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Lide dělný probuď se, a poznej sílu tvojí, pakli tvoje paže chce, všechny stroje stojí!

INFORMACE Z NAŠÍ STRANY
ZE ZASEDÁNÍ OKRESNÍCH STRANICKÝCH ORGÁNŮ
V ROKYCANECH DNE 10.7.2013
Po procedurálních otázkách se OV KSČM Rokycany zabýval přípravou voleb do PS PČR a nástinem návrhů do OZ a EP v roce 2014.

ském kraji bylo učiněno všechno pro zajištění
i případných předčasných voleb. Proběhla informace o oslavě Haló Novin dne 21.9.2013 v Praze.

V úvodu vystoupil s.Vébr - instruktor ÚV
KSČM, informoval o stavu přípravy voleb, mimořádné krajské konferenci, která se uskutečnila dne 19.7.2013 v Plzni. Seznámil přítomné
s klíčem k delegování delegátů. Dále seznámil
s úkoly okresní stranické organizace v plnění
usnesení vyšších stranických orgánů. Rovněž
upozornil na předvolební materiály v případě
předčasných i řádných voleb, které bude zajišťovat firma Futura, což by mělo být v naší volební kampani výhodou. Dále hovořil o zajišťování
VČS, okresních konferencí v kraji i o termínu
KK 18.1.2014. Plénum OV se zabývalo i vytvořenou analýzou v porovnání s rokem 2010 a předpokládaným možným výsledkem v roce 2014.
Upozornil, že nejpozději 30 dnů před termínem
voleb je nutné nahlásit delegované členy okrskových volebních komisí na příslušné obecní
a městské úřady. Konstatoval, že v Plzeň-

Přítomní rovněž zhodnotili průběh stranické
výchovy a navrhovali jaký systém bude využit
v naší okresní stranické organizaci v souvislosti
s přestárlou členskou základnou i s její imobilní
částí. Byl dán návrh, po rozpravě v diskusi, aby
předsedové těchto organizací roznášeli „Listy
z Rokycan“ a členové strany se tak dověděli
o nejnovějších aktualitách z naší i mezinárodní
politiky.
V další části jednání byla hodnocena realizace
návrhů VIII. sjezdu KSČM s ohledem na stávající stav členské základny a potřebu zvýšení
efektivnosti stranické práce i v okresní stranické
organizaci Rokycany.
Karel Šmejkal
předseda OV KSČM Rokycany

?

KAUZY A PROBLÉMY

ÚSTAVA A ZVYKLOSTI NEJSOU TOTÉŽ

Senátorka RNDr. Marta Bayerová
pro Listy z Rokycany o „ústavních
zvyklostech“...
(článek ze dne 22.7.2013)

Vážení čtenáři, začíná třetí horký týden prázdnin a současně další horký týden v našem politickém dění. Po rychlé policejní akci skončila jedna
z nejhorších vlád naší země (doufám, že navždy).
Nedávno jsem četla v novinách poděkování paní
Nagyové za „hrdinský“ čin likvidace vlády, která
se nepodařila ani Poslanecké sněmovně v několika pokusech. Je zajímavé, jak se ženy zapisují do
našich dějin - kněžnou Libuší počínaje a Janou
Nagyovou (zatím) konče. A to se neustále kritizuje, jak málo je žen v politice a na vedoucích místech.
Přes všechny skutečnosti v minulých dnech odhalené se pravicová koalice stále drží v poslaneckých křeslech. Rozpuštění sněmovny se nekonalo.
Poslední soudní rozhodnutí a vyjádření k nejrůznějším kauzám souvisejícím se současným děním
mi připadají jako špatný sen. Začínám mít pocit,
že v našem současném státě se může beztrestně
konat cokoli. Ale pouze určití lidé. Nedovedu si
představit, že by například znojemští policisté
propustili řidiče, který zranil člověka, nadýchal
2, 5 promile a odmítl krevní zkoušku s tím, že je to
neprůkazné porušení zákona. Zatímco „lobbista“
Janoušek se může takovýmto výkladem krýt.
Rovněž mne velmi překvapilo, že po zrušení celoživotní imunity jsou poslanci, kteří složí mandát imunitou stále chráněni. Proč byli propuštěni všichni zatčení z vazby na základě stížnosti
a MUDr. Rath stále „sedí“ ve vazební cele a stěžoval si rovněž. Dokonce jeho žádost o možnost
účasti na hlasování pro „rozpuštění“ sněmovny
byla zamítnuta, přesto, že je stále poslancem. Vyšetřování bude probíhat s dotčenými i na svobodě,
možnost ovlivnit svědky již pominula. Nevím, zda
by MUDr. Rath mohl ještě nyní svědky ovlivnit.
Většině našich občanů vysvitla naděje na možnou spravedlnost, ale nyní nevím, co si lid myslí.
Mám velké obavy, aby se nakonec vše neobrátilo
proti státnímu zástupci Ištvánovi.
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Ale vraťme se k naší nové vládě. Lidé přes obrovskou kritiku pravice podle výsledků průzkumu nové vládě věří. Důvěru projevilo 55, 9 %
občanů. Vláda Petra Nečase měla v únoru tohoto
roku důvěru pouze 14, 7%. Určitou „vadu na kráse“ představuje pro občany, ale i politické strany,
nový ministr financí Fischer.
Vážení čtenáři, jsem zvědavá na další postup
našeho pana prezidenta Zemana. Musí čelit masívním útokům současné koalice ve sněmovně.
Někteří politici, ale i média překrucují jeho výroky. Ve sněmovně se mluví o zákonu úpravy
prezidentských pravomocí. Zajímavé je, že při
„vládnutí“ minulých dvou Václavů nebyla o něčem takovém ani zmínka. Jeho výrok, že spojení
pojmů „ústavní zvyklosti“ je „idiotské“, vyložil
poslanec Benda tak, že prezident považuje Ústavu
za „idiotskou“. Což je urážka hlavy státu a to od
člověka, který podváděl s vysokoškolským titulem. Je zcela jasné, že zákony zakotvené v Ústavě
jsou „ústavní“, zvyklosti však ústavní být nemusí,
ty se vytváří časem, v určitém prostředí a určitých
sociálních podmínkách.
Vážení čtenáři, přeji vám příjemné prožití léta
a s nadějí očekávejme další vývoj na naší politické
scéně.
RNDr. Marta Bayerová
senátorka

INFORMACE Z NAŠÍ STRANY
Z JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ KRAJSKÉ KONFERENCE
KSČM, KONANÉ 19. 7. 2013 V PLZNI
Hlavním bodem programu této mimořádné konference bylo schválení lídra kandidátky a další pořadí
kandidátů na kandidátce KSČM pro mimořádné parlamentní volby.
V úvodu vystoupil s krátkým referátem předseda KV KSČM PK s. RSDr. Ladislav Urban. Ve svém referátu rozebral aktuální politickou situaci a důvody pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny. Popsal
dopady politiky vládnoucí koalice na životní úroveň občanů. Vysvětlil záměr ÚV KSČM v přístupu celé
strany k těmto parlamentním volbám. S. Urban dále nastínil hlavní úkoly strany, vycházející z návrhu
tezí Volebního programu KSČM pro předčasné parlamentní volby.
Poté dostali možnost vystoupit přítomní kandidáti a představit svoji možnou vizi v průběhu volební
kampaně a v případě úspěchu ve volbách. Tuto možnost využilo 5 kandidátů o kterých se předpokládalo,
že se umístí v čele kandidátky
Aklamací byl zvolen s. Ing. Karel ŠIDLO za lídra kandidátky KSČM pro mimořádné parlamentní volby.
Na tuto funkci kandidoval jako jediný. Dále byla provedena tajným hlasováním volba pořadí kandidátů
na 2. až 20. místě a byl schválen zmocněnec pro mimořádné parlamentní volby s. RSDr. Antonín Kraus,
jako náhradník zmocněnce byl zvolen s. RSDr. Václav Vébr.
Konference také doporučila ÚV KSČM kandidáty pro volby do Evropského parlamentu 2014
za Plzeňský kraj soudruhy Maštálku, Kohlíčka a Valentu.
Ladislav Urban
předseda KV KSČM Plzeňského kraje
Zdroj: Z jednání mimořádné Krajské konference KSČM, konané 19. 7. 2013. [online]. [cit. 2013-08-12]. Dostupné z: http://kscmplzen.
cz/index.php/krajsky-vybor/z-cinnosti-kv-kscm/203-informace-z-jednani-mimoradne-krajske-konference-kscm-konane-dne-19-7-2013

NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY KV KSČM PLZ. KRAJE
Od pátku 9.8.2013, od cca 13:30 hodin jsou na
internetu spuštěny nové www stránky KV KSČM
Plzeňského kraje. Nové internetové stránky zatím
nejsou plně naplněny informacemi, ale budou v se
postupném náběhovém režimu doplňovat každý
den.
Mimo základních informací o kontaktech na KV
a OV, naše zastupitele a poslance a mimo informací
z dění uvnitř strany Vám budeme přinášet aktuální a ověřené články i ze současných problematických oblastí v zahraničí, které naše média úmyslně
opomíjejí a zatajují.
Samozřejmostí jsou pozvánky na zajímavé akce
v Plzeňském kraji.
Na nové stránky navazuje naše diskusní skupina na Facebooku (https://www.facebook.
com/groups/110721655612158/),
kde
mohou návštěvníci psát své podněty, názory nebo
diskutovat o současných problémech. Nové www stránky KV KSČM naleznete na „staré“, známé adrese
http://www.kscmplzen.cz.
Mediální komise KV KSČM PK
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AKTUÁLNĚ ZE SVĚTA
D ALŠÍ

MASOVÁ POPRAVA V

S ÝRII

22.7.2013 došlo nedaleko syrského
města Aleppo v obci Khan al-Assal
k strašlivému masakru.
Ozbrojení teroristé zde zajali 150
vládních vojáků a místních civilistů,
kteří sympatizovali s vládou a všechny je bestiálně najednou postříleli.
Byla to masová poprava.
Skupina, která se nazývá Ansar al-Khilafa, přiznala odpovědnost za
tento masakr. Oběti byli popraveni
střelou do hlavy a hrudě z těsné blízkosti. Těla zavražděných byla zmasakrována, zohavena a naházená do připravené jámy na okraji města a následně zapálena.
Není to poprvé, co umírali civilisté v ulicích Khan al-Assalu. V březnu letošního roku zde raketový
útok teroristů zabil 25 civilistů a 110 jich bylo zraněno. Po domácku vyrobená raketa měla obsahovat
zakázané chemikálie, nervově - paralytický plyn sarin. Ruští odborníci odebrali z místa dopadu rakety
vzorky půdy a zajistily část rakety, které přítomnost sarinu prokázaly. Celou záležitost předali k řešení
RB OSN.
Celý článek a video na internetových stránkách KV KSČM PK:
http://www.kscmplzen.cz/index.php/aktualni-otazky/ze-zahranici/syrie/183-dalsi-masova-poprava-v-syrii

Komunisté z Hrádku...

Místopředseda OV KSČM Rokycany a předseda ZO KSČM Hrádek
s. Miroslav Veselý při opravách sídla OV.
Listy z Rokycan. Zpravodaj OV KSČM Rokycany. Neprodejné, pro vnitřní potřebu.
Dostupné celobarevně ve formátu PDF na http://rokycany.kscm.cz

