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

informace z naší strany
Informace z vyšších stranických orgánů
VV OV KSČM Rokycany na svém pravidelném zasedání dne 15.3.2017 projednal dle plánu práce
květnové oslavy v okrese a v kraji dle POZ okresních a krajských výborů KSČM. Květnové oslavy v Rokycanech budou opět 1.máje na fotbalovém stadionu, kde se uskuteční již tradiční květnové odpoledne
za účasti předsedy KV KSČM s.Miroslava Kavije. Po krátkém vystoupení k prvomájovému svátku a dne
osvobození bude následovat kulturní program. Pro děti jsou připraveny hry a jízda na koni. Krajské
oslavy těchto svátečních dnů budou probíhat po jednotlivých okresních městech i ve větších obcích
našeho kraje. Těchto oslav se zúčastní i kandidáti do poslanecké sněmovny PČR.
VV OV KSČM Rokycany vzal na vědomí nové ekonomické otázky. Přítomní byli seznámeni se změnami této oblasti v souvislosti s vedením transparentního účtu, který byl následně diskutován i na
6.zasedání plzeňského KV KSČM, konaném dne 27.3.2017. V obou dvou orgánech byla podána ekonomická správa o hospodaření za minulý rok a výsledek inventury za rok 2016 včetně vyjádření obou
kontrolních revizních komisí.
Úkolem zasedání OV KSČM Rokycany a KV KSČM Plzeň byla příprava voleb do PS PČR. Zasedání
se zabývalo návrhy na složení okresního a krajského volebního štábu, včetně námětů na zabezpečení
volební kampaně. Informace z těchto jednání budou předány na pravidelných poradách s předsedy ZO
KSČM. Bez základních organizací tyto úkoly nelze plnit a proto jejich příští jednání bude zaměřeno
na plnění usnesení 10. zasedání ÚV KSČM z roku 2014 - o stavu členské základny a přijímání nových
členů KSČM.
Karel Šmejkal, předseda OV KSČM Rokycany

6.zasedání ÚV KSČM dne 25.3.2017 v Praze
ÚV KSČM přijal usnesení, kde uložil předat stanovisko celé základně naší strany a sdělovacím prostředkům, že volby musí prosadit zásadní změnu. Toto stanovisko k politické situaci předložili místopředsedové ÚV KSČM Josef Skála a Jiří Dolejš.
Vládní koalice je zmítána nedůstojnými tahanicemi. Návrh KSČM na včasnější a tím důstojnější ukončení práce Poslanecké sněmovny zůstal nevyslyšen. Nevyřešených akutních problémů ve společnosti přibývá. Vláda přesto nemá v úmyslu řešit neodkladné otázky.
Většina českých mezd je žel zlomkem těch, které se za stejnou práci vyplácejí v západní Evropě a pro
naše spoluobčany zbyla jen „pracující chudoba“. Stále víc sociálně zranitelných končí v dluhové pasti.
Exekuce postihují více než milion občanů. Mimo naší vlast skončí ročně okolo 300 miliard Kč, které si
jako zisk z nízkých mezd přisvojí zahraniční vlastníci.
Tím menší jsou zdroje pro skutečný rozvoj naší země. Příchod další technologické revoluce je přitom

pro ČR unikátní šancí. Roboty nahradí práci hlavně v oborech, které jsou jádrem české ekonomiky. Vláda
však nemá plán, jak tento proces dostat pod kontrolu a využít i pro snížení naší závislosti na nadnárodním kapitálu. Výrazně se zvyšují i rizika spojená s krizí evropské integrace, neřešenými příčinami masové
migrace a hledáním nepřítele v Ruské federaci. Teroristické útoky v Evropě se dál množí. Vláda však
nadále jen přešlapuje a koncepční otázky bezpečnosti naší země neřeší.
Tím více záleží na výsledku voleb PS PČR. Česká politika vyžaduje zásadní a systémovou změnu. Nikoli
však ke konzervativní minulosti, ale k solidární a samosprávné budoucnosti. Je před námi úkol zajistit
suverénnější pozici a rozvoj vlastní země i spolehlivější záruky bezpečnosti pro každého.
Na dnes schválených kandidátkách KSČM, které ve 14 krajích projednaly nominační konference, jsou
lidé všech věkových kategorií se širokou škálou odborných znalostí i politických zkušeností. Zasadí se
o důstojnější život všech, pro které je práce skutečným měřítkem hodnot. Priority volebního programu
KSČM vyjádří zájem většiny našich občanů. Naši kandidáti stojí o Vaši aktivní podporu.
Věříme, že s Vaší pomocí docílíme na Rokycansku dobrých volebních výsledků, tak jako v minulosti.
Karel Šmejkal, člen ÚV KSČM

Z činnosti Česko-ruské společnosti
Okresní organizace ČRS se potýká, tak jako jiné další organizace s přestárlou členskou základnou,
až na výjimky, které se do této společnosti přihlásili minulý rok. Tito mladší lidé se zajímají o dění v
bývalém Sovětském svazu i o dění v současném Rusku. Výbor této organizace je zapojuje v řízení a
realizaci programu. Naši zástupci jsou členy i krajských orgánů společnosti a koordinují činnost z bohaté nabídky programu této společnosti. Rokycanští zastupitelé se podílí na konání tzv. Puškinova
památníku. Hodnotí při soutěži úroveň přehlídky, uměleckého přednesu ruské poezie, prózy a písní.
Posuzují hlavně mladé soubory v poznávání ruské kultury a umění. Festival pořádá Česká asociace
rusistů, Česko-ruská společnost, z.s., Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Obec spisovatelů.
Na přehlídkách „ARS-poetika – Puškinův památník“ vystupují většinou žáci ZŠ, studenti učilišť,
středních a vysokých škol i absolventi VŠ. Celý program je přednášen v ruském jazyce. Vítězové tohoto krajského kola se účastní celostátní přehlídky. Ti nejúspěšnější jsou navrženi na zastoupení při
mezinárodní prezentaci.
Výbor organizace v Rokycanech již tradičně připravuje v rámci oslav osvobození i v roce 2017
návštěvu míst padlých sovětských vojáků v okrese Rokycany. Je připravována i veřejná beseda se
zástupci konzulátu Ruské federace z Karlových Varů.
Karel Šmejkal, předseda ČRS
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výběr z tisku...

Politici: Tohle u nás nesmíme dopustit

Teroristický útok v Londýně otřásl i českými politiky. Shodují se, že terorismus musí být vymýcen. Nejnovější otřesný čin
evropským politikům znovu připomněl, že proti radikálům musí být veden trvalý boj, řekl Právu premiér Bohuslav Sobotka
(ČSSD). Podle Vojtěcha Filipa (KSČM) je situace vážnější, než si politické špičky připouštějí. "Situace je vážnější, než si někteří
připouštějí. Armáda pěšáků, která sem vstoupila v rámci migrační krize, je v roli vojáků, kteří se snaží změnit Evropu v jiný
svět," řekl Právu.

Dluh kraje klesá, nejvíc financí spolknou silnice

V krajských silnicích se utápějí miliardy korun, ale není to moc vidět. Lepší situace je v nemocnicích, které po letech změnily
tvář k lepšímu a mají výrazně lepší přístrojové vybavení. Právě tyto dvě oblasti – doprava a zdravotnictví – jsou největšími
žrouty krajských peněz, kvůli nimž se region zadlužuje.

Sobotka: Londýn nesmí zhoršit podmínky našim občanům

Odchod Británie z EU bude dnes oficiálně oznámen v Londýně. Tamní média spekulují, zda to povede k okamžitému omezení
práv nových příchozích z členských zemí Unie. Při včerejším summitu visegrádské čtyřky (V4) ve Varšavě však premiér Bohuslav Sobotka varoval před podobnými omezeními.

Obchodníci chtějí omezit rozsah slev

Mnozí Češi se při svých nákupech stále pídí po akčních slevách, sledují obsah reklamních letáků. Loni bylo v ČR takto nakoupeno 46,7 procenta z celkem prodaného potravinářského a drogistického zboží. Obchodníci se snaží výši i rozsah slev postupně omezit.

Kováčik (KSČM): Ministři se hádají a Bakala se směje

Máme nového ministra průmyslu a obchodu Havlíčka. Ministerstvo je klíčové mimo jiné pro řešení situace s OKD, ale zatím si
v této věci pouze ministr stihl vyměnit přes média postoje s ministrem financí Babišem.

Osobní údaje Čechů možná mají americké tajné služby. Jourová letí na kontrolu

Snad málokdo má s internetem naprosto nulové zkušenosti. Víte ale, že se vaše osobní údaje mohou dostat až za oceán. A
tam se třeba nekontrolovatelně šířit? Operovat s nimi mohou bezdůvodně i americké tajné služby. Právě tomu má zabránit
dohoda nazvaná „Štít EU-USA na ochranu soukromí“, kterou horko těžko zástupci Evropské unie a USA dohodli.

Postiženým v domácí péči se má výrazně zvýšit příspěvek

Lidé, kteří pobírají nejvyšší příspěvek na péči, se možná dočkají jeho navýšení. Vláda včera schválila novelu zákona o sociálních službách, podle které by ti, kteří pobývají v domácím prostředí, mohli dostávat namísto 13 200 korun 19 200 korun.

V zoufalé exekuční pasti je 145 tisíc lidí

Za loňský rok bylo nařízeno 680 tisíc nových exekucí, o desetinu méně než předloni. Celkově exekutoři vedou 4,6 milionu
řízení proti necelému milionu dlužníků. Stále se zvyšuje počet lidí, kteří se z dluhů nikdy nemohou dostat. Situace v exekucích
se trochu zklidnila, počet nových řízení už druhý rok po sobě podstatně poklesl. Loni jich exekutoři zahájili 680 tisíc, což je o
deset procent méně než v roce 2015. Celkový počet řízení ale vzrostl o pět procent na 4,6 milionu. V exekuci je aktuálně přes
800 tisíc lidí a každý jich má na krku průměrně pět. "Exekuce se dotýkají zhruba dvou milionů lidí s rodinami," uvádí Daniel
Hůle z organizace Člověk v tísni. To, že nových exekucí ubývá, ale jejich celkový počet stále roste, podle Exekutorské komory
ČR značí, že část populace se propadla do dluhové propasti. "Exekuce se koncentrují na stále užší okruh dlužníků. Počet občanů se čtyřmi a více exekucemi loni vzrostl na 413 tisíc," řekla její prezidentka Pavla Fučíková na včerejší tiskové konferenci. Asi
95 procent exekucí je zahajováno proti lidem, kteří se už s nějakou potýkají.

Komunista Kohlíček navštívil Bašára Asada: Je to slušný a jemný člověk

Komunistický europoslanec Jaromír Kohlíček navštívil minulý týden Sýrii, kde se setkal i s prezidentem Bašárem Asadem. Ten
na něj udělal velký dojem. Zatímco ho označují za diktátora, který má na svědomí smrt statisíců civilistů, podle Kohlíčka je to
velmi slušný a jemný člověk, který se snaží postavit zemi na nohy.				
Na odchod Británie doplatí podle tisku nakonec všichni
Evropa míří do největší krize od konce druhé světové války. Tak alespoň vidí situaci komentátor italského deníku La Stampa.
„Británie vykročila do neznáma a nemůže už spoléhat na záchrannou síť Unie. 					

Vídeň už zakázala burky na veřejnosti

Rakousko schválilo zákaz zahalování na veřejnosti. Rozhodnutí podle německého deníku Die Welt znamená zejména zákaz
veřejného nošení burek, nikábů a dalších oděvů muslimek, které jim zakrývají tvář. Vládní černo-červená koalice lidovců a
soc. dem.
Váňová
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1. MÁJ
od 14.00 hodin na rokycanském
fotbalovém stadionu

hudba k poslechu (i tanci), bohatý kulturní program,
pro děti jízda na koni

Těšíme se na vás.

OV KSČM Rokycany
http://rokycany.kscm.cz

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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