 

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

