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

informace z naší strany
Jednání pléna OV KSČM Rokycany 15. 2. 2017
Jednání pléna OV KSČM se zúčastnili mimo členů OV KSČM instruktor ÚV s. Sácký a host s. Vild, předseda
OKRoK. Dále jako host byl přivítán i. s. Veselý ze ZO KSČM Hrádek, kterému v úvodu zasedání byl dán prostor
pro jeho vystoupení. S. Veselý přednesl žádost výboru ZO Hrádek na zakoupení přenosného počítače a promítačky. Z dalšího jednání vyplynul nesouhlas, aby v současné době bylo toto zařízení zakoupeno. Důvodem byl
stav rozpočtu na rok 2017, který s tímto nákupem nepočítal. V diskuzi bylo konstatováno, že takovéto zařízení
bude možné zakoupit, až bude mít OV KSČM Rokycany potřebné finanční prostředky. Na závěr svého vystoupení informoval okresní orgán o konání z porady na přípravu 41. teoretické konference k 100. výročí VŘSR,
která se bude konat 13. 5. 2017.
Po procedurálních otázkách proběhla dle plánu práce příprava květnových oslav v okrese. 1. máj se uskuteční
opět na fotbalovém stadionu. Dny osvobození budeme slavit s přizpůsobením se akcím města Rokycany. Opět
budou navštíveny hroby padlých sovětských vojáků v okrese.
Hlavním bodem zasedání byla příprava podzimních voleb. Rozvinula se diskuze k vedení předvolební kampaně, včetně zabezpečení materiálů pro kontaktní kampaň ve většině obcí okresu. Vedle instalace jednoho
billboardu a roznosu písemných materiálů bude instalována na jedné a to nejdelší trase autobusu ČSAD předvolební reklama.
V závěru zasedání s. Sácký v diskuzi informoval stranický orgán o stavu členské základny v kraji a jednání ústředního volebního štábu. Upozornil i na úkol OV KSČM Rokycany aktualizovat kádrové rezervy
na OV KSČM do 28. 2. 2017. Zasedání ve svém usnesení mimo jiné schválilo organizační řád a jednací řád OV
KSČM Rokycany a uložilo všem členům OV KSČM – podílet se na přípravě květnových oslav a voleb do PSP ČR.
Karel Šmejkal, předseda OV KSČM Rokycany

Důstojná oslava MDŽ
Levicové ženy okresu Rokycany začaly s oslavou MDŽ již 6. března. Zúčastnily jsme se setkání
v Praze, abychom v sále Poslanecké sněmovny pod patronací poslaneckého klubu KSČM oslavily
MDŽ. 8. března jsme navštívily krajské setkání v Plzni v plzeňském Pekle. Jako vždy byl sál plný.
Po kulturním programu došlo i na tanec.
Vlastní MDŽ jsme připravily ve spolupráci s OV KSČM Rokycany na 11. března v budově OV KSČM
Rokycany, od 14,00 hod. Členky LKŽ Rokycany a Hrádek připravily pro hosty občerstvení z domácí
kuchyně. Přivítal nás předseda OV s.Karel Šmejkal a předal přítomným ženám květinu. Odpolednem
nás provázela harmonika Vašíka Krajíčka ze Zbiroha. Od prvních tónů rozezpívala přítomné ženy
a zpestřila tak hned od prvopočátku oslavu. Mezi jednotlivými skladbami byly předneseny básně ze
současnosti i z dřívějších dob. Básně byly veselé, humorné i poučné pro dnešní dobu. Boženka Čejková udivovala přítomné svojí pamětí, protože provázela hudební přestávky po celou dobu oslavy.
Musíme pochválit i mužskou část funkcionářského archivu KSČM, kteří 8. března obdarovávali ženy
okresního města před obchodními řetězci karafiáty. Náladu pokazilo vyhoštění rozdávajících vedoucím pracovníkem z parkoviště u obchodního domu Kaufland.
								
Za LKŽ Váňová

Důstojná oslava MDŽ - fotografie

Společnost česko kubánského přátelství
Za slunečného dopoledne 4. března 2017 proběhla valná hromada společnosti, aby
členové zhodnotili svou práci za rok 2016.
Jednání bylo zahájeno básní s. Pavloviče, který také navštívil naše město Rokycany,
a který bohužel již není mezi námi.
Valné hromady se zúčastnil chargé d' affaires Kubánské republiky v ČR Felix Andrese Leona Carballa se svou novou tajemnicí, dále poslankyně M. Semelová i redaktor Halo Novin Radovan Rybák.
Zprávu o činnosti přednesl s. Šulda, předseda SČKP. Ve zprávě bylo i několik vět o
naší pobočce. Ve svém vystoupení zdůraznil, že je nutné pokračovat v boji o zrušení
blokády Kuby i zrušení věznice na Guantánamu, které nezákonně okupují USA. Ve
zprávě také zaznělo, že vzhledem k finančním potížím končí čtvrtletník Vencerémos.
Ve vystoupení chargé d' affaries Felixe bylo řečeno, že vztahy mezi Českem a Kubou
se zlepšují. I rok 2017 začal pozitivně, např. spoluprácí v oblasti zdravotnictví, dále
bude následovat zemědělství. Informací byla celá řada. Postupně budeme prezentovat další údaje, které je potřeba dostat na veřejnost. Jednání se zúčastnil ss. Veselý,
Vatava.
předseda SČKP Rokycany s. Veselý
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Tisková zpráva z nominační konference
KSČM v Plzeňském kraji
V pondělí 13. března 2017 proběhla v sídle KV KSČM v Plzni jedna z posledních krajských nominačních konferencí KSČM. Hlavním cílem delegátů bylo zvolit kandidátku, se kterou na podzim předstoupí před voliče.
Z dvoukolé volby vzešel jako lídr kandidátky KSČM dosavadní poslanec Jiří Valenta, následovaný svým kolegou
ze sněmovny Karlem Šidlem. Třetí místo pak obsadila Hana Hemzáčková, která dosud působí jako asistentka
poslance Jiřího Valenty. Rozhodující slovo v kandidátkách bude mít ještě ÚV KSČM, ale je pravděpodobné, že do
doporučené kandidátky nijak výrazně zasahovat nebude.
Na konferenci přijal pozvání jako host 1. místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek a chybět nemohli ani předseda KV Miroslav Kavij, poslanci parlamentu ČR Jiří Valenta a Karel Šidlo, předseda kontrolního výboru zastupitelstva Plzeňského kraje Václav Štekl, krajští zastupitelé plzeňského kraje Alexandra Nágrová, František Trhlík
a další zastupitelé na komunální úrovni.
Jan Beneš, tiskový mluvčí KV KSČM Plzeň
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přečetli jsme na internetu...

V pátek přinesly ParlamentníListy.cz v rozhovoru s paní Boženou Fialovou-Ivanovou, bývalou spojařkou-parašutistkou 2. čs. samostatné paradesantní brigády v SSSR z dob druhé světové války, informaci, že
výtvarník David Černý jí řekl, že kdyby jí nebylo tolik let, tak by jí za její politické názory rozmlátil pusu
Paní Božena Fialová-Ivanová je poslední žijící žena z 2. čs. samostatné paradesantní brigády v Jefremově, je jí devadesát let (narozena 18. května 1927). Davidu Černému je o čtyřicet let méně (narozen 5. prosince 1967). Takže
o zkušenostech paní Ivanové nemůže vědět nic. Neprožil je. A za jaké názory by chtěl D. Černý paní B. Ivanové
„rozmlátit pusu“?
Druhou světovou jsem prošla dvakrát. Z Luhansku na Ural a pak zase zpátky. Viděla jsem, co to všechno obnáší.
V osmnácti jsem si myslela, že další válka už být nemůže, a podívejte se. Je mi skoro devadesát, a zabíjí se čím
dál víc. Luhansk mi rostl před očima. Teď, když to někdy
vidím v televizi, bych brečela. Na Ukrajině je hlad, lidi
odtamtud utíkají. Na koho čekají, na Američany? Je mi
jubilea
z toho špatně, jak se lidi pořád nedokážou domluvit. Zbraduben - květen - červen 2017
ně se stále vyrábějí, někdo na tom bohatne a musí se to
někde vystřílet. Proto se pořád válčí.
duben
Ivanová o přepisování historie druhé světové války:
60 let
Marta Pešková, Rokycany
65 let
Jeroným Franta, Kříše
To jsou často dost blbý řeči. Válka je válka. Je to spoušť.
75
let
Miluše Pechová, Cheznovice
Společnost, příroda, město, dědiny, všechno upadá. Všich80 let
Jiří Soukup, Strašice
ni žijí přítomností, protože si říkají, že už zde být zítra
		
Vlasta Cinertová, Dobřív
nemusí. Kulka letí, koho zasáhne, tak to má spočtené.
90 let
Marcela Dongresová, Mýto
A nejvíce musel Černého rozzuřit následující názor:
Kdyby se posadil do zeleného tanku a projel s ním frontu
květen
z Ruska do Berlína, tak má plný gatě, hnědý kaliko. Ale
45 let
Magdaléna Vracovská, Březina
teď je frajer, v míru, takže přemaluje tank, co stojí jako
55 let
Vladimír Hitman, Rokycany
památník na náměstí, na růžovo. To je úcta k těm, kteří
75 let
Karel Pittner, Rokycany
projeli válkou a v tom tanku umírali? Černý mi jednou
80 let
Mirko Hrala, Zbiroh
řekl, že kdyby mi nebylo tolik let, tak mi tu pusu rozmlá85 let
Lubomír Fišer, Holoubkov
tí. Hrdina! Zapadá to do dnešních názorů, že my staří
90 let
Josef Vlček, Strašice
sem nepatříme. Odcházíme, to je pravda, a žijících je nás
95 let
Lubomír Pohořelý, Strašice
málo. Až to ukončíme, začne nový svět bez vzpomínek.
Lidem jako D. Černý vlivem stupidních ideologických
červen
schémat nikdy nedošlo, že nebýt osvobození Českoslo55 let
Zdeněk Hurt, Těškov
venska v r. 1945 od nacistické okupace převážně Rudou
70 let
František Kubů, Strašice
armádou tehdejšího Svazu sovětských socialistických re		
František Pavelek, Rokycany
publik (SSSR), na kterém se i paní Božena Fialová podí80
let
Antonín Lafata, Veselá
lela, – tak by ani nebyli na světě.
93 let
Marie Babická, Raková
David Černý je hrdina – na devadesátiletou babičku si
94 let
Zdeněk Žofka, Rokycany
dovolí, a demokrat – názorový nesoulad se přece řeší
rozmlácením úst.
Tak může myslet a chovat se jen morální mrva; jinak česVšem našim jubilantům
ky hnůj.
přejeme vše nejlepší!
zdroj: http://vasevec. parlamentnilisty.cz/blogy/mrva

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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