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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 jednání strany
Program jednání byl zaměřen na hodnocení okresní oslavy 1.máje a pietních aktů v okrese Rokycany. Z hodnocení této tradiční akce vyplynulo, že přítomní byli spokojeni s programem, včetně důstojného připomenutí oslavy svátku práce včetně jeho historie. Hlavní projev měl předseda krajského výboru KSČM s. Miroslav Kavij. Vedle připomenutí oslav 1. máje ve světě se dotknul i současného
politického dění v naší republice. Poukázal na stále se zhoršující postavení seniorů i mladých rodin. Připomněl i situaci s migrací, přístupu našich orgánů k ní a nejasného řešení naší vlády k této otázce. Zmínil
i situaci kolem boje s Islámským Státem. Na závěr svého vystoupení popřál přítomným i jejich rodinám hodně
zdraví, úspěchů a štěstí v životě.
Návštěva hrobů padlých sovětských vojáků byla uskutečněna 6. 5. 2017. Členové výkonného výboru
OV KSČM se členy Česko-ruské společnosti položili květiny na 12 místech okresu ke hrobům padlých sovětských vojáků. Tohoto aktu se zúčastnili i zástupci konzulátu Ruské federace z Karlových Varů.
Dalším nosným bodem dle plánu práce byla příprava voleb do PSP ČR 2017 v okrese. VV konstatoval,
že tento úkol je plněn, včetně vytipování linek ČSAD, na které bude umístěna reklama našich kandidátů.
K samotné volební kampani budou připraveny a dodány propagační předměty v ceně 10 tisíc korun z okresních a krajských financí.
V závěru zasedání se výkonný výbor zabýval záležitostí uzavření gynekologicko-porodnického
oddělení v červnu 2017 v Rokycanské nemocnici. Z důvodů uzavření těchto oddělení, které se většině obyvatelů okresu nelíbí a podepisují se pod peticí organizovanou odborovou organizací Rokycanské nemocnice, přijal
výkonný výbor opatření podporující změnu tohoto rozhodnutí.
VV OV KSČM Rokycany doporučil obsah jednání ze dne 10. 5. 2017 v celém rozsahu projednat na svém
příštím zasedání pléna KSČM. Následně pak na poradě předsedů ZO KSČM rokycanského okresu.
Karel Šmejkal, předseda OV KSČM Rokycany

		

aktuálně ze světa

Fernando Gonzalez Llort je novým prezidentem Kubánského institutu přátelství mezi národy (ICAP)
Od nás všech v Mezinárodním výboru pro mír, spravedlnost a důstojnost chceme poslat srdečné díky, solidaritu
a lásku Kenii Serrano Puigové za její osmiletou plodnou práci jako prezidentka ICAP. Navždy si zapamatujeme její
neúnavnou činnost při budování a posilování hnutí mezinárodní solidarity a v jejím obrovském přispění ke kampani
za svobodu Kubánské pětice. Přejeme jí hodně úspěchů při plnění úkolů, jež přijme.
Blahopřejeme Fernandu Gonzalezovi Llortovi jako novému prezidentovi ICAP. Pro nás všechny je velkou satisfakcí,
že jeden z hrdinů Kubánské pětice teď povede nejdůležitější organizaci mezinárodní solidarity, jíž se Kubě dostává.
Fernando začal pracovat v ICAP pouhé tři měsíce poté, co byl v roce 2014 propuštěn z federální věznice USA. V jeho
novém postavení k němu máme plnou důvěru. Těšíme se na práci s Fernandem a se všemi revolucionářskými sestrami
a bratry z ICAP v tomto novém období boje. Teď je čas zaměřit naše akce a požadavky na zastavení zločinné blokády
USA proti Kubě a vrácení nezákonně okupovaného území Guantanama jeho právoplatným vlastníkům - kubánskému
lidu - a hájit Latinskou Ameriku a Karibik jako Mírovou zónu.
Mezinárodní výbor pro mír, spravedlnost a důstojnost - převzato z mezinárodního oddělení ÚV KSČM (Karel Šmejkal)

Prvomájová oslava
Oslavy 1. máje 2017 se jako každoročně uskutečnily v prostorách FC Rokycany Oslavu zahájil s. Šmejkal,
předseda OV KSČM Rokycany, hlavní projev přednesl předseda KV KSČM Plzeň s. Miroslav Kavij. Pro děti
byly připraveny hry a jízda na koních, o kulturní program se postarali dudáci z Dýšiny, Nová Huť. Celou akci
provázela hudba K+M z Rokycan. Účast cca 150 občanů (včetně dětí).

Z návštěvy
u hrobů padlých
rudoarmějců
u příležitosti oslav
osvobození
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výběr z tisku...

Milost Kajínkovi podporuje 54 procent lidí

S rozhodnutím prezidenta Miloše Zemana omilostnit doživotně odsouzeného vraha Jiřího Kajínka souhlasí 54 procent lidí, proti jich je 36
procent. Dvě pětiny občanů si ale myslí, že prezident se k tomuto kroku odhodlal kvůli tomu, že mu zvýší popularitu. Podle 29 procent lidí chce
Zeman odlákat pozornost od svého postoje v současné vládní krizi. Vyplynulo to z průzkumu agentury Median pro Českou televizi, která jeho
výsledky včera zveřejnila. Prezident v týdnu prohlásil, že Kajínek od něj dostane milost ve druhé polovině května. Rozhodnutí o udělení milosti
je podle něj připraveno a podepíše ho po návratu z návštěvy Číny. Před prezidentskými volbami v roce 2013 přitom avizoval, že nebude udělovat
milosti s výjimkou striktně omezeného okruhu humanitárních případů. Dosud udělil Zeman sedm milostí. Se současným záměrem Zemana dát
Kajínkovi milost nesouhlasí podle Medianu, který se dotazoval 700 lidí, zejména vysokoškoláci, lidé z větších měst a ti, kdo se k prezidentovi
staví kritičtěji. To, že pro Zemana byla k udělení milosti pro Kajínka víra v jeho nevinu nebo pocit, že je dlouho ve vězení, uvedlo v průzkumu 34
procent veřejnosti. Respondenti si ale mohli vybírat z více možností, jež podle nich motivovaly Zemana k plánovanému omilostnění Kajínka.
Dalších 66 procent se přiklonilo i k dalšímvariantám, a to ke snaze zvýšit si popularitu nebo odvést pozornost od vládní krize.

Tři sta zákonů padá kvůli krizi pod stůl

Dlužné alimenty či úprava dovolené. Ministři nechali důležité novinky na poslední chvíli. Ve Sněmovně čeká ve frontě na schválení přibližně
340 zákonů, smluv a dalších dokumentů. Mají se vměstnat do tří až čtyř schůzí. Je jasné, že mnohé důležité věci, které politici lidem slibují, do
konce volebního období prostě nebudou. A do toho přišla vládní krize. "Absolutně se to nedá zvládnout. Je tu květnová a červnová schůze a pak
jedna zářijová. V září ať se ale neopovažují dávat tam nové zákony. Bylo by to neslušné, protože by tlačili Senát, aby to schválil v nezměněném
znění," říká nejzkušenější český poslanec a znalec parlamentních zvyklostí Marek Benda z opoziční ODS. MF DNES oslovila většinu ministerstev,
aby vypsala, které zákony chtějí ještě protlačit parlamentem. I když se vezmou jen priority, vznikl seznam několika desítek zákonů. Mnohé samy
o sobě vydají na několikadenní diskusi. Namátkou – zákoník práce, zákon o zálohovaném výživném, památkový zákon nebo zákon o sociálním
bydlení. "Z těch kontroverzních zákonů se podle mě nestihne schválit nic," reaguje skepticky Benda. To je možná příliš přísné hodnocení, ale
jisté je, že se toho nestihne hodně. Asi nejvíc přelomových návrhů předložilo na poslední chvíli ministerstvo práce. To souvisí i s tím, že jde často
o "dárky pro voliče" (jako třeba zmíněný nárok na byt). "Zatím všichni aktéři ze stran koalice deklarovali ochotu spolupracovat. V tuhle chvíli
není důvod se domnívat, že by mělo dojít k nějakému zvratu," věří ve schválení "svých" zákonů mluvčí ministerstva práce Petr Habáň.

Novináři by se měli likvidovat, prohlásil Zeman

Prezidenta při návštěvě Číny zachytily kamery, když "vtipkoval" se svým ruským protějškem. Ten by novináře nelikvidoval, ale omezil. Vztah Miloše Zemana k novinářům má do dokonalosti daleko. Český prezident to dokázal také při své návštěvě Číny, kdy s Vladimirem Putinem vtipkoval
o likvidaci novinářů. Jejich rozpravu zachytily kamery. Zeman komentoval přítomnost novinářů při příchodu na tiskovou konferenci po jednání
s Putinem. "Tady jsou další novináři? Novinářů je příliš moc, měli by se likvidovat," pronesl v jednu chvíli Zeman směrem ke svému ruskému
protějšku. Putin navrhl mírnější postup. "Není nutné je likvidovat, ale omezit," pronesl s úsměvem.

Češi jako největší rasisti v Evropě? Výzkum nemusí odpovídat realitě, zpochybňují výsledky odborníci

Na internetu se v minulém týdnu začala šířit evropská mapa rasismu. Ta vznikla jako výsledek mnohaletého průzkumu Harvardské univerzity.
Na webových stránkách Project Implicit zřízených právě univerzitou se vyjádřilo téměř 300 tisíc Evropanů z většiny evropských států. Nejrasističtější obraz má na mapě Česká republika. Směrodatné byly reakce lidí na konkrétní slova a asociace s jinými slovy, které si vybavili při jejich
vyslovení. Metodika výzkumu však nejen podle odborníků, ale i samotných tvůrců není zcela objektivní.

Kriminál, pane Sobotko. A vám Zeman milost nedá. Varování Zdeňka Zbořila do ČSSD

„Sobotka prohrává. Svůj názor nikomu, dokonce ani ČT ale nevnucuji,“ říká k další, snad poslední etapě vládní krize politolog Zdeněk Zbořil.
Konstatuje, že zákulisním hráčům, kterými je premiér veden, jde nejen o Andreje Babiše, ale také o prezidenta Miloše Zemana. Zbořil doporučuje ČSSD, ať raději zaplatí vlastní dluhy a „přestane se zabývat Čapím hnízdem nebo nahrávkami pana Přibila (nebo snad Milana Chovance?)
a nečeká se svými spolustraníky, až je někdo pošle do arestu místo pana Kajínka. Je Miloš Zeman určitě amnestovat nebude.“ V kampani Babiš
podle Zbořila bude moci použít rétoriku reprezentanta politického hnutí, který je „vadou v systému“. „Tím, že se ‚tradiční politické strany‘ v této
vládní krizi, ať už byly ve vládě, nebo v opozici, tak zesměšnily, nemusí se ANO 2011 ani snažit vyhrát volby,“ podotýká Zbořil.

"Známe váš názor na vztah Ruska a Česka"

Ruský prezident Vladimir Putin při setkání v Pekingu (na snímku ČTK) ocenil prezidenta Miloše Zemana slovy: "Známe váš názor na rusko-české
vztahy." Pak dodal: "Do značné míry díky vám se naše vztahy v posledních letech, a to bez ohledu na složitosti, přece jen udržují na vysoké
úrovni a rozvíjejí se." Zeman řekl, že kromě do Moskvy pojede i do Jekatěrinburgu a do povolžského regionu Tatarstán. Při jednání Zeman Putinovi představil nového českého ministra obchodu a průmyslu Jiřího Havlíčka slovy, že jakožto mladý člověk "nenese vinu na tom, co se stalo
v minulosti". Zeman je znám svým kladným vztahem k Rusku a s jeho představiteli se setkává poměrně často. Jednal s nimi třeba v roce 2015
při moskevských oslavách 70. výročí konce druhé světové války. S Putinem se potkal i během návštěvy Číny v roce 2015. V minulosti se vyslovil
proti mezinárodním sankcím, které byly na Rusko uvaleny po anexi ukrajinského Krymu v roce 2014.
Robert Kvacskai, Mediální úsek ÚV KSČM
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KV a OV

KSČM
a
Stáj Mudra
pořádá

Dětský den s koňmi
Datum konání: 24.června 2017 od 09:00 hodin
Místo konání: Mirošov – Kamínky
Program:
09.00 – 10.00 hod. – Prezentace dětí
10.00 – 13.00 hod. – Soutěže pro děti i rodiče
13.00 – 15.00 hod. – Ukázky různých činností (hasiči, policie, psovodi
jízda na koni, karate, profesionální lezci…)
15.30 hod.
– vyhodnocení a odměna pro nejlepší
Po dobu trvání akce zajištěno občerstvení!!!

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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