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informace z naší strany

Z jednání ov ksčm rokycany 18.9.2013
Na plenárním zasedání dne 18.9.2013 byly
projednány úkoly plnění usnesení z minulého
jednání, úkoly KV KSČM, ÚV KSČM.
Hlavním tématem jednání byl průběh volební kampaně pro předčasné volby. S. Dufek
informoval o obsazení okrskových volebních
komisí, kde se zatím podařilo tyto obsadit v cca
85 procent obcí. Bylo zdůrazněno, že v mnoha
místech jsou tyto komise obsazeny i sympatizanty KSČM, hlavně mladými, což se pro budoucnost jeví optimisticky.
Dále bylo oznámeno, že do 10.10.2013 je úkol
rozvézt materiály po obcích. Jednotliví členové
OV vyplnili harmonogram ve smyslu zabezpečení tohoto rozvozu a někteří členové KSČM
a předsedové ZO přislíbili rozvoz tohoto materiálu do domácností. Současně se tímto řeší i
výlep ploch.
Členové OV KSČM byli vyzváni aby se zúčastnili 24.10. krajského setkání před plzeňským
muzeem, které se koná od 14,00 hod.
V dalším bodě jednání se plenární zasedání zabývalo okresní konferencí, která se bude
konat 30.11.2013 od 14,00 hod. V Sokolovně. Místo tohoto jednání bude na sále v levém
koridoru. Současně bylo projednáno občerstvení
a technická příprava celé akce.
9.10.2013 od 16,00 hod. bude společná předvolební schůze v budově OV KSČM za přítomnosti členů OV, předsedů ZO a dalších zájemců
z řad členské základny za přítomnosti
Ing. Karla Šidla, poslance P ČR – lídra kandidátky, Jitky Hejlové a Petra Šaufla – kandidátů
za náš okres.
Další bod jednání se zabýval návrhy do rozpočtu OV KSČM Rokycany na rok 2014. Byla
podána informace o tom, že od nového roku
budou další změny v centrálním hospodaření.
Členové pléna navrhli posílit finance na údržbu
objektu. Do budoucna počítat s výměnou automobilu.

Informace z vyšších stranických orgánů,
tj. ÚV, KV a hlavně jednání výkonného výboru
OV KSČM Rokycany. Informace byly většinou
zaměřeny na přípravu předčasných voleb, přípravu VČS (výroční členská schůze). Na základě
předaných termínů byly zpracovány harmonogramy průběhu VČS a současně bylo usneseno,
že jednotliví členové okresního orgánu budou
vysláni na samotná jednání, v některých organizacích pomohou i s přípravou. Kontrola stavu
přípravy na VČS bude provedena dne 25.9.2013
na poradě předsedů. Bylo zdůrazněno, že v některých malých ZO, 3-5 členů, většinou imobilních
proběhnou jen besedy k činnosti, které budou
následně prezentovány jako netradiční formy
VČS. Byl kladen důraz na bezprostřední a včasné předání informací o výsledku VČS ZO, který
je nutný pro práci komisí pro přípravu OK.
Úkolem porady předsedů 25.9. bude, aby
v co největším počtu ZO zhodnotili činnost organizace od minulé VČS, stanovující pokud možno
reálné cíle pro následující období. Aby pozornost
byla zaměřena na přípravu předčasných voleb
do PSP, vnitrostranickou práci, t,j, stavu členské
základny, schůzovou činnost, přijímání nových
členů, placení členských příspěvků, působení
do veřejnosti.
Usnesení z tohoto zasedání bylo přijato jednomyslně, bylo konkrétní a týkalo se hlavně zajištění
rozvozu jízd služebním autem dle harmonogramu, zajištění výlepu plakátů v okresním městě
a obcích okresu, zajištění přípravy okresní
konference, zajištění průběhu VČS ZO, pravidelného oznamování činnosti na monitoring KV
KSČM.
Vedení OV dostalo dále za úkol diskuzi
z jednání projednat na nejbližším zasedání VV
OV KSČM a s průběhem jednání pléna seznámit
poradu předsedů, která se bude konat 25.9.2013

Karel Šmejkal
předseda OV KSČM Rokycany

?

		

kauzy a problémy

Stručné analýzy dvou „nových“
politických objektů

politické hnutí „ANO 2011“ a „Úsvit přímé demokracie“
Malé a nové subjekty, mezi něž se řadí politické hnutí ANO 2011 a např. Úsvit přímé demokracie pod vedením
Tomia Okamury mají potenciál odčerpat zavedeným stranám voliče. Může se opakovat při současných volbách
situace z roku 2010, kdy nové politické strany na sebe stáhly skoro tolik hlasů jako různé menší strany v 90. letech
20. století.
Zatím co Úsvit přímé demokracie používá spíše populistická hesla, kterými by mohl přilákat hlasy, spíše jednodušeji uvažujících levicových, ale i pravicových až ultrapravicových voličů, kteří preferují zdánlivě jednoduchá
a přímočará řešní, Babiš zdůrazňuje priority, které by mohli oslovit jak vzdělanou část levicových voličů, tak
voličů levého středu a případně i voličů pravého středu, kteří jsou znechuceni současnou situací nebo jejichž
podnikání bylo ekonomickou politikou bývalé vlády Petra Nečase poškozeno.
Skutečný počet voličů, kteří dají svůj hlas kandidátům Úsvitu přímé demokracie nebo politickému hnutí ANO
2011 je i za současné situace velmi obtížné odhadnout a to především uskuteční – li se předčasné volby, neboť ani
jeden ze subjektů zatím není v podvědomí většiny voličů znám tak dobře, jako stávající politické strany. Ve středních Čechách se za politické hnutí ANO 2011 utká v předčasných volbách Andrej Babiš s Miroslavem Kalouskem
z TOP 09. I za této situace však není předem odhadnutelný výsledek, a přesto že se na jedné straně bude jednat
o mimořádně neoblíbeného politika, na druhé straně se přes absenci špatných zkušeností veřejnosti s tímto kandidátem může projevit váhání na základě historické zkušenosti s nástupem a pádem Věcí Veřejných.
Andrej Babiš a Tomio Okamura – podle informací z médií mezi sebou uzavřeli dohodu, která by se dala nazvat
paktem o neútočení. Obě strany totiž oslovují nespokojené voliče, kterých se po posledních situacích v politice
rozrůstá.
Podle informací z kuloárů jsou hlavními důvody Babišovi iniciativy komplikace, které mu současný turbulentní
stav státu nezajišťujícího stabilitu daňových a ani jiných pro podnikání významných zákonů spolu s všudy přítomnou korupcí ve veřejné správě způsobují. Nelze tedy hovořit o jakémkoliv altruismu, ale o zcela pragmatickém přístupu, který Babiš uplatňuje i ve svém podnikání. Hnutí je velmi dobře organizováno, jeho struktura je
přísně hiearchická s přesně stanovenými odpovědnostmi za zpracování podkladů pro volební boj v jednotlivých
odborných oblastech a Babiš se z pravidla osobně setkává při nejmenším za účelem jejich poznání i s nižšími manažéry. Hnutí takto systematicky rozpracovává všechny základní oblasti života státu a společnosti a systematicky
se sanží vyhledávat vhodné a kvalifikované odborníky na jednotlivé oblasti, na druhou stranu lze říci, že se stejně
jako řada ostatních politických stran potýká s politickými kariéristy, kteří ve vstupu do hnutí a angažování se
v jednotlivých oblastech vidí potenciální možnost pozdějšího získání dobře placené funkce, aniž ovšem mohou
nabídnout skutečnou odbornost. Přesto lze vyvodit závěr, že hnutí bude nadstandartně dobře připraveno velmi
kvalifikovaně diskutovat problémy v těchto jednotlivých oblastech a při případné účasti zástupců KSČM na veřejných debatách jichž se budou účastnit i zástupci hnutí bude nezbytné vyslat skutečné odborníky a argumentaci
si řádně předem připravit jinak bude hrozit fiasko.
Hodnotíme–li dosavadní veřejné vystupování hnutí i jeho představitelů, lze konstatovat že se jedná o mimořádně dobře připravenou marketingovou akci k jejiž efektivitě přisívají jak nepopulární kroky v sociální oblasti
bývalé vlády Petra Nečase, tak její a další korupční skandály, jichž dokázalo hnutí velmi dobře využít pro vytvoření své vlastní politické značky.
Úsvit přímé demokracie i přes líbivou programatiku s jádrem prosazování prvků přímé demokracie a boje proti korupci lze, na základě vystupování jeho představitelů, dohodě o neútočení s miliardářem A. Babišem a jeho
podnikatelským záměrem ANO 2011, označit za populistické. Hnutí užívá radikální rétoriku vůči politickým
elitám, klientelistickému prostředí ve veřejné sféře, ale i vůči sociálně nepřizpůsobivým. Na základě privátních
projektů Tomia Okamury, jeho postavení a role v hnutí jakož předsedy, pravicové orientace jediného poslance
hnutí, lze hnutí označit za spíše pravicové, místy populistické, neštítící se využívat výrazivo hojně užívané i Dělnickou stranou sociální spravedlnosti. KSČM nepovažuje existenci a snahy hnutí Úsvit za jednoznačně pozitivní,
jelikož činnost Úsvitu může mít i negativní dopad pro KSČM – může způsobit odliv části voličské základny
– tzv. protestních hlasů – ve prospěch hnutí Úsvit. KSČM se musí vymezit vůči všem projevům xenofobie a nesnášenlivosti, ale zároveň rázně prezentovat populární a sobě dlouhodobě blízká témata přímé demokracie,
boje proti korupci ve veřejné sféře!

Nenechte se zviklat líbivými slovy a volte Komunistickou stranu Čech a Moravy!

Zpracovalo oddělení pro odborné zázemí, občanský sektor a mládež ÚV KSČM
(redakčně kráceno)
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Kandidátní listina KSČM do voleb do poslanecké
sněmovny parlamentu čr - plzeňský kraj
1. Ing. Karel ŠIDLO, 55 let, inženýr železniční dopravy, Bezděkov, člen KSČM
2. PhDr. Ing. Jiří VALENTA, 47 let, vychovatel - metodik, Plzeň, člen KSČM
3. Alena RATAJOVÁ, 53 let, vedoucí sociálního odboru, Heřmanova Huť, bez politické příslušnosti
4. Ing. Lubomír PORVICH, 51 let, zemědělský technik, Horšovský Týn, člen KSČM
5. RSDr. Josef ŠVARCBEK, 58 let, revizní technik, Planá, člen KSČM
6. Jitka HEJLOVÁ, 50 let, mzdová účetní, Hrádek, členka KSČM
7. Jan BENEŠ, 28 let, projektant dopravních staveb, Třemošná, člen KSČM
8. Hana VÁCHALOVÁ, 47 let, asistentka - rozpočtářka, Postřekov, bez politické příslušnosti
9. Andrea CÍZLOVÁ, 35 let, manažerka, Plzeň, členka KSČM
10. Josef ŠEFL, 56 let, vedoucí provozního střediska, Dobřany, člen KSČM
11. RSDr. Jan REJFEK, 60 let, starosta obce, Dešenice, člen KSČM
12. Gabriela RÝDLOVÁ, 33 let, úřednice, Klatovy, bez politické příslušnosti
13. František HLÁSEK, 54 let, živnostník, Plzeň, člen KSČM
14. Bc. Radek JAROŠ, 38 let, zaměstnanec městského úřadu, Chotěšov, člen KSČM
15. Petr ŠAUFL, 59 let, sociální pracovník, Rokycany, člen KSČM
16. Ing. Věstislav KŘENEK, 62 let, předseda Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského
kraje, Domažlice, člen KSČM
17. Jitka HAVLÍKOVÁ, 55 let, podnikatelka, Žihle, členka KSČM
18. Ing. Michaela VÁVROVÁ, 30 let, odborná asistentka, Horažďovice, bez politické příslušnosti
19. Milan HAJŠMAN, 36 let, pracovník bezpečnostní služby, Plzeň, člen KSČM
20. Jaroslav REHÁK, 39 let, podnikatel, Klatovy, člen KSČM

Našich prvních 6 kandidátů

zleva: Josef Švarcberk, Jitka Hejlová, Karel Šidlo,
Alena Ratajová, Lubomír Porvich, Jiří Valenta
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	OV KSČM v Domažlicích pořádalo turistický pochod
Haltravská bota 9. ročník memoriálu Jiřího Janečka
V sobotu 24. 8. 2013 pořádal OV KSČM
Domažlice již tradiční pochod do Capartic nazvaný Haltrovská bota. Sešli se tam účastníci z celého
Plzeňského kraje. Po slavnostním zahájení RSDr.
Ladislavem Urbanem se konala beseda s přítomnými zástupci naší strany. Jako první promluvila
RNDr. Marta Bayerová senátorka za KSČM z Jihomoravského kraje, pozdravila účastníky a zdůraznila potřebu scházet se a diskutovat o problémech
naší společnosti. Podobně vyznělo vystoupení JUDr. Zdenky Liškové zástupkyně hejtmana
Plzeňského kraje a předsedkyně Ústřední revizní
komise. Ta se samozřejmě rozhovořila i o problematice Plzeňského kraje. Kromě dalších funkcionářů Kraje vystoupil i kandidát do Poslanecké
sněmovny PČR Ing. Lubomír Porvich. Seznámil
přítomné se svým volebním programem v nastávajících mimořádných volbách.
Po projevech funkcionářů byla zapálena vatra
za zpěvu přítomných, doprovázených harmonikáři. V příjemné a přátelské atmosféře si účastníci
letošní Haltravské boty povyprávěli o současných
politických problémech a o výhledech naší strany
do budoucna.
RNDr. Marta Bayerová
senátorka KSČM

Komunisté z Hrádku...

9. zaří proběhlo jednání výboru zo ksčm v Hrádku. Členové se poradili na přípravě členské schůze, která proběhne 30. září, připravili návrh členů do okrskových komisí pro předčasné volby a stanovili termín své výroční
členské schůze. Součástí jednání výboru byla i příprava kandidátky pro volby do místního zastupitelstva.

Členové zo ksčm v Hrádku s. Z. Rychlý a s. M. Veselý blahopřáli s. Brankovi k jeho
významnému jubielu. Při této příležitosti byla rozebrána celá škála současných problémů.
Listy z Rokycan. Zpravodaj OV KSČM Rokycany. Neprodejné, pro vnitřní potřebu.
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