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

informace z naší strany
novoroční přání
Vážené soudružky, soudruzi, vážení sympatizanti,
tradičně po roce v „Listech Rokycan“ je úvod prvního vydání věnován hlavně přání úspěšného vstupu do
Nového roku 2017, pevného zdraví, radosti a pokoje, mnoho osobních i pracovních úspěchů.
V současném období vstupu do Nového roku je naším stěžejním úkolem efektivně pracovat a plnit úkoly, které vyplynuly z usnesení devátého sjezdu strany a následných usnesení krajských a okresních orgánů.
Konkrétně zabezpečit volební rok 2017. Že tento úkol nebude lehký, konstatovala okresní konference KSČM,
na které bylo řečeno, že je nutné řešit narůstající problémy v místech, kde poklesla schopnost základním organizacím realizovat praktickou politiku strany z důvodu stáří a úbytku členů a přitom svoji činnost zajistit
dle stanov strany. Splněním těchto úkolů je směřování této činnosti tak, abychom ovlivnili naše voliče a sympatizanty k ještě větší spoluprácí při zabezpečování stranických úkolů v jednotlivých obcích. K tomuto úkolu
je potřeba součinnost se zastupiteli zvolenými za KSČM na úrovni ZO a OV KSČM i s poslanci Poslanecké
sněmovny. Dovolte mi, poděkovat všem straníkům i nestraníkům za dosavadní práci v uplynulém volebním
období. Vážíme si i práce organizací česko-ruské společnosti, česko-kubánské společnosti a Levicového klubu
žen v Rokycanech.
Je nutné si připomenout i úkoly získat mladé členy strany. Také je nutné, a to se nám také nedaří, ukazovat
na současný vývoj společnosti například v oblasti, že v dřívějším období před převratem za tak zvané nedemokratické společnosti v oblasti obyčejného života lidí, kdy všichni měli sociální jistoty a k tomu příslušnou
morálku. Mnohým lidem a není jich málo, vůbec nevadí, že většina národa podvádí stát a okrádá nás všechny,
jak se dá – své okolí, přátele, ba dokonce někdy i své rodiče. Nevadí jim, že při léčbě v nemocnici zaplatíme
léky a pobyt. Většině lidem nevadí nebo vadí, že jsou nuceni kupovat potraviny přesyceny „éčky“. Nevadí jim,
že za vzdělávání dětí musíme platit peníze už od školky, že naše mládež, za jejichž
vzdělání rovněž platíme, nezná ani státní hymnu, na tož pak český jazyk a
matematiku, ale znají Partičku a Comeback. Někteří z nás jsou teď
konečně spokojeni a vyhovuje jim tento život ve svobodné společnosti, která nám to vše umožňuje a plně nabízí z výdělku těch poctivých, že je směšné chodit denně do práce.
Vždyť stačí zajít občas na

sociálku nebo někoho přepadnout a zajet si na dovolenou, zajít s kamarády do herny nebo někde zapařit, ráno
zalehnout a odpočívat celý den. Žijeme přeci jenom jednou! Co bude- „to neřeš“. To je přeci skvělé žití v té naší
zemičce, kde gauneři mají svá práva a jejich oběti nemají práva žádná.
Ptáme se, proč se to v naší společnosti takto děje? Vždyť máme svůj velký vzor a to je americká administrativa, která zasahuje a poučuje náš národ včetně prezidenta ČR. Pravda je taková, že Američané mají v ČR „zlatý
důl“ a banánovou republiku. Americké zpravodajské služby u nás ovlivňují bez jakékoliv kontroly nejvyšší
politické kruhy včetně justice. Americké tajné služby ovlivňují i chod parlamentu, vládu. Odposlouchávají
všechny jejich členy. Pozitivním jevem je vzrůstající odpor vůči americké hegemonii v Evropě. Výsledkem
americké politiky vidíme všichni. Zastavme se například v současné době u imigrační politiky. Někteří politici
tvrdili a tvrdí, že žádné kvóty pro imigranty nejsou. Avšak státní imigrační program pro rok 2017 – 2019 má
připraveno 520 mil. Kč. To znamená, že se počítá s přísunem imigrantů. Počítají s tím, že lidé jsou pitomci a
neumí si najít a přečíst informaci o této imigrační politice.
Na závěr, co nás čeká v roce 2017? Vyšší daňové slevy na děti, úřední kontroly kotlů, zvýšení minimální mzdy,
zvýšení důchodů o 2,7%, vyšší platy ve zdravotnictví, tvrdší tresty za podporu terorismu, přísnější regulace hazardu, protikuřácký zákon, nižší DPH na noviny a časopisy, zákon o střetu zájmu i otcovskou poporodní péči.
V tomto duchu bychom mohli pokračovat ještě mnoho stránek. Proto vám všem do Nového roku 2017 přeji
co nejvíce dobrých zpráv, zdraví, štěstí a pohody.
Karel Šmejkal, předseda OV KSČM Rokycany

Nedůvěryhodný obrat
ČSSD k levici
17. 12. 2016

Sociální demokraté po letošních volbách cítí, že ztrácí podporu mezi levicovými voliči. Snaží se ji
proto účelově získat zpět svými sliby před nastávajícími parlamentními volbami. Důvěryhodnost
politické strany je však v tom, jak se k předvolebním slibům staví po volbách. A i to, jak podle nich
s nespravedlivým systémem bojovala ČSSD i po uplynulé tři roky ve vládě ČR. Vše se dá shrnout do
jedné věty. Jednalo se ve většině případů o plané sliby.
ČSSD měla problém s předvolebními sliby již po volbách v roce 2002. Bohuslav Sobotka tehdy jako
ministr financí prohlásil, že předvolební sliby jeho strany nebyly zasazeny do reálného kontextu.
Také po volbách v roce 2013 měla ČSSD problém co se sliby jako například v otázce církevních restitucí či daňové progrese. Poslanci za ČSSD ve své většině nepodporovali ani návrhy KSČM v sociální
oblasti, které přitom nebyly v rozporu s jejich volebním programem. Z tohoto důvodu je nynější hra
ČSSD na nesmlouvavou levici nedůvěryhodná a pouze slouží k oklamání voličů, vzhledem k padajícím preferencím této strany.
KSČM nabízí všem občanům, a nejen zklamaným voličům ČSSD, alternativu, která dlouhodobě
podporuje zajištění důstojného života pro každého občana v naší zemi. Máme připraven reálný volební program zahrnující potřeby všech skupin obyvatel. Uvítáme další náměty a postřehy, které
nám pomohou detailně zmapovat situaci v České republice před volbami do PS PČR v říjnu 2017.
K tomuto vyzýváme všechny, kteří mají zájem o zkvalitnění svého života, důslednou obranu našich
národních zájmů a nástup skutečně levicové a sociálně odpovědné politiky. Levice musí být důvěryhodná, plnit sliby a také umět a chtít vzájemně spolupracovat.
Autor: ÚV KSČM
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O úloze osobností v revolučním hnutí
To je název 40. pražské teoreticko-politické konference, která se konala v Praze 5.11.2016 u příležitosti 120.
výročí narození Klementa Gottwalda.
Po zahájení, které provedl Viktor Rázler, byl přednesen úvodní referát Ondřeje Kasíka. Dále následovalo vystoupení Hany Kračmárové o životě a díle K.Gottwalda.
V diskuzi zaznělo přes 20 příspěvků. Některé střípky ze dvou vystoupení:
Josef Servista:„Mám za to, soudruzi a soudružky, že jenom 1.máj, oslavy Halo novin, nebo, chcete-li tisku, a nebo
akce Kunětická hora již nemůže členům, ani straně samotné stačit.“
Milan Sekera: „...za mnou je heslo (S lidmi pro lidi), krásné, hezky zní, pěkně se čte, ale lidé nám přestávají věřit,
protože buď nemáme co jim nabídnout, nebo to neumíme. A to je právě ten kámen úrazu.“
V dalších vystoupeních zazněla celá řada ať pozitivních či negativních myšlenek. Vyvstává však otázka – zda
dokážeme postupovat revolučně tak, jak vystupoval K.Gottwald?
Celý sborník vystoupení je možné zapůjčit na OV KSČM.
									

Ze sborníku sestavil Miroslav Veselý

Felix Andres Leon Carball,
chargé d’affaires Kubánské
republiky, v Rokycanech

I když pondělní ráno 17.10. 016 provázely mlhy, podzimní sluníčko je roztrhalo, aby vzácné návštěvě ukázalo
jedno z krásných měst západočeského kraje, okresní město Rokycany.

Návštěvu přivítal s. Veselý předseda společnosti Česko
– kubánského přátelství. Za přítomnosti s. Šmejkala př.
OV KSČM a místopředsedy OV KSČM s. Jelínka včetně
s. Váňové proběhlo krátké přivítaní. V 11. 00 hodin proběhla návštěva Rokycanské radnice, kde celou delegaci
přivítal starosta města p. Kočí. Starosta mimo jiné ukázal
hostům skvostné dílo malíře A. Muchy, které je v obřadní
síni radnice.
Další zastávka se uskutečnila v Rokycanském gymnáziu. Po besedě se studenty si delegace prohlédla prostory
gymnázia. Při prohlídce navštívili i hudební třídu, kde jim studenti zazpívali jednu písničku.
Celé setkání mělo příjemný nádech. Na závěr je třeba poděkovat všem těm, kteří měli sebemenší zásluhu
na tomto setkání, především starostovi města p. Kočímu i celému vedení gymnázia . Jejich ochota si zaslouží
upřímné poděkování. Poděkování patří i delegaci z kubánské ambasády.
Miroslav Veselý
předseda Česko–kubánské společnosti v Rokycanech
Fotografie z návštěvy na další stránce >>>
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Fotografie ze článku:
Felix Andres Leon Carball, chargé
d’affaires Kubánské republiky,
v Rokycanech

jubilea
leden - únor - březen 2017
leden

55 let
70 let
75 let
		
		
96 let

únor

60 let
70 let
85 let
		
		
93 let
94 let

Hana Dvořáková, Týček
Vlasta Kašáková, Rokycany
Miluše Chladová, Rokycany
Josef Pašek, Rokycany
Anna Tučková, Lhota pod Radčem
František Pelikán, Rokycany
Květoslav Šťovíček, Zbiroh
Josef Vostrovský, Kamenný Újezd
Věra Hasmanová, Litohlavy
Stanislav Kop, Rokycany
Vlasta Vichrová, Březina
Otakar Průša, Rokycany
Bořivoj Kovařík, Litohlavy

březen
40 let
60 let
70 let
75 let

Karel Zvolský, Sirá
Josef Štych, Strašice
Alžběta Kubů, Strašice
Václav Rottenborn, Raková

Všem našim jubilantům
přejeme vše nejlepší!

Vaše náměty, podněty, články

Vážení přátelé, pokud máte námět na článek, který by mohl zajímat naši čtenářskou obec nebo dokonce rádi píšete
články na různá aktuální témata, neváhejte a ozvěte se nám.
Náměty, články a další můžete posílat na emailovou adresu v.spiral@gmail.com.
VV OV KSČM Rokycany
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