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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 okresních orgánů KSČM
Na programu podle plánu práce byly projednány stěžejní body současného dění jak v okresních orgánech,
tak i v základních organizacích KSČM. V podzimních měsících je pozornost zaměřena na ekonomické otázky, to je hodnocení plnění rozpočtu stranické organizace, vyúčtování energií, vody, plynu, včetně účetnictví
za uplynulý rok. Těmito ekonomickými otázkami se bude zabývat i připravovaná okresní konference KSČM.
Hlavním bodem všech těchto jednání byla příprava voleb do Poslanecké sněmovny ČR. Podle POZ
zabezpečení těchto voleb probíhají předvolební setkání občanů s kandidáty do parlamentu. Kandidáti, včetně
dalších politických pracovníků se setkávají s občany na kontaktních kampaních, které byly uskutečněny v jednotlivých obcích našeho rokycanského okresu. Této kontaktní kampaně se zúčastnili, kromě našich kandidátů,
soudruzi Šidlo, Hamzáčková, Švarcbek, Novák, a hlavně s. Valenta, lídr krajské kandidátky. Byla zorganizovaná akce výlepu plakátů tam, kde jsme měli uzavřeny s jednotlivými obcemi o tomto výlepu smlouvy. Při
jednáních byla podána pozitivní informace, že máme obsazeny volební komise z 72% a že tyto komise zůstaly
do dnešních dnů beze změny.
Okresnímu orgánu byla podána informace o přípravě výročních členských schůzích a předán jednotlivým
ZO výstupní list z těchto schůzí, který bude východiskem při rozhodování návrhů do funkcí v naší straně.
V této souvislosti byla projednávána příprava návrhu kandidáta do senátu ČR v příštím roce. Příprava bude
ve volebním obvodu, který zahrnuje mimo okres Rokycany i část okresu Beroun a část okresu Plzeň-sever.
Karel Šmejkal, předseda OV KSČM Rokycany

Stanovisko výkonného výboru Plzeňského
krajského výboru KSČM k výsledkům voleb

Krajský VV Plzeňského kraje byl zaskočen volebním fiaskem naší strany v letošních volbách do Poslanecké
sněmovny a je přesvědčen, že situace vyžaduje radikální změny v otázkách koncepčních i personálních. Vedení
OV KSČM Rokycany se k tomuto stanovisku připojuje. Žádáme:
1. Rezignaci stranických funkcionářů, která dle našeho názoru nesou hlavní odpovědnost za drtivou
volební porážku, a sice:
a) Vojtěch Filip, předseda ÚV
b) Jiří Dolejš, místopředseda ÚV, odpovědný za volby
c) Pavel Kováčik, předseda poslaneckého klubu
2. rezignaci VV ÚV KSČM
3. svolání mimořádného sjezdu KSČM
4. odchod strany do opozice
26.10.2017
předneseno na mimořádném zasedání ÚV 27.10.2017

	Stanovisko 9.zasedání ÚV KSČM
KSČM respektuje vůli voličů a děkuje za všechny odevzdané hlasy v její prospěch.
ÚV na svém zasedání rozhodl:
1. Nenominovat kandidáta KSČM do prezidentských voleb 2018.
2. Po provedené analýze výsledků voleb svolat X.sjezd KSČM v dubnu 2018.
ÚV vyzývá ke společnému úsilí odbory, všechny levicové organizace a občanskou společnost, aby
nepřipustily zhoršování již tak špatných životních podmínek lidí s nízkými příjmy, hypotékami
a exekutory ohrožených rodin, seniorů a dalších sociálně zranitelných.
													27.října 2017

Vyslechli jsme
Zajímavé povídání o tom, že se nedá popřít, co jsme všechno dokázali před rokem 1989. Dokázali jsme vyrábět proudová letadla, dopravní letadla, atomové reaktory, lokomotivy, trolejbusy, autobusy, traktory, radary,
motocykly, osobní automobily, špičkové zbraně, tkalcovské stavy, zemědělské stroje, turbíny, nákladní automobily, námořní lodě i špičkové sklářské a porcelánové výrobky, podílet se na výzkumu vesmíru, vyrábět kvalitní ocel
a hutní výrobky, vyvážet je do celého světa.
Kvalitní bezplatné zdravotnictví a školství pro všechny. Národ, který byl úplně soběstačný v zemědělské a potravinářské výrobě, bez jediné koruny dluhu, naopak se značnými pohledávkami v zahraničí, atd atd.
Dnes nevyvíjíme a nevyrábíme skoro nic. Jsme jen montovna automobilů. Nepatří nám v naší zemičce ani rezavý
hřebík, ani uhlí pod zemí nebo voda. Byly jsme velmi schopné národy, to však pravičáci v našich zemích nechtějí
poslouchat. O potřebě provázanosti se západem, který si nás zkrotil, jako levnou pracovní sílu a odbytiště pro ty
„šuntové“ produkty. Proto je třeba tuto informaci šířit dále.
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výběr z tisku...

Praktici, specialisté i lékárníci protestovali. Zbytečně, řekl Ludvík

Protestní akce, do níž se zapojilo včera zavřením ordinací na sedm tisíc praktických lékařů a ambulantních specialistů a na
půl hodiny od 10.30 do 11 hodin i 400 lékáren, považuje ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD) za zbytečnou.

Vejce zdražují. Před Vánoci mohou stát i více než pětikorunu

Vejce v Česku zdražily ve srovnání se začátkem roku zatím jen o dvacetník na 3,60 koruny za kus. Do Vánoc ale může průměrná cena jednoho vejce stoupnout v obchodech i na více než pět korun. Uvedla to včera předsedkyně Českomoravské
drůbežářské unie Gabriela Dlouhá.

Kauzu úmrtí Ransdorfa pražská policie odložila

Pražská policie odložila prošetřování okolností úmrtí europoslance Miloslava Ransdorfa (KSČM) s tím, že nezjistila nic
protiprávního. Ransdorf náhle zemřel loni v lednu ve věku 62 let. O prošetření smrti usilovala politikova rodina, která skon
dávala do souvislosti s Ransdorfovým zadržením ve Švýcarsku.

I prodavačky berou v Praze víc než na vsi, hájí Dolínek příplatky úředníkům z metropole

Životní náklady jsou v Havlíčkově Brodě nižší než v Praze, ale například učitelé mají stejné tabulkové platy. A jinak: prodavačka v Ostravě bere méně než v Praze. I tak hájí svůj návrh místopředseda ČSSD Petr Dolínek, podle kterého by se výše
nákladů v daném kraji mohla upravovat zvláštním příplatkem ke mzdě. Zdaleka prý nejde jen o pražské úředníky.

Babiš i Zaorálek se shodli. Okamura je zlo

Přou se do krve. Přesto dva hlavní rivalové – předseda ANO Andrej Babiš a lídr ČSSD Lubomír Zaorálek – v závěru kampaně
dospěli k jednomu podobnému názoru. V rozhovorech pro LN shodně vyjádřili mimořádně kritický postoj k činnosti SPD
Tomia Okamury, jehož popularita letos prudce roste. Babišovi i Zaorálkovi vadí Okamurova rétorika i podle nich neprůhledné pozadí SPD. „Když vnímám Okamurovu rétoriku, vidím, že je to opravdu nebezpečný člověk. Je víceméně jasné, že šel do
politiky kvůli tomu, aby udělal byznys. Kandidoval do Senátu, na prezidenta, snažil se dostat do Senátu tátu své přítelkyně.
Pak založil Úsvit, ten tuneloval,“ řekl v rozhovoru exministr financí Babiš. Podle něho není kampaň SPD postavena na pravdě. „Okamura lže permanentně a brutálně. Straší lidi migrací. My ji taky chceme zastavit, ale nechci, abychom vystoupili ze
Schengenu, měli zase na hranicích dráty a kontroly,“ dodal Babiš. Vyloučil, že by hnutí po volbách začalo jednat o koalici s
SPD a KSČM. Ministr zahraničí Zaorálek označil Okamuru za politického podnikatele.

Vládu už si domluvili mezi sebou

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš má šanci zvítězit ve volbách, ale všechny ostatní partaje odmítají jít do vlády, v níž by
seděl trestně stíhaný premiér. Babiš zase odmítá ustoupit a říct, jestli by případně pozici přepustil jinému členovi hnutí.
„Proč bych neměl být ve vládě? Protože to ostatní politici říkají?“ diví se.

Zemanovi v Plzni vyčetli jeho prohlášení ke Krymu

Prezident Miloš Zeman si včera na úvod své návštěvy Plzeňského kraje vyslechl od vedení kraje kritiku svého nedávného
prohlášení o Krymu v Radě Evropy. Hejtman Josef Bernard (ČSSD) Zemanovi tlumočil usnesení krajských radních, v němž
prezidentovo vyjádření odmítli. Zeman minulý týden prohlásil, že obsazení Krymu Ruskem je „fait accompli“, tedy hotová
věc. Včera v Plzni na začátku své třídenní návštěvy své tvrzení zopakoval, ale zdůraznil, že tím anexi Krymu nelegitimizuje.
Podle krajských radních je prohlášení v rozporu s oficiální zahraniční politikou České republiky. „Prohlášením v Radě Evropy
dne 10. října 2017 prezident, jako hlava státu, který má bolestné zkušenosti s okupací naší země v roce 1968, otevřeně
legitimizuje agresi, která je v rozporu s mezinárodním právem,“ usnesli se radní. Zeman namítl, že v jeho projevu v Radě
Evropy nebylo o Krymu ani slovo. „Já bych byl především rád, kdyby lidé, kteří kritizují můj projev v Radě Evropy, si ten
projev přečetli,“ řekl. OKrymu hovořil po projevu na dotaz z pléna.
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Litoměřický odborný
seminář
Dne 30.září 2017 jsme se zúčastnili, spolu s dalšími funkcionáři KV KSČM Plzeň, v KD Hrad Litoměřice odborného semináře na téma: Budocnost ČR a migrační krize,
který se konal za účasti patrona, hejtmana Ústeckého kraje
s. Bubeníčka.
Z mnoha lektorů je nutné vyzdvihnout přednášku s. Bláhy,
poslance Slovenské národní rady. Mottem jeho tématu byl
celospolečenský vývoj v oblasti globalizace, včetně migrační
krize. Tuto etapu nazýval „v pořadí čtvrtou technickou revolucí“. Celospolečenským vývojem se zabývali další lektoři
a v závěru i účastníci semináře v diskuzi.
Velký úspěch sklidila lektorka Lenka Procházková,
která svoje téma čerpala hlavně z osobních zkušenostÍ
a z obsahu jejích publikacích o současnosti.
Jiří Zajíček

jubilea
ŘÍJEN - LISTOPAD
- PROSINEC 2017
říjen
65 let
		
90 let
92 let

Věra Hacaperková, Rokycany
Jan Korytár, Rokycany
Miloslava Vlčková, Volduchy
Jaroslav Fiala, Rokycany

listopad
40 let
70 let
75 let
92 let
95 let

Jaromír Kovář, Volduchy
Ludmila Bočková, Volduchy
Zdeněk Vainar, Hrádek
Jindřiška Kratochvílová, Volduchy
Terezie Zdvořanová, Volduchy

prosinec
65 let
80 let
85 let
90 let
98 let

Josef Šimánko, Rokycany
František Hlůžek, Hrádek
Marie Sekyrová, Zbiroh
Alois Pelc, Těškov
Miloslav Zdvořan, Volduchy

Zleva: Oldřich Bubeníček, Luboš Bláha, Ivan Kratochvíl,
Lenka Procházková, Oskar Krejčí, Petr Staněk

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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